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Migrációs Körkép 

2022.12.12. ‖ 50. szám 

Tisztelt Olvasónk! 

Megjelent Migrációs Körképünk legfrissebb száma, amely az európai és a nemzetközi migrációs 
trendekkel kapcsolatos híreket, aktuális eseményeket szemlézi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.migraciokutato.hu/migracios-korkep/
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EURÓPA 

 
Lengyelország eleinte tárt karokkal fogadta az ukrajnai menekülteket, de a felmérések szerint a kapcsolatok egyre 
feszültebbek  
Körülbelül 1,5 millió ukrán telepedett le Lengyelországban az ukrajnai háború 2022. februári kezdete óta. Az ukránok 
jelenleg Lengyelország lakosságának 3%-át teszik ki, míg a közép-európai állam egészen a közelmúltig gyakorlatilag 
monoetnikus volt és csak kisszámú kisebbség vagy menekült élt területén. 2022 előtt a Lengyelországba érkező 
ukránok az ország munkaerőpiacának hiányosságaira reagálva alacsony társadalmi státuszú állásokat vállaltak. Most 
azonban sok lengyel lepődik meg azon, hogy az ukrán menekültek nem feltétlenül mélyszegény nincstelenek, akik 
hajlandóak bármilyen munkát vállalni, sőt, sokszor jobb anyagi helyzetben vannak, mint az átlag lengyel állampolgárok. 
Feltételezhető, hogy a 2023-as lengyelországi parlamenti választások előtt az ukránokkal való szolidaritás társadalmi 
vita tárgya lesz. A nagyobbik kormánypárt, a konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) eddig nem foglalkozott a témával.  

[The Conversation] 
 

Új szakaszába lépett az ukrajnai menekültek integrációjának útja Lengyelországban 
Tíz hónappal az ukrajnai háború kezdetét követően a lengyel menekültmenedzsment új szakaszba lépett és a hosszú 
távú integrációra kezdett összpontosítani. Az ukrajnai válság első hónapjaiban a menekülteknek sürgős segítségre volt 
szükségük, ám igényeik idővel megváltoztak. Mivel Lengyelország jelenleg kétmillió új lakhelyigénnyel szembesül, az 
ukránok számára rendelkezésre álló állandó lakások hiánya merült fel. Amellett, hogy nem találnak megfelelő szállást, 
a Lengyelországban letelepedni próbáló ukránok 45%-a számolt be arról, hogy nehézségei vannak a munka világában 
történő elhelyezkedésében. Sokan kétségbeesetten keresnek megélhetést, szakképzetlen munkát vállalnak, illetve 
igyekeznek megtanulni minél gyorsabban a lengyel nyelvet. Piotr Lewandowski, a Strukturális Kutatások Intézete 
igazgatótanácsának elnöke szerint a munkába állt ukránok körülbelül fele nagyon egyszerű munkákat vállalt. 
                                                                                                                                                                                      [Fair Planet] 

 
Továbbra sem tudta megoldani Nagy-Britannia az ukrán menekültek sikeres elhelyezését 
Mindeddig 106 ezer ukrán érkezett az Egyesült Királyság területére egy újszerű program keretei közt. Az Otthonok 
Ukrajnának kezdeményezés lehetővé teszi bármely ukrán számára, hogy Nagy-Britanniába meneküljön mindaddig, 
amíg olyan vendéglátót talál, aki hajlandó elkötelezni magát egy szabad szoba biztosítására, szerződötten legalább hat 
hónapra. Mivel a program március 18-án indult, szeptemberben volt a hathónapos fordulója, aminek eredményeképp 
most ukrán menekültek ezreinek kell szembenéznie a hajléktalanság kihívásaival. Az Egyesült Királyság Nemzeti 
Statisztikai Hivatalának augusztusban közzétett legfrissebb felmérése szerint a vendéglátók egynegyede nem tervezi 
a folytatást a következő félévben. Karácsonyig várhatóan további 14 ezer ukrán lakhatási szerződése ér véget, avagy 
hajléktalanná válik, hacsak nem talál új szállást. A brit kormány legfrissebb adatai szerint már 2 985 ukrán regisztrált 
hajléktalanként csak Angliában.  

[Time] 
 

https://theconversation.com/ukraine-war-poland-welcomed-refugees-with-open-arms-at-first-but-survey-shows-relations-are-becoming-more-strained-196080
https://www.fairplanet.org/editors-pick/the-path-to-integration-for-ukrainian-refugees-in-poland/
https://time.com/6237361/uk-homes-for-ukraine-refugees-homelessness/


 

 
3 
 

Eltemették azt a szudáni férfit, aki vízbe fúlt a belorusz-lengyel határon 
A helyi muszlim közösség által szervezett szertartás kereti közt eltemették azt a fiatal szudáni férfit, aki vízbe fúlt a 
lengyel-belorusz határszakaszon. A 21 éves Siddig Musa Hamid Eisa egyike annak a legalább 20 embernek, akik 
meghaltak a határszakaszon, mióta Belarusz az illegális migráció szervezésébe kezdett a közös határszakaszon. Eisa 
a hatodik, akit az északkelet-lengyelországi Bohoniki falu muszlim temetőjében temettek el, ahol a lipkai tatárok – 
Európa egyik legrégebbi muszlim közössége – több száz éve élnek. 

[Notes from Poland] 
 

A migránsok ügyében Szlovákia Csehország és Magyarország között a pad alá esett  
Migránsok ezrei rekedtek Szlovákiában, mivel a csehek megakadályozzák, hogy átkerüljenek a területükre, 
Magyarország pedig nem hajlandó visszavenni azokat, akik a területükön keresztül léptek át északi szomszédjukhoz. 
A cseh határhoz közeli jelentős közlekedési csomóponton, Jókút településen húzták fel november elején azt a 
sátorvárost a szlovák belügyminisztérium jóvoltából, melynek területén immáron 200 migráns tartózkodik. A kialakult 
helyzet kisebb belpolitikai válságot is eredményezett Pozsonyban. Míg a legnagyobb kormánypárt, a jobbközép 
OĽaNO mindent megtesz, hogy minél hamarabb át tudja szállíttatni a migránsokat egy másik állam területére, a volt 
miniszterelnök, Robert Fico szociáldemokrata Smer pártja is élesen kritizálni kezdte a belügyminisztérium 
tevékenységét, a szélsőjobboldali ĽSNS párt vezetője, Marian Kotleba pedig felállította a Népi Határőrség szervezetét, 
melynek célja, hogy „megvédje Jókút lakosságát az erőszakos migránsoktól”. Roman Mikulec belügyminiszter többször 
is elismerte, hogy Szlovákiának nincs kapacitása megvédeni Magyarországgal közös hosszú határszakaszát, 
ugyanakkor kiemelte, a szlovák határőrség nem vallott kudarcot.  

[Balkan Insight] 
 

Román belügyminiszter: Nem Románia tehet Ausztria migrációs kihívásairól  
Az Ausztria előtt álló migrációs kihívásokért nem Romániát kell hibáztatni – mondta Lucian Bode belügyminiszter arra 
reagálva, hogy Bécs ellenzi, hogy Bukarest csatlakozzon a schengeni övezethez tartozó országok közé. Bár az Európai 
Bizottság legfrissebb szakértői missziói szerint Románia Bulgáriával és Horvátországgal együtt készen állna a 
csatlakozásra, Ausztria és Hollandia következetesen ellenzi azt. Ausztria arra hivatkozva nem támogatja Bukarest 
csatlakozását, hogy adataik szerint 75 ezer bevándorló jut el évente területükre Bulgárián és Románián keresztül. 
Bukarest szerint ennyi migráns évente nem lépi át a határukat. 

