
 

 
1 
 

 
 

Migrációs Körkép 

2023.01.09. ‖ 2. 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 

 
 
Az ukrán menekültek száma Európában elérte a nyolcmilliót 
Az Oroszország által indított invázió kezdete óta az országból elmenekült ukránok száma Európában elérte a 
nyolcmilliót az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala szerint. 2022. február 24. óta több mint 17 millióan hagyták 
el Ukrajnát európai országok irányába, azonban körülbelül 9,1 millióan már visszatértek hazájukba. 

[Ukrinform] 
 

Finnország átveszi Észtországtól az ukrán menekültek egy részét 
Ukrán menekültek áttelepítéséről kötött megállapodást Észtország és Finnország. Észtországban súlyosan túlterhelt 
a menekültsegélyezési rendszer, ezért az egyezmény értelmében Finnország hetente 50-100 ukrán menekült 
átvételét vállalta. A transzfer céljából speciális busz- és kompjáratokat alakítottak ki. A háború kezdete óta Észtország 
40 000 ukrán menekültet fogadott be. 

[TVP World] 
 

Elveszthetik tartózkodási engedélyüket a lettországi orosz állampolgárok egy új nyelvvizsga-követelmény miatt 
Ingmārs Līdaka, a lett parlament állampolgársági, migrációs és társadalmi összetartozási bizottságának elnöke szerint 
nagy bajban van az a kezdeményezés, amely szerint Lettországban a tartózkodási engedéllyel élőknek meg kellene 
tanulniuk az államnyelvet.  A politikus szerint a Nemzeti Oktatási Központ (VISC) komoly kapacitásproblémákra 
számít, ugyanis „20 ezren vannak, akiknek szeptember 1-ig kellene megkapniuk az államnyelv ismeretéről szóló 
bizonyítványt.” A VISC kapacitásának növelése mintegy egymillió eurós többletforrást igényelne. Līdaka 
felháborodásának adott hangot, szerinte illegálisnak kéne számítania egy olyan törvénynek, melynek végrehajtását az 
állam nem tudja garantálni. A nyelvvizsga-követelmény körülbelül 20 000 embert érint, köztük sok orosz állampolgárt.  

[Baltic News Network] 
 

Migrációs megállapodást írt alá India és Ausztria 
Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter bejelentése szerint az indiai illegális bevándorlók növekvő száma 
miatt szükségessé vált egy bilaterális megállapodás India és Ausztria között. A megállapodás lehetővé teszi a képzett 
indiai munkaerő gyorsabb integrálását az osztrák munkaerőpiacra. India cserébe segítséget nyújt az illegális 
Ausztriában élő, illetve az elutasított menedékkérelemmel rendelkező indiai állampolgárok hazatoloncolásában.  

[Euractiv] 
 
 
 
 

https://www.ukrinform.net/rubric-society/3646901-unhcr-number-of-ukrainian-refugees-in-europe-reaches-almost-8-million.html
https://tvpworld.com/65435223/finland-will-take-on-ukrainian-war-refugees-currently-sheltering-in-estonia
https://bnn-news.com/language-tests-for-russian-citizens-in-latvia-may-be-in-trouble-241659
https://www.euractiv.com/section/politics/news/austria-strikes-migration-deal-with-india/
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Bulgária erősebb fellépést ígér az irreguláris migráció ellen 
Ivan Demerdzhiev ügyvivő bolgár belügyminiszter bejelentése szerint a bolgár rendőrség az ügyészséggel 
együttműködve fog végrehajtani akciókat a bolgár-török határon. A miniszter szerint a művelet célja az irreguláris 
migránsok feltartóztatása, valamint az embercsempész csoportok felszámolása. Az Európai Unió külső határainak 
védelmére tett ígéretet Ruman Radev bolgár elnök is hangsúlyozta bécsi hivatalos útja során.    

