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Migrációs Körkép 

2023.01.30. ‖ 5. 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 

 
Gázai születésű elkövető késelt Németországban  
2023. január 25-én délután egy gázai születésű férfi megkéselte utastársait a Kielből Hamburgba tartó regionális 
gyorsvonaton. Két ember életét vesztette, további hét személy megsérült, közülük hárman súlyosan. A. Ibrahim a Welt 
információ szerint 2014-ben érkezett Németországba és 2015 januárjában nyújtott be menedékkérelmet. 2015 óta 12-
szer került a rendőrség látókörébe: többek között bolti lopás, testi sértés és szexuális erőszak miatt indult ellene 
többször is nyomozás. A. Ibrahim 2023. január 19-ig előzetes letartóztatásban volt. A késelést követően a rendőrök 
őrizetbe vették a támadót.  

[Die Welt] 
 

Németország kapacitásának határán van a menekültek elhelyezését tekintve 
Németország szálláshiánnyal küzd, ezért egyes helyi hatóságok arra kényszerülnek, hogy iskolai tornatermekben vagy 
ipari parkokban alakítsanak ki átmeneti szállásokat a migránsok számára. Egyes tisztviselők felszólították a kormányt, 
hogy az korlátozza a migránsok beáramlását. A Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal adatai szerint 
Németországban 2022-ben 244 ezer menedékkérelmet regisztráltak, ami 28%-os növekedést jelent az előző évhez 
képest. A kérelmezők három fő származási országa Szíria, Afganisztán és Törökország volt. A német 
belügyminisztérium szerint továbbá több mint 980 ezer ukrán menekültet regisztráltak Németországban az ukrajnai 
orosz invázió kezdete, 2022 februárja óta. 

[Infomigrants] 
 

Nincs elegendő férőhely a menedékkérők számára Berlinben 

2022 novemberével bezárólag több mint 16 ezren nyújtottak be menedékkérelmet Berlinben. A Berlin illetékességi 
körébe tartozó menedékkérőkre tavaly összesen 221 millió eurót költöttek. Az Állami Menekültügyi Hivatal 30 543 
szálláshelyet fizetett ki, ezen szálláshelyeket az ukrajnai menekültek is használják. A menedékkérők és az ukrajnai 
menekültek magas száma miatt azonban további szálláshelyek építésére vagy bérlésére van szükség. Berlinből 897 
személyt toloncoltak ki a tavalyi év során, s ezen intézkedésekre a rendőrség több mint 868 000 eurót költött.  
.  

[Süddeutsche Zeitung] 
 

A mobilizáció miatt félelemben élő kazahsztáni orosz emigránsok nem terveznek hazamenni  
2022. szeptember 21. óta több mint 930 000 orosz – többségében sorkatonakorú férfi – lépett a szomszédos 
Kazahsztán területére, hogy elkerülje a besorozás kockázatát. Azóta többségük harmadik országokba távozott. 
Közülük közel 146 ezren maradtak Kazahsztánban a kazah belügyminisztérium 2022. december 21-én közzétett adatai 
szerint, három hónappal az oroszok első jelentős beáramlását követően. Az újonnan bevándoroltak közül mintegy 36 
ezren kaptak ideiglenes tartózkodási engedélyt – közölte a minisztérium. A hatóságokhoz eközben 2022. szeptember 

https://www.welt.de/vermischtes/plus243434475/Messerattacke-im-Zug-Kiel-Hamburg-Die-lange-Kriminalakte-des-Tatverdaechtigen-Ibrahim-A.html
http://www.infomigrants.net/en/post/46340/german-cities-at-their-limits-in-managing-refugee-accommodation
https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-berlin-16-000-neue-asylbewerber-in-2022-zu-wenig-wohnplaetze-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-230124-99-333184
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21. óta 3 578 állandó tartózkodási kérelem érkezett orosz állampolgároktól. Kazah tisztviselők szerint jelenleg 
körülbelül 300 000 orosz állampolgár él az országban. 

[RFE/RL] 
 

Az ENSZ a menekültek gyermekekkel kapcsolatos szabályok megszegésével vádolja Oroszországot  
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) vezetője azzal vádolja Moszkvát, hogy megsértette az “alapvető" 
gyermekvédelmi elveket, amikor orosz útlevelet adott a kísérő nélküli menekültgyerekeknek. Filippo Grandi 
hozzátette, hogy Oroszország ezt követően orosz családoknak örökbe adta ezeket a gyerekeket. Grandi hozzátette, 
az UNHCR megpróbál kapcsolatba lépni az érintettekkel, és igyekszik megoldásokat találni az érdekükben. 

