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Migrációs Körkép 

2022.12.19. ‖ 51. 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/


 

 
2 
 

EURÓPA 

 
 
70 migránst tartóztattak fel Bulgáriában 
A bolgár rendőrség közleménye szerint az ország déli részében található Sliven közelében feltartóztattak 70 migránst. 
A migránsokat kísérő két román állampolgárságú személyt embercsempészet gyanújával őrizetbe vették. A migránsok 
közül 14 személyt kórházba szállítottak kimerültség miatt.  

[Info Migrants] 
 

Ausztria szerint Románia ellenőrzés nélkül engedett át migránsokat 
A Románia schengeni övezeti tagságát megakadályozó osztrák vétó kisebb diplomáciai bonyodalmat okozott a két 
állam között. Az osztrák álláspont szerint mintegy 15 000 irreguláris migráns érte el az osztrák határt Szerbián, 
Románián majd pedig Magyarországon keresztül. Gerald Tatzgern tábornok, az osztrák bűnügyi rendőrség 
munkatársa szerint a számok vitathatóak, mivel Románia nem regisztrálta a területén áthaladókat. Karl Nehammer 
osztrák kancellár felajánlotta országa támogatását a migrációs kérdések rendezéséhez Románia és Bulgária számára. 

[The National News] 
 

Újrakezdődnek az olasz-szlovén őrjáratok a közös határszakaszon 
A szlovén rendőrség bejelentése szerint a megnövekedett migrációs aktivitásra tekintettel újra kezdetét veszi a közös 
olasz-szlovén járőrcsapatok munkája. Az egy olasz és két szlovén rendőrtiszt által alkotott járőrök azt követően kezdik 
meg újra a munkát, hogy az olasz kormány bejelentette, megerősíti jelenlétét a Szlovéniával határos Friuli Venezia 
Giulia határszakaszon. Az olasz rendőrség adatai szerint a térségben az illegális határátlépések száma 57%-kal 
emelkedett a 2021-es adatokhoz képest. 

[Euractiv] 
 

Közös albán-brit munkacsoport a szervezett bűnözés és az irreguláris migráció ellen 
Az albán és a brit kormányzat közleménye szerint egy közös munkacsoport létrehozásával kísérelnek meg megoldást 
találni a szigetországba irányuló albán migrációra. Az Egyesült Királyság adatai szerint a csatornán idén átkelt 44 000 
irreguláris migráns közül csaknem 15 000 albán állampolgár. A nyilvánosságra hozott közlemény szerint a két ország 
bűnüldöző szervei közösen lépnek fel a szervezett bűnözés, az embercsempészek, valamint az irreguláris migráció 
ellen. A közlemény szerint Nagy-Britannia biztonságos országként ismeri el Albániát, ez pedig lehetővé teszi a 
hatóságok számára a gyorsított eljárások lefolytatását, amelyet a két ország között érvényben lévő visszafogadási 
egyezmény is támogat.  

[Balkan Insight] 
 

Kerítést javasol a bolgár-török határra az osztrák kancellár 
Karl Nehammer osztrák kancellár szerint fontos Bulgária és Románia támogatása az irreguláris migráció elleni 
küzdelemben. A kancellár szerint a probléma kezelésének egyik lehetséges módját egy a bolgár-török határra 

https://www.infomigrants.net/en/post/45344/dozens-of-migrants-intercepted-in-bulgaria-amid-human-rights-abuse-allegations
https://www.thenationalnews.com/world/europe/2022/12/12/austria-hits-back-at-romania-in-balkan-migration-row/
https://www.euractiv.com/section/politics/news/joint-patrols-resume-at-italian-slovenian-border/
https://balkaninsight.com/2022/12/15/albania-and-uk-announce-joint-task-force-against-crime-and-illegal-emigration/
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tervezett kerítés jelentené. A bolgár becslések szerin 2 milliárd euróba kerülő projekt javaslattal kapcsolatban döntő 
tényező lehet a migrációt és menekültügyet kiemelt kérdésnek tekintő 2023-as svéd EU-elnökség. 

[Euractiv] 
 
 
 

 
  

https://www.euractiv.com/section/politics/news/austria-pushes-for-fences-at-bulgaria-turkey-border/
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AFRIKA 

 

Az ENSZ ügynökségei szerint továbbra sincs éhínség Szomáliában 
Az ENSZ ügynökségei még mindig nem deklarálták az éhínséget az országban. Az ötfokozatú skálán, amelynek utolsó 
lépcsője az éhínség, a világszervezet szerint Szomália a negyedik fázisban tart. Jelenleg 8,3 millió ember szorul 
ellátásra. 

[Hiiraan] 
 

Két ENSZ békefenntartó halt meg Maliban 
A kéksisakosokat Timbuktu környékén érte támadás szélsőségesek részéről. Az akcióban számos mali katona is életét 
vesztette. A fegyveres harcok miatt csaknem 3,5 millió menekült van a térségben. 

[Voanews] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://hiiraan.com/news4/2022/Dec/189086/famine_in_somalia_averted_for_now_un_report_says.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.voanews.com/a/peacekeepers-killed-4-wounded-in-attack-in-mali-un-says-/6880541.html
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

Egyiptom több mint 9 millió migránst és menekültet fogadott be 
Egyiptom több mint 9 millió bevándorlónak ad otthont az ENSZ migrációs ügynökségének becslései szerint - mondta 
Ná’ila Gabr, az egyiptomi Migráció Elleni Küzdelem Koordinációjának vezetője. Gabr a Cairo News csatornán sugárzott 
műsorban elmondta, hogy Egyiptom komoly erőfeszítéseket tett intézményi, jogalkotási és gyakorlati szempontból, 
hogy szembenézzen az illegális bevándorlás jelenségével, akár a külföldre vándorló egyiptomiakról, akár a külföldről 
Egyiptomba érkezőkről legyen szó.  

[Akhbarelyom] 

Észak-macedón külügyminiszter: támogatni kell Egyiptom szerepét az illegális bevándorlás elleni küzdelemben 
Számeh Sukri egyiptomi külügyminiszter megerősítette, hogy az észak-macedón külügyminiszterrel folytatott 
konzultációi kitértek az illegális bevándorlással kapcsolatos legújabb fejleményekre. Kifejtette, hogy tájékoztatta az 
észak-macedón minisztert arról, hogy Egyiptom milyen jelentős szerepet játszik az illegális bevándorlás elleni 
küzdelemben, például azáltal, hogy munkalehetőségeket biztosít az egyiptomi állampolgárok számára, amivel 
megakadályozza, hogy az ország elhagyására kényszerüljenek. Észak-Macedónia külügyminisztere beszámolt arról, 
hogy széles körű megbeszéléseket folytatott egyiptomi kollégájával, hangsúlyozva, hogy országa nagyra értékeli 
Egyiptom szerepét az illegális bevándorlás elleni küzdelemben. 

[Akhbarelyom] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/3963294/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%AA-%D8%A3
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/3962917/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1
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AMERIKA 

 

Több ezer irreguláris migráns érkezett néhány nap alatt a texasi El Paso határvárosába 
December 10. és 12. között naponta körülbelül kétezer irreguláris migráns kelt át a Rio Grande határfolyón és érkezett 
meg a nyugat-texasi El Paso városába. A legnagyobb csoport létszáma elérhette az ezer főt, hasonlóra az utóbbi 
években nem volt példa Nyugat-Texasban. A hatóságokat meglepte az irreguláris migránsok számának ilyen gyors 
emelkedése a szektorban. Az érkezők nagy része nicaraguai állampolgár, így őket az amerikai hatóságok nem tudják 
azonnal visszatoloncolni a Title 42 járványügyi szabályra hivatkozva, ugyanis Mexikó nem hajlandó visszafogadni őket. 
Ráadásul az USA-ba beengedett nicaraguaiak későbbi deportálása is problémás, ugyanis az Egyesült Államok 
kormányának jelenleg kifejezetten feszült a viszonya a közép-amerikai autoriter rezsimmel. 

[The New York Times] 
 
Az USA belbiztonsági minisztere Kolumbiában tárgyalt az irreguláris migráció megfékezéséről 
Alejandro Mayorkas, az USA belbiztonsági minisztere a kolumbiai kormánnyal tárgyalt az amerikai kontinenst sújtó 
irreguláris migrációs válságról. Mayorkas megköszönte a kolumbiai kabinetnek, hogy közel 2,4 millió venezuelai 
állampolgárt fogadtak be az elmúlt években. A belbiztonsági miniszter hangsúlyozta, hogy regionális együttműködés 
nélkül nincs esély arra, hogy megoldást találjanak a latin-amerikai migrációs válságra, Kolumbiának pedig vezető 
szerepet kell betöltenie egy ilyen együttműködésben.  

[DHS] 
 

 

 

 

 

 

https://www.nytimes.com/2022/12/12/us/el-paso-migrants-border.html?campaign_id=51&emc=edit_mbe_20221213&instance_id=80043&nl=morning-briefing%3A-europe-edition&regi_id=127936664&segment_id=116304&te=1&user_id=87e3142ec3aa7e0adde24fb57039c941
https://www.dhs.gov/news/2022/12/12/readout-secretary-alejandro-n-mayorkas-trip-bogota-colombia