[Euractiv] 
 

Eddig 61 embert tartóztattak le, mert Belaruszon és Oroszországon keresztül migránsokat csempésztek az EU-ba  
Az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) eddig 61 embercsempészt tartóztatott le, akiket azzal gyanúsítanak, hogy 
migránsokat csempésztek Belaruszon és Oroszországon keresztül az Európai Unió területére. A becslések szerint a 
16 millió eurós pénzforgalmat bonyolító bűnözői hálózat tevékenységét az uniós-belorusz határ mentén 
összpontosította. Az Europol Műveleti Munkacsoportja Folyamatának (EOTFF) keretében, a második koordinált 
műveleti napon észt, német, lett, litván és lengyel rendőrök bevonásával ellenőrzéseket hajtottak végre Németország, 
Litvánia, Lengyelország, Észtország és Lettország főútjain, illetve kikötőiben, melynek során az említett 
migránscsempész-hálózat 61 feltételezett tagját tartóztatták le.  

[Europol] 
 

A háború elűzi a grúz és örmény vendégmunkásokat Oroszországból  
Idén 20 ezerrel csökkent azoknak a száma, akik elhagyták Örményországot, hogy Oroszországban vállaljanak munkát 
– ugyanez a szám rendkívül hasonló Georgia esetében is. A fő ok az ukrajnai háború miatt bevezetett szigorú beutazási 
intézkedések. Az oroszországi dokumentáció költségei jelentősen megemelkedtek, az immáron közel 40 ezer rubelbe, 
avagy 700 euróba kerül, mely egy közepes jövedelmű vendégmunkás havi fizetésének 80%-át jelenti. 

[Observatorio Balcani e Caucaso Transeuropa] 

https://notesfrompoland.com/2022/12/06/funeral-held-in-poland-for-sudanese-man-who-drowned-crossing-belarus-border/
https://balkaninsight.com/2022/12/05/on-migrants-slovakia-is-stuck-between-a-rock-czechia-and-a-hard-place-hungary/
https://www.euractiv.com/section/politics/news/romania-not-responsible-for-austrias-migration-problem-says-minister/
https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/61-arrested-so-far-for-smuggling-migrants-to-eu-belarus-and-russia
https://www.balcanicaucaso.org/eng/Areas/Armenia/Armenian-and-Georgian-workers-war-drives-them-away-from-Russia-222038
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Megerősíti határvédelmét Bosznia-Hercegovina 
A bosznia-hercegovinai minisztertanács bemutatta az ország Menekültügyi és Migrációs Stratégiáját a 2021 és 2025 
közötti időszakra. A stratégia kiemelt célként kezeli a határvédelmi képességek fejlesztését, amelyet a határőrség 
növelésével kívánja elérni. A stratégia az Európai Unió ajánlásai szerint került kialakításra, ezáltal pedig újabb 
integrációs lépésként értelmezhető. 

[Balkan Insight] 
 

Az albán migránsokról vitázott a brit parlament  
 brit parlament belügyi bizottsága szakértők bevonásával vitatta meg az Egyesült Királyságba érkező albán migránsok 
emelkedő számát. A szakértők szerint az albán hatóságok képtelenek kezelni az erőszakos bűneseteket. Emellett a 
szakértők azt is kiemelték, hogy az Egyesült Királyságban beadott albán menedékkérelmek 57%-a kedvező 
elbírálásban részesül. 

[Balkan Insight] 
 

Új lehetőségek a Frontex számára a Nyugat-Balkánon  
Az Európai Bizottság bejelentése szerint az újonnan bemutatott Nyugat-Balkánnal kapcsolatos akcióterv jobb 
lehetőségeket teremt a Frontex számára. Ylva Johansson belügyi biztos elmondása szerint az új szabályozás lehetővé 
teszi az ügynökség munkatársainak bevetését a régió érintett határszakaszain, szemben a korábbi EU-s határokra 
összpontosító szabályozással. Emellett a bizottság kiemelt figyelmet fordít a térség országainak vízumpolitikájára is. 