[BBC] 
 

ENSZ: 2023-ban megugorhat az ukrajnai embercsempészettel kapcsolatos esetek száma 
Egy január 24-én közzétett 2022-es globális jelentés szerint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült lakosságokhoz 
tartozó (például az ukrán menekültek) sokkal kitettebbek az emberkereskedelem veszélyeinek, mint bármilyen más 
mért csoport. „Az elemzés szerint összefüggés van az ország keleti részének konfliktusa miatt 2014-ben és 2015-ben 
Ukrajnából elmenekülni kényszerült emberek, valamint az Ukrajnából Nyugat- és Közép-Európába irányuló 
embercsempész hálózatok fellendülése között” - nyilatkozta az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési 
Hivatala (UNODC), hozzátéve, hogy hasonló tendencia várható a jelenlegi orosz-ukrán konfliktus kapcsán. „2014-ben 
óriási ugrás volt tapasztalható az ukrán áldozatok számában Európában, ezért aggodalomra ad okot, hogy hamarosan 
megint szembesülhetünk ezzel [a csúccsal], tekintve, hogy nők és gyerekek milliói utaznak Ukrajnán kívülre” - tette 
hozzá az UNODC kutatási és trendelemzési vezetője, Angela Me egy sajtótájékoztatón. 

[Euractiv] 
 

Johansson: Nem épül EU-s pénzből kerítés a bolgár-török határra  
Ylva Johansson, az Európai Bizottság belügyi biztosa a tagállamok belügyminisztereinek migrációs csúcsán 
elutasította egy határkerítés EU-s finanszírozását. Egy elsősorban Ausztria és Hollandia által támogatott javaslat 
szerint két milliárd eurónyi forrás segítségével kiépíthető lenne egy kerítés a EU külső határszakaszát jelentő bolgár-
török határon. Johansson elmondása szerint azonban a kerítésépítés további fontos migrációs projektek elől vonna el 
forrásokat.  

[Novinite] 
 

Csehország: Megduplázodótt az országba érkező irreguláris migránsok száma 2022-ben 
A cseh rendőrség tájékoztatása szerint 2022-ben az országba érkező irreguláris migránsok száma megduplázódott. A 
rendőrség adatai szerint tavaly összesen 29 235 - többségében szír - irreguláris migráns érkezett Csehországba.  A 
hatóságok szerint összesen 694-en adtak be menedékkérelmet.  A hatóságok elmondása szerint a jelentős növekedés 
a nyugat-balkáni útvonal magas kihasználtságának tudható be.  

[Info Migrants] 
 

EU Bizottság: Fel kell gyorsítani a migránsok hazaküldését  
Ylva Johansson belügyi biztos szerint jelentősen fel kell gyorsítani a migránsok hazaküldését az Európai Unió 
területéről. Az Eurostat 2021-es adatai szerint a tagországok 342 100 irreguláris migráns hazaküldéséről döntöttek, 
ám csak 24%-uk esetében jártak sikerrel. A biztos szerint a tagállamok közötti kooperáció, valamint a Frontex 
kibocsájtó országokkal kötött megállapodásai jelentős javulást hozhatnak.  

[Politico] 
 

https://www.rferl.org/amp/kazakhstan-russian-emigres-ukraine-war/32234453.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-64429377.amp
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/un-2023-could-see-spike-in-human-trafficking-cases-from-ukraine/
https://www.novinite.com/articles/218606/EU+Commissioner+Rejected+the+Idea+of+Financing+a+Fence+along+the+Bulgarian-Turkish+Border?fbclid=IwAR2JcK-bNd-jGl_kwR3n1MnY_vWBWdQygTZgboc7IdannleVnW4uGQ8TdXE
https://www.infomigrants.net/en/post/46311/czech-republic-saw-number-of-irregular-migrant-arrivals-double-in-2022
https://www.politico.eu/article/eu-push-increase-migrant-returns-borders-migration/


 

 
4 
 

Tovább keresik az eltűnt albán kiskorúakat  
Robert Jenrick brit migrációügyi államtitkár bejelentése szerint jelentős számban vannak albán állampolgárok a 
belügyminisztérium által üzemeltetett szállásokról eltűnt 440 kiskorú irreguláris migráns között. Az eltűnt kiskorúak 
közül 200-an már előkerültek vagy pedig visszatértek a szállásokra, ám 200 kiskorút továbbra is keresnek. A 
belügyminisztérium tájékoztatása szerint a hiányzó 200 kiskorú 88%-ban albán állampolgár. Szakértők szerint az ügy 
jelentős kérdéseket vet fel az Egyesült Királyság migrációs rendszerének működösével kapcsolatban.  

[Balkan Insight] 
 

EU27 miniszteri találkozó: új megállapodásokra van szükség, hogy felgyorsuljanak a visszaküldések  
Január 26-án, csütörtökön az uniós bel- és igazságügyi miniszterek Stockholmban találkoztak az Európai Unió 
Tanácsának svéd elnöksége alatti első informális miniszteri találkozója alkalmából. A bel- és igazságügyi miniszteri 
találkozót Maria Malmer Stenergard svéd migrációs miniszter és Gunnar Strömmer igazságügyi miniszter vezette. A 
tárcavezetők hangsúlyozták, hogy minden eszközt be kell vetni annak érdekében, hogy a származási országokkal 
hatékonyabb együttműködési és gördülékenyebb hazaküldési mechanizmusok alakuljanak ki. Sőt, a 
vízumkorlátozások szigorítását helyezték kilátásba a visszavