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Migrációs Körkép 

2023.01.23. ‖ 4. 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 

 
Hollandia felgyorsítja lakásépítési programját az ukrán menekültek áradata miatt 
A Hollandiába érkező ukrán menekültek számának növekedése miatt egyre sürgetőbbé válik az országot sújtó 
lakásválság mielőbbi megoldása – írta Hugo De Jong lakásügyi és területrendezési miniszter január 19-én a 
képviselőházhoz eljuttatott akciótervében. A megújult lakásépítési program célja 900 ezer otthon létrehozása 2030-
ig. 2020-ban az NL Times holland lap arról értekezett, legalább 845 ezer új otthonra lenne szükség Hollandiában 2030-
ig, hogy a piaci igények kielégüljenek.  

[Euractiv] 
 

További négymillió ukrán menekült érkezhet az Európai Unió területére 
A Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) előrejelzése szerint az uniós országoknak további 
négymillió ukrán menekült érkezésére kell számítania 2023 során. Az előrejelzés az ICMPD által január 18-án, szerdán 
közzétett Migration Outlook 2023 c. jelentésből derül ki. Mintegy 4,9 millió ukrán állampolgár regisztrált eddig az EU 
ideiglenes védelmi rendszere vagy más, hasonló programok keretei közt az uniós tagállamok menekültrendszereibe 
2022. február 24-e óta, amikor is Oroszország teljeskörű inváziót indított nyugati szomszédja ellen.  

[Euractiv] 
 

Egy jelentés arra figyelmeztet, Oroszország Kalinyingrádon keresztül gyakorolhat migrációs nyomást az Európai 
Unióra 
A Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) friss jelentése szerint Oroszország valószínűleg még 
ebben az évben instrumentalizálni fogja az Észak-Afrikából és a Közel-Keletről érkező migránsokat a kalinyingrádi 
területen keresztül, ezzel nyomást gyakorolva az Európai Unióra, destabilizációs céllal. Oroszország 2022 
októberében nyitotta meg a kalinyingrádi repülőteret a külföldi légitársaságok előtt a „Nyitott Égbolt” program keretei 
közt, majd nemrégiben bejelentették, megnövelik az észak-afrikai és közel-keleti járatok számát az exklávé területére. 
A Litvánia és Lengyelország között, a Balti-tenger partján elterülő kis orosz exklávé nem számít jellegzetes turisztikai 
célpontnak, melynek kapcsán az ICMPD azt jósolja, a döntés valódi célja az volt, hogy új migrációs útvonalat nyisson 
meg a Kreml az Európai Unió irányába, hasonlóképp, mint ahogy Belarusz tette – szintén destabilizációs céllal – 2021 
és 2022 során.  

[Euronews] 
 

Drasztikusan csökken a népesség Romániában, Bulgáriában és Lettországban 
Az Európai Bizottság legújabb jelentése szerint a kontinens munkaerő-csökkenési kihívásokkal néz szembe. Miközben 
az összes uniós ország veszít saját munkaerejéből, Lettországban, Bulgáriában és Romániában különösen aggasztó a 
helyzet, ugyanis az alacsony születési ráta a bevándorlók alacsony számával párosul. A demográfiai változások 

https://www.euractiv.com/section/politics/news/dutch-to-accelerate-housing-construction-amid-migration-crisis-ukraine-war/
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/eu-could-face-additional-4m-ukrainian-refugees-migration-experts-warn/
https://www.euronews.com/my-europe/2023/01/18/russia-to-weaponise-migration-to-eu-with-increased-flights-into-kaliningrad-report-warns
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hatásairól szóló 2023-as bizottsági jelentés szerint az EU 82 régiójában már jelentősen lecsökkent a munkaképes 
népesség száma. A jelentés azt állítja, az Unió egy évtized alatt ötmillió munkaképes embert veszített el. 

[Romania Insider] 
 

Észtország lakossága 2%-kal nőtt 2023-ra 
Észtország lakossága 2%-kal nőtt 2022. január 1-jéhez képest. Az Észt Statisztikai Hivatal adatai szerint a balti ország 
lakossága 1 357 739 főre nőtt. Míg ezt a növekedést leginkább a bevándorlás táplálta, beleértve az Ukrajnából érkező 
menekülteket is, az elmúlt évhez képest történt jelentős változás különlegesnek tekinthető egész Európában.  

[ERR] 
 

Az észt származású orosz állampolgárok körében megnőtt a repatriáció iránti érdeklődés 
Amióta Oroszország 2022 februárjában támadást indított Ukrajna ellen, többszörösére nőtt azoknak az észt 
származású orosz állampolgároknak a száma, akik Észtországban szeretnének letelepedni. A Rend- és Határőrség 
(PPA) adatai szerint ugyanakkor 2022 során 46 ilyen kérelemből csak négyet hagytak jóvá. Hasonló a helyzet 
Lettországban is. A lett közszolgálati műsorszolgáltató (LSM) január 18-án arról számolt be, hogy Riga elvonná a 
hazatelepítési törvényben megfogalmazott jogosultságát azoknak a lett származású orosz állampolgároknak, akik a 
kis balti állam területére szeretnének vándorolni. 

[ERR] 
 

Osztrák-bolgár migrációs egyeztetés 
Az Európai Unió migrációs csúcstalálkozóját megelőzően Karl Nehammer osztrák kancellár és Gerhard Kerner 
belügyminiszter Bulgáriába látogattak a migrációs helyzet ellenőrzésére. A látogatás során megtekintették a bolgár-
török határon zajló irreguláris migráció visszaszorítását célzó nemzetközi akciót, valamint tárgyalásokat folytattak 
Ruman Radev elnökkel és Galab Donev miniszterelnökkel. Az osztrák álláspont szerint az Európai Uniónak támogatást 
kell nyújtani a határkerítések építéséhez, valamint bővíteni kell a Frontex kapacitásait. 

[Die Presse] 
 

Svájc: Jelentős emelkedés az irreguláris határátlépések számában 
A svájci Határőrség sajtóközleménye szerint a tavalyi év során jelentősen emelkedett az irreguláris határátlépések 
száma. Az adatok szerint, míg 2021-ben 18 859 esetet rögzítettek, 2022-ben már 52 077-et.  A sajtóközlemény szerint 
az irreguláris migránsok a legtöbb esetben Ausztrián vagy pedig Olaszországon keresztül érkeznek az országba. A 
problémára reagálva a svájci rendőrség szorosabban működik együtt a német és osztrák bűnüldöző szervekkel. 

[Info Migrants] 
 

Egyesült Királyság: Büntethetők lehetnek az illegális határátlépésekről készített videók 
Michelle Donelan kulturális államtitkár elmondása szerint a brit kormány egy törvénytervezet részeként igyekszik 
fellépni az embercsempészek által készített online videók ellen. A tervezet értelmében a közösségi  és videómegosztó 
oldalak jelentős büntetésekre számíthatnak, amennyiben nem távolítják el az ilyen típusú videókat. A közösségi média 
irreguláris migrációban játszott szerepére már több politikus felhívta a figyelmet. Priti Patel korábbi belügyminiszter 
2021-ben levélben figyelmeztette a nagyobb platformokat az ilyen típusú videókban rejlő kockázatokra.  

[Info Migrants] 
 
 
 

https://www.romania-insider.com/latvia-bulgaria-romania-quickly-losing-working-age-population
https://news.err.ee/1608854255/statistics-estonia-s-population-grew-by-2-percent-on-year-to-january-2023
https://news.err.ee/1608850066/interest-in-repatriation-spikes-among-russian-citizens-with-estonian-roots
https://www.diepresse.com/6240889/streit-um-schengen-beitritt-nehammer-und-karner-bei-bulgarisch-tuerkischer-grenze?fbclid=IwAR34pnM3-HscB-2g4NTqRPkzdlDlOGxKVGj5sKjhrJvdQGTl8QUzUwq0meo
https://www.infomigrants.net/en/post/46259/switzerland-records-uptick-in-irregular-entries?fbclid=IwAR0AnpHwjmCelPlE9T48Eunq0rDv6P8-UN6M4dDUgI-ptfvohAobcTVWTQ4
https://www.infomigrants.net/en/post/46176/uk-drafts-bill-to-criminalize-posting-of-channel-crossing-videos
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Johannes Hahn, osztrák EU-biztos szerint Ausztria hamarosan jóváhagyhatja Románia és Bulgária schengeni 
csatlakozását 
2022 decemberében Ausztria az új migrációs kihívásokra hivatkozva megakadályozta Bulgária és Románia 
csatlakozását a Schengeni-övezethez. Ezzel kapcsolatosan Johannes Hahn, a költségvetésért felelős biztos, aki a Karl 
Nehammer osztrák kancellár vezette Osztrák Néppárt tagja, az ORF osztrák közszolgálati csatornának nyilatkozva úgy 
vélekedett, hogy országa megromlott renoméja javítása érdekében a közeljövőben jóváhagyhatja Románia és Bulgária 
schengeni csatlakozását. Hahn elismerte, hogy Ausztria megítélése sokat romlott Romániában és Bulgáriában a két 
ország schengeni csatlakozásának decemberi megvétózása miatt, de ez szerinte „orvosolható”. A biztos arra is 
rávilágított, hogy az Ausztriába érkezett mintegy 80 000 menedékkérő kezelése komoly kihívást jelent az országnak.  

[Euractive] 
 

A német szövetségi statisztikai hivatal információ szerint Németország lakosságának száma a rekordméretű 
migrációnak köszönhetően nőtt 
A Német Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) statisztikája szerint Németország lakosságszáma a 2022-es év 
végére elérte a 84,3 millió főt, melyet a rekordszintű nettó bevándorlás (érkezések és távozások pozitív egyenlege) 
okozott. A nettó bevándorlás Németországba négyszer magasabb volt, mint az elmúlt évben, ezzel együtt a születések 
száma csökkent, a halálozási ráta pedig növekedett. Az első becslések szerint az ország lakosságának száma összesen 
körülbelül 1,1 millióval emelkedett a 2021. év végi statisztikához képest. A Németországba érkező bevándorlók jelentős 
részét az ukrajnai menekültek tették ki, de szignifikáns növekedés volt tapasztalható az egyéb kiindulási országokból 
érkezők esetében is. 

[Deutsche Welle] 
 

Németország vízumreformot dolgozhat ki a külföldi munkavállalók részére 
Németország a bevándorlási jogszabályok reformját tervezi, hogy megkönnyítse a harmadik országbeli állampolgárok 
számára a németországi munkavállalást. Az országban jelenleg mintegy 1,74 millió betöltetlen álláshely van, a 
szakképzett munkaerő iránt pedig nagy a kereslet. Olaf Scholz szövetségi kancellár úgy fogalmazott, hogy csak akkor 
garantálható Németország jövője, gazdasága és a társadalombiztosítási rendszerének hatékonysága, ha elegendő 
szakképzett munkaerő áll rendelkezésre. Annalena Baerbock szövetségi külügyminiszter kiemelte, hogy a reform 
során kiemelten fontos a bürokrácia csökkentése, valamint a rendszer még nagyobb mértékű digitalizációja és 
hatékonyságának növelése. Németország bízik abban, hogy a szakképzett munkaerő hiányával szemben sikeresen fel 
tudja venni a küzdelmet, egy pontrendszeren alapuló, úgynevezett „esélykártya (Chancenkarte)” bevezetésével. Az 
esélykártya célja, hogy a szükséges szakképzettséggel rendelkező munkavállalók könnyebben juthassanak el 
Németországba. A pontrendszer többek között figyelembe veszi a képesítést/végzettséget, a szakmai tapasztalatot 
és a nyelvtudást is. A rendszer pontos részletei még kidolgozás alatt állnak.  