[Euronews] 
 

Horvátország schengeni tagságával a leghosszabb EU-s külső határ védelmének feladatai hárulnak az országra 
2023. január 1-jétől Horvátország a schengeni övezet teljeskörű tagállamává válik. Nyugati határain eltörlik a 
határellenőrzést, míg keleten, Bosznia-Hercegovinával közös határán immár a leghosszabb schengeni-övezeten 
kívüli, egyben az Európai Unió külső határait is meg kell védenie. Davor Božinović horvát belügyminiszter kifejtette, 
hogy a hosszú határszakaszon a nehéz terepviszonyok is komoly kihívást jelentenek a nyugat-balkáni irreguláris 
migrációs útvonal egyik legnagyobb forgalmú elágazásán az uniós határ megvédésében. Jövőre 250 euró EU-s 
támogatást kap Zágráb a hatékony schengeni határőrizeti feladatai ellátásának elősegítéséért. 

[Index.hr] 
 

Szerbia vízumkötelezettséget vezet be az indiai állampolgároknak 
Az Európai Unió szigorúbb vízumpolitikát vár el Szerbiától, mint az egyik legjelentősebb irreguláris migrációs 
tranzitországtól. Novemberben Tunézia és Burundi állampolgárai számára szüntette meg Belgrád a 
vízummentességet, majd december 10-én bejelentették, hogy a jövő év kezdetétől az indiai állampolgárok 
vízumkötelezettségét is bevezetik. Várhelyi Olivér, az EU bővítési biztosa üdvözölte a döntést. 

[Slobodna Evropa] 
 
Horvátország lakosainak fele az évszázad közepére Zágrábban fog élni 
Horvátországból továbbra is jelentős számban vándorolnak ki gazdagabb nyugat-európai államokba, elsősorban 
Németországba, míg a hiányzó munkaerőt egyre inkább a fejlődő országokból pótolják. A horvát demográfiai körképet 
tovább árnyalja, hogy idős, jómódú nyugat-európai nyugdíjasok, afféle „EU-s Floridaként” az utóbbi években jelentős 
számban Zágrábba vagy a horvát tengerpartra költöznek leélni életük hátralévő részét.  Tadej Jurić demográfus szerint 
az évszázad közepére a horvátországi populáció 30-40 százalékát fogják kitenni a külföldről bevándorlók. Minden 
második horvátországi a fővárosban, Zágrábban fog élni, emellett a tengerparton nő a lakosság száma, míg a fővároson 
kívüli szárazföldi részeken aggasztóvá válhat a népességcsökkenés, 

[Aljazeera Balkans] 

https://balkaninsight.com/2022/12/09/bosnia-to-tighten-border-controls-in-line-with-eu-demands/
https://balkaninsight.com/2022/12/07/uk-parliament-debates-causes-of-mass-influx-of-albanians/
https://www.google.com/amp/s/www.euronews.com/my-europe/amp/2022/12/05/brussels-plans-for-frontex-border-staff-in-western-balkans-to-curb-illegal-migration
https://www.index.hr/vijesti/clanak/ulaskom-u-schengen-uvode-se-dva-vazna-sustava-bozinovic-objasnio-o-cemu-se-radi/2419754.aspx?index_ref=naslovnica_vijesti_teme_i_komentari_d
https://www.slobodnaevropa.org/a/indija-sbija-vize-eu/32170908.html
https://balkans.aljazeera.net/news/balkan/2022/12/4/37
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AFRIKA 

 

9 000 új menekült Szudánban 
Tovább folytatódtak az etnikai jellegű összecsapások Szudán Felső-Nílus tartományában, ami miatt ezrek menekültek 
el lakóhelyükről. A menekültek 75%-a nő és kisgyerek. 