[Novinite és Novinite] 
 

Továbbra is jelentős a migrációs nyomás a brit partokon 
A BBC értesülései szerint január másodikán 44 migráns szállt partra Dovernél, ahol a brit rendőrség őrizetbe vette 
őket. A francia partiőrség további két hajót fogott el a La Manche-csatornán a fedélzetükön 80 migránssal, őket 
visszaszállították Calaisba.  

[BBC] 
 

Szerb NGO-k szerint 90 ezer irreguláris migráns haladt át Szerbián 2022-ben 
Radoš Đurović, a Menedékkérők Védelmével és Segítségével Központ ügyvezető igazgatója kijelentette, hogy 2022-
ben több mint 90 ezer irreguláris migráns haladt át Szerbián, közülük 3 800 fő adott be menedékkérelmet, utóbbiak 
közül pedig csak 25 kapott pozitív elbírálást. A migránsok mintegy 40 százaléka Afganisztánból, 20 százaléka Szíriából 
érkezett.  

[Al Jazeera Balkan] 
 
 
 
 

 
  

https://www.novinite.com/articles/218293/Bulgaria%E2%80%99s+Interior+Minister%3A+We+are+Preparing+a+Specialized+Operation+against+Illegal+Migration
https://www.novinite.com/articles/218235/Bulgaria%E2%80%99s+President+and+Austria%E2%80%99s+Chancellor%3A+Guarding+the+EU%27s+External+Borders+is+Key+to+tackling+Illegal+Migration
https://www.bbc.com/news/uk-64149989
https://balkans.aljazeera.net/news/balkan/2023/1/2/nevladine-organizacije-kroz-srbiju-proslo-90-000-migranata-a-azil-dobilo-samo-njih-25
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AFRIKA 

 

Tovább folytatódik az erőszak Maliban 
Fegyveres csoportok most alig 80 kilométerre a fővárostól csaptak le egy ellenőrzőpontra, ahol öt emberrel végeztek. 
A 2012 óta tartó konfliktusban milliók váltak földönfutóvá.  

[Voanews] 

Tömegsírra bukkantak Burkina Fasóban 
Mali mellett Burkina Fasóban is tovább zajlik a polgárháború. Most Nouna városa mellett bukkantak egy tömegsírra, 
amelyben 28 holttest feküdt. A vádak szerint ezúttal nem a dzsihádisták, hanem a helyi milíciák voltak az elkövetők. 
Burkina Fasóban a belső menekültek száma meghaladja az 1,3 milliót. 

[Voanews] 

Szudánban letartóztatták a világ egyik legkeresettebb embercsempészét 

Az eritreai származású elkövetőt az Interpol és az Egyesült Arab Emírségek közös nyomozásának keretében fogták el. 
A vádak szerint az elkövető, Kidane Zekarias Habtemariam szervezete kelet-afrikai migránsokat kínzott meg és ölt 
meg a Líbiából Európába vezető útvonalon. Kidanét korábban egy etiópiai bíróság már életfogytiglani büntetésre 
ítélte, de ő megszökött a börtönből.  

[Apnews] 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.voanews.com/a/gunmen-kill-five-in-rare-attack-near-mali-s-capital/6903983.html
https://www.voanews.com/a/rights-group-blames-volunteer-militia-in-new-burkina-bloodshed/6902990.html
https://apnews.com/article/politics-united-arab-emirates-law-enforcement-libya-government-a6464afdb06d0e52602062b5b276bc17
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

Törökország közel kétmillió irreguláris migráns beszivárgását akadályozta meg 2018 óta 
Az Anadolu Hírügynökség hivatalos forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Törökország 2018 óta csaknem 
kétmillió irreguláris migráns török területre való beszivárgását akadályozta meg. Emellett a Törökországból hazatérő 
szíriaiak száma elérte az 538 654-et, míg a Törökországban regisztrált szíriaiak száma a 3 543 837 főt.  

[Info Migrants] 
 
A libanoni haditengerészet 232 embert mentett ki 
A libanoni haditengerészet az ENSZ-szel együttműködve befejezte annak a 232 embernek a mentését, akik hajójukkal 
Szala’áta partjainál süllyedtek el. A mentési művelet során két ember életét vesztette. A túlélőket Tripoli kikötőjébe 
szállították, állampolgárságukat nem közölték.  

[Akhbarelyom] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.infomigrants.net/ar/post/45817/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/3980369/1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0-232-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B1
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AMERIKA 

 

Biden az amerikai-mexikói határra utazik 
Vasárnap kezdetét vette Joe Biden amerikai elnök utazása az USA déli határtérségében. Az államfő lépésével arra a 
határválságra reagál, amely a Donald Trump korábbi elnökhöz fűződő szigorú határvédelmi intézkedések eltörlése 
miatt alakult ki. Az előző pénzügyi évben rekordot döntött az Egyesült Államok déli határain feltartóztatott irreguláris 
migránsok száma több mint kétmillió fővel, és nem hivatalos becslések szerint további másfél millió ember juthatott 
be illegálisan az USA-ba. Az elmúlt hetekben az elnök több intézkedése is a felé mutat, hogy szigorítani akar az illegális 
bevándorlással kapcsolatos politikáján, a republikánusok szerint viszont az intézkedések nagyrésze megkésett. 

[Apnews] 
 

Az amerikai kormány új legális migrációs útvonalat hozott létre az USA-ba tartó nicaraguai, kubai és haiti 
állampolgárok számára 
Az amerikai Belbiztonsági Minisztérium január 5-i közleménye szerint új legális migrációs útvonalat létesítenek az 
USA-ba tartó nicaraguai, kubai és haiti állampolgárok számára, valamint bővítik a venezuelaiak számára még 
októberben létrehozott programot. A bejelentett intézkedéscsomag gyakorlatilag az „Eljárás Venezuelaiaknak” 
(Process for Venezuelans – PfV) program jelentős bővítése, amelynek célja, hogy jelentősen csökkentse az USA déli 
határára nehezedő migrációs nyomást. A program keretében 30 000 migránst tervez havonta befogadni az USA az 
említett 4 országból 2 éves időtartamra. A jelentkezőknek USA-ban élő magánszponzort kell keresniük, és 
áttelepítésük után rendes menekültstátusz helyett csak átmeneti védelmet élveznek majd az Egyesült Államokban. Az 
áttelepített migránsok munkavállalói engedélyt is kapnak az amerikai hatóságoktól, ugyanakkor 2 év elteltével el kell 
hagyniuk az USA-t, hogyha ez alatt az idő alatt nem sikerült más legális státuszt szerezniük. A program létrehozásával 
párhuzamosan a DHS bejelentette, hogy január 6-tól a déli határhoz irreguláris érkező nicaraguai, kubai és haiti 
állampolgárokat azonnali hatállyal vissza fogják toloncolni Mexikóba (a venezuelaiakkal szemben 2022. október 18. óta 
van érvényben hasonló intézkedés). Továbbá az USA-ba, Mexikóba és Panamába illegálisan érkezők nem jogosultak a 
programban való részvételre.  

[DHS] 

 

 

 

 

 

 

https://apnews.com/article/biden-politics-united-states-government-mexico-el-paso-2e30ea26bbc55c7af509a6e60ad3d33c?utm_source=homepage&utm_medium=TopNews&utm_campaign=position_01
https://www.dhs.gov/news/2023/01/05/dhs-continues-prepare-end-title-42-announces-new-border-enforcement-measures-and


 

 
7 
 

ÁZSIA 

 

Pakisztán: A közelmúlt árvizei 9 millió embert taszíthatnak szegénységbe 
2022 nyarának árvizei 9 millió embert taszíthatnak szegénységbe Pakisztánban. Az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) 
korábbi jelentése szerint több mint 33 millió embert vesztette el ingóságait az árvizeket követően. Legalább kétmillió 
otthon pusztult el, és legalább 1 700 ember vesztette életét a monszun miatti áradások során.  
 

[UN News] 
 

https://news.un.org/en/story/2023/01/1132207