[Euronews] 
 
28 nagykövet társaságában a határfalhoz látogatott a görög kormány egyik tagja 
Tákisz Theodorikakosz állampolgárvédelmi miniszter más európai uniós országok, valamint Svájc és az Egyesült 
Királyság nagyköveteinek társaságában az ország északkeleti részén lévő, még mindig bővülő határfalhoz látogatott. 
Theodorikakosz hangsúlyozta, hogy Görögország határa egyben az EU külső határa is, valamint, hogy a tagállamok 
között szolidaritásra és a feladatok igazságos megosztására van szükség. 

[AP News] 
 
 

https://www.euractiv.com/section/politics/news/austrian-commissioner-expects-lifting-of-schengen-veto-in-near-future/
https://www.dw.com/en/german-population-hits-all-time-high/a-64446625
https://www.euronews.com/travel/2023/01/19/skilled-workers-are-in-demand-as-germany-tackles-labour-shortage-with-new-points-based-vis
https://apnews.com/article/politics-turkey-government-european-union-greece-europe-271147c8ec3a4c0b85458e25ff52a2aa
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Az illegális migrációról is tárgyal az olasz külügyminiszter az egyiptomi elnökkel Kairóban 
Törökország és Tunézia után Antonio Tajani az elmúlt öt év első kétoldalú külügyminiszteri látogatását teszi 
Egyiptomban, miközben Giorgia Meloni miniszterelnök Algériában tartózkodik. „A maihoz hasonló találkozók a 
kétoldalú kapcsolatok, valamint az Egyiptom és Olaszország közötti ősi kapcsolatok erősítését szolgálják. Együtt kell 
dolgoznunk a földközi-tengeri térségben jelenleg fennálló nagy vészhelyzetek megoldásán, kezdve a migrációs 
jelenséggel, és a líbiai válság megoldása érdekében" - mondta Antonio Tajani a kétoldalú megbeszélést követő 
sajtótájékoztatón. Kifejtette, hogy megállapodást akarnak elérni Egyiptommal az illegális migrációval kapcsolatban, és 
Olaszország hajlandó több legális bevándorlót, köztük egyiptomiakat is befogadni, valamint vannak egyetemi 
projektjei azok számára, akik Olaszországban szeretnének tanulni.  

[RAI] 
 
 
 
 

 
  

https://www.rainews.it/articoli/2023/01/tajani-da-al-sisi-dialogo-necessario-su-energia-ma-anche-su-migranti-e-caso-regeni-e-zazi-3776a67b-1bd0-4502-8df9-35a139a14e55.html
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AFRIKA 

 

50 nőt ejtettek túszul szélsőségesek Burkina Fasóban 
Az incidens az északi Arbina város közelében történt a vadonban, ahová a nők élelmet gyűjteni mentek ki. A település 
évek óta a felkelők blokádja alatt áll, és alig éri el élelmiszer. A konfliktus miatt a belső menekültek száma eléri a 2 
millió főt Burkina Fasóban.  

[Voanews] 
Újabb esős évszak elmaradása erősítheti az elvándorlást Szomáliában 
Az előrejelzések szerint az ötödik után a hatodik esős évszak is jóval kevesebb csapadékkal járhat Kelet-Afrikában. 
Szomáliában az elmúlt egy évben az aszály és a fegyveres konfliktus miatt 1,7 millióan váltak belső menekültté, és több 
tízezren keltek át a szomszédos Kenyába is. 

[Hiiraan] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.voanews.com/a/official-jihadis-abduct-50-women-in-burkina-faso-/6920972.html
https://hiiraan.com/news4/2023/Jan/189542/sixth_failed_rainy_season_spells_further_disaster_and_loss_of_life_in_somalia_warns_the_irc.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

A kolera veszélyezteti az észak-szíriaiak életét 
Szíriában a kolera továbbra is terjed a hiányos infrastruktúra és a nagy menekülttáborokban tapasztalható rossz 
körülmények miatt. Néhány héttel ezelőtt a szíriai rezsim kétmillió adag orális kolera elleni vakcinát kapott az 
Egészségügyi Világszervezettől, azonban a vakcina még nem érte el az ellenzék által ellenőrzött északi területeket. Az 
elmúlt három hónapban Szíria északi részén több ezer megbetegedést, valamint több tucat halálesetet regisztráltak, 
tekintettel az egészségügyi infrastruktúra hiányosságaira, valamint arra, hogy a helyi szervezetek képtelenek 
megállítani a vírus terjedését.  