[Sudantribune] 
 

Tovább folytatódik az erőszak Burkina Fasóban 
Az elmúlt napok során négy támadásban összesen 27-en vesztették életüket. A dzsihádisták az ország egésze 
kiterjesztették műveleteiket, és jelenleg annak csaknem egyharmadát ellenőrzik. A belső menekültek száma 
meghaladja a kétmilliót. 

[Voanews] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sudantribune.com/article267923/
https://www.voanews.com/a/attack-in-northern-burkina-faso-kills-at-least-10-people-/6868345.html
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KÖZEL-KELET ÉS AFRIKA  

 

Németország továbbra is segítséget nyújt a menekültek számára a kurdisztáni régióban 
Az iraki kurdisztáni régió elnöke, Necsirván Bárzáni fogadta Tobias Tunkelt, a német külügyminisztérium közel-keleti 
és észak-afrikai igazgatóját, valamint egy delegációt, amelynek tagjai között volt a bagdadi német nagykövet és a 
kurdisztáni német főkonzul is. Tobias Tunkel kifejezte országa azon óhaját, hogy folytatódjék az együttműködés és 
támogatás Irak és a kurdisztáni régió számára, valamint találjanak megoldást az Erbil és Bagdad között fennálló 
problémákra. A találkozó másik aspektusaként a régió biztonsági helyzetét, a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek és 
menekültek körülményeit, valamint az otthonaikba való visszatérés feltételeinek megteremtését tárgyalták. Tunkel 
hangsúlyozta, hogy folytatódni fog a német humanitárius segítségnyújtás a kitelepítettek és menekültek számára 
egyaránt. 

[Sotaliraq] 
 

Rálőttek egy szíriai bevándorlóra a török-bolgár határon, de a bolgár hatóságok tagadják az incidenst  
Egy civil szervezet, amely az országok határain a migránsok elleni jogsértések megfigyelésével foglalkozik, közzétett 
egy október elején rögzített videót, amelyen egy szíriai sebesült bevándorló látható a Törökország és Bulgária közötti 
határon. A szervezet közölte, hogy bolgár határőrök lőttek a migránsra, míg a bolgár belügyminisztérium tagadta a 
vádakat és azt nyilatkozta, hogy az eset nem történt meg. 

[Info Migrants] 
 

Illegális bevándorlókat szállító buszra nyitottak tüzet Líbiában 
Négy egyiptomi bevándorló sérült meg, amikor a líbiai-egyiptomi határon átkelő buszukra embercsempészek 
nyitottak tüzet. Mivel az egyiptomi partvonalat Kairó lezárta, az illegálisan próbálkozó egyiptomiak Líbián keresztül 
próbálnak Európába jutni. 

[Libyaobserver] 
 

 

 

 

  

https://www.sotaliraq.com/2022/12/08/%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%a4%d9%83%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2/
http://www.infomigrants.net/ar/post/45207/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D9%88%D8%AB%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%B0%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB
https://libyaobserver.ly/news/human-traffickers-open-fire-buses-illegal-immigrants-injure-four
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 
Megjelent az ötödik bizottsági jelentés a grúz, moldáv és ukrán vízummentességről 
Az Európai Bizottság bemutatta ötödik jelentését a Georgiával, Moldovával és Ukrajnával, valamint a nyugat-balkáni 
országokkal fennálló uniós vízummentesség nyomon követéséről. A jelentés szerint minden érintett ország továbbra 
is teljesíti a vízumliberalizációs követelményeket és előrelépést tettek a tavalyi ajánlások teljesítésében. „Az EU és a 
nyugat-balkáni, valamint a keleti partnerség országai közötti vízummentes utazás jelentős eredmény. A mobilitást és 
az emberek közötti kapcsolatokat megkönnyíti a vízumkötelezettség megszüntetése, illetve ennek eredményeként 
kulcsfontosságú politikai reformok indulhatnak el ezekben az államokban” – mondta Ylva Johansson belügyi biztos.  

[EU NeighboursEast] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://euneighbourseast.eu/news/latest-news/visa-free-travel-for-georgia-moldova-and-ukraine-immediate-steps-needed-to-bring-visa-policy-in-line-with-eu-policy/
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AMERIKA 

 

Biden amerikai elnök kormánya fellebbezést nyújtott be a Title 42 járványügyi szabály eltörlése ellen  
A 42-es Könyv (Title 42) egy speciális járványügyi szabály, amely lehetővé teszi az irreguláris migránsok azonnali 
kiutasítását a mexikói határon, anélkül, hogy menedékkérelmet adhatnának be. A szabály még 2020 márciusában, 
Donald Trump elnökségének idején lépett érvénybe a koronavírus járvánnyal összefüggésben, Joe Biden beiktatásának 
napján csak a kísérő nélkül érkező gyermekekkel szemben függesztették fel az alkalmazását. November 15-én egy 
szövetségi bíró megtiltotta a szabály folytatólagos alkalmazását az USA határain. Az ítélet végrehajtását a bíróság 
elhalasztotta december 21-ig, hogy a szövetségi hatóságok fel tudjanak készülni a szabály kivezetésére. Korábban 
bejelentett szándékával ellentétben a Fehér Ház december 7-én mégis fellebbezést nyújtott be a döntés ellen. Egyelőre 
nem tudni, hogy a felsőbb bírói fórum felfüggeszti-e az alsóbb szintű ítéletet, amíg érdemben kivizsgálja az ügyet. 
Értve ez alatt, hogy továbbra sem biztos, hogy a kormánynak fel kell függesztenie a járványügyi szabály alkalmazását 
december 21-én.  

[CIS, Politico] 
 
Az USA megújította a haiti állampolgárok átmeneti védett státuszát 
Alejandro Mayorkas belbiztonsági miniszter megújította a haiti állampolgárok átmeneti védett státuszát (TPS – 
Temporary Protected Status) és meghosszabbította azt 2024. augusztus 3-ig. Az USA-ban az átmeneti védett 
státuszra csak azok jogosultak, akik az intézkedés bejelentésekor már az Egyesült Államokban tartózkodtak; ezért 
jelentős, hogy Mayorkas nem csak meghosszabbította, hanem megújította az ország állampolgárai részére a TPS 
státuszt. A most bejelentett intézkedés előtt a karibi országból csak azok voltak jogosultak átmeneti védelemre, akik 
bizonyítani tudták, hogy 2021. július 29. előtt az USA-ban tartózkodtak, így például annak a több ezer haiti migránsnak 
a jelentős részét, akik 2021 szeptemberében feltorlódtak egy híd alatt a mexikói határon, kitoloncolták az amerikai 
hatóságok. Mayorkas intézkedése több ezer, az USA-ban jelenleg engedély nélkül tartózkodó haiti állampolgárt 
érinthet.  

[The Hill] 
 
Kétpárti amnesztiajavaslaton dolgozik az USA szenátusa 
Demokrata és republikánus szenátorok egy csoportja egy olyan javaslaton dolgozik, amely körülbelül 2 millió 
„dreamer”-nek – olyan illegális bevándorló, aki kiskorúként lépte át az USA határát – adna feltételes letelepedési 
engedélyt, majd zöld kártyát. Az amnesztiáért „cserébe” a törvénytervezet erősítené a déli határ védelmét a határőrség 
számának a növelésével.  