[Anadolu Agency] 
 

Körülbelül 2 millió ember néz szembe élelmezésbiztonsági problémákkal Libanonban 
Libanonban mintegy kétmillió ember, köztük 1,3 millió libanoni állampolgár és 700 000 szíriai menekült néz szembe 
élelmezésbiztonsági problémákkal. Egy nemrég megjelent jelentés szerint a helyzet súlyosbodni fog 2023 január-
április között, újabb 260 000 embert állítva élelmezési nehézségek elé.  

[UN News] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2787936
https://news.un.org/en/story/2023/01/1132642
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 
A Frontex új vezetője a migránsok illegális visszatoloncolásának megszüntetésére tett ígéretet 
Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) új vezetője 2023. január 19-én, csütörtökön ígéretet tett arra, 
hogy véget vet az illegális visszatoloncolások (pushback) gyakorlatának. Hans Leijtens az újságíróknak Ylva Johansson 
belügyi biztossal közösen tartott brüsszeli sajtótájékoztatóján elmondta, hogy hivatali ideje alatt az alábbi három 
pillérhez fog ragaszkodni: elszámoltathatóság, az alapvető jogok tiszteletben tartása és az átláthatóság.  Az 
úgynevezett „pushback” gyakorlattal kapcsolatosan Leijtens kifejtette, hogy a Frontex kötelékében dolgozók nem 
fognak illegális visszatoloncolási gyakorlatokat alkalmazni. Leijtens 2023. március 1-től veszi át az ügynökség 
irányítását Aija Klanajatól, aki 2022 áprilisa óta a Frontex ideiglenes igazgatója. Klanaja távozásának fő oka az, hogy a 
múlt hónapban az EU Csalás Elleni Felügyelő Szerve, az OLAF „aggályos személynek” nyilvánította őt a szervezet ellen 
folyó vizsgálat során.  

[Euronews] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.euronews.com/my-europe/2023/01/19/new-frontex-chief-vows-to-end-illegal-pushbacks-of-migrants-at-border
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ÁZSIA 

 

Hatvan éve először csökkent a kínai népesség  
Hat évtized után először csökkent Kína lakossága, ugyanis 2022 során a halálozások száma meghaladta a születésekét. 
Az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint 2022 végén 1,411 milliárd lakos élt a távol-keleti országban, ami 850 
ezerrel kevesebb, mint a 2021. év végi adat. Nemcsak a születési ráta zuhan Kínában, hanem a népesség is elöregedik. 
Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a negatív demográfiai trendek a munkaerő-állomány csökkenését, a 
nyugdíjrendszer kimerülését és egyéb súlyos gazdasági következményeket fognak okozni.  

[Euronews] 
 

Egyre nehezebb az oroszoknak Kazahsztánba menekülniük 
Új módosításokat alkalmazott a kazah kormány a migrációs jogszabályokban, amelyek korlátozzák a vízummentesen 
beutazó külföldiek országban töltött idejét – ez súlyosan érinti a mobilizáció elől menekülő oroszokat. A kormány 
felszámolta azt a kiskaput, amely eddig gyakorlatilag lehetővé tette, hogy bizonyos országokból (pl. Oroszországból) 
származó külföldiek Kazahsztánban éljenek anélkül, hogy valaha is regisztrálták volna magukat. Korábban a migrációs 
szabályokban semmi nem akadályozta meg, hogy az oroszok a 90 nap tartózkodási időt követően elhagyják 
Kazahsztánt egy szomszédos ország, például Kirgizisztán irányába, majd visszatérjenek és újabb 90 napra a közép-
ázsiai állam területén maradhassanak. Az új migrációs törvény előírja, hogy ezt összesen egyszer lehet megtenni, utána 
a hatóságok nem állítják ki újra a vízumot. 

[Eurasianet] 
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