[CIS] 
 

 

https://cis.org/Arthur/Tester-Manchin-and-Sinema-Face-Blame-Any-PostTitle-42-Chaos
https://www.politico.com/news/2022/12/07/biden-immigration-covid-title-42-00072916
https://thehill.com/latino/3762913-biden-administration-extends-immigration-protections-for-haitians/
https://cis.org/Arthur/Rough-Outline-Poorly-ThoughtOut-SinemaTillis-Amnesty-Emerges
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ÁZSIA 

 

Deportálni fogják azt az orosz tisztet, aki Kazahsztánba menekült a mozgósítás elől 
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) egyik tisztje, aki azért menekült Kazahsztánba, hogy elkerülje a Kreml 
katonai mozgósítását az ukrajnai háború miatt, most deportálással nézhet szembe, miután a kazah hatóságok 
letartóztatták. Mihail Zsilin őrnagynak sikerült feleségét és gyermekeit Kazahsztánba küldenie, miután Vlagyimir 
Putyin orosz elnök szeptemberben részleges katonai mozgósítást jelentett be a fegyveres erők megerősítése 
érdekében. Zsilinnek később illegálisan kellett átlépnie a határt, mivel az FSZB tisztjeként nem hagyhatja el országa 
területét. A dezertőr politikai menedékjogot kért Kazahsztánban, ám a hatóságok elutasították kérelmét és 
letartóztatták.  

[RFE/RL] 
 

Embercsempész hálózatot működtethetett az örményországi Thai Box Szövetség elnöke  
Az örményországi Thai Box Szövetség elnökét illegális migrációs rendszer működtetésével gyanúsítják – áll az örmény 
Nemzetbiztonsági Szolgálat (NSS) közleményében. Az NSS szerint az örményországi Thai Box Szövetség elnöke, 
akinek személyazonosságát csak az „AB” kezdőbetűkkel hozták nyilvánosságra, több bűntársával együtt számos 
örmény állampolgárt csempészett a schengeni övezet területére mintegy 3 400 - 7 000 dollárért fejenként. A 
gyanúsítottak hamisított dokumentumokat készítettek, hogy a vízumkérelmezőket hamisan szövetségi sportolóként 
vagy edzőkként mutassák be. 

[Armenpress] 
 

Kirgizisztán bizonytalanul, ám magabiztosan fogadja a népességnövekedést  
A kirgiz az egyik leggyorsabban bővülő népesség Ázsiában. A növekedés ütemét csak Pakisztán, Afganisztán, 
Tádzsikisztán és Jemen múlja felül. Az Országos Statisztikai Bizottság szerint az országban élők száma éves szinten 
2,1%-kal bővül. Ez az ütem olyan magas, hogy az összesített szám egymillióval nőtt csak az elmúlt hét évben. Szakértők 
szerint a népességnövekedésnek ez az üteme szociális katasztrófához vezethet, hiszen sem az oktatási, sem az 
egészségügyi rendszer nem fogja elbírni. Ugyanakkor optimizmusból nincs hiány. Felmérések azt mutatják, hogy a 
kirgiz válaszadók 90%-a pozitív jelenségnek véli a népességnövekedést.  

[Eurasianet] 

Törökország a gazdasági gondok ellenére továbbra is vonzó a közép-ázsiai vendégmunkások számára  
Közép-ázsiaiak százezrei, köztük egyre több nő dolgozik Törökországban, mely Oroszország és Kazahsztán után a 
harmadik legnépszerűbb munkavállalási célpont a régióból érkezők számára. Az üzbég munkaügyi minisztérium által 
közzétett adatok szerint az idei év első negyedévében közel 145 ezer üzbég munkavállaló dolgozott Törökországban. 
Ez a külföldön dolgozó mintegy 2,4 millió üzbég mintegy 6%-át teszi ki. Bár Törökországban a gazdasági gyengülés és 

https://www.rferl.org/a/russian-officer-kazakhstan-deportation-ukraine-mobilization/32169381.html
https://www.armenpress.am/eng/news/1098917/
https://eurasianet.org/kyrgyzstan-meets-population-boom-with-uncertainty-and-confidence
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az infláció komoly kihívásokat jelentenek, a közép-ázsiai munkavállalók számára az itt megkeresett összeg még mindig 
lényegesen magasabb, mint amit otthon tudnának megkeresni. 

[RFE/RL] 
 

https://www.rferl.org/a/central-asia-migrants-turkey/32161212.html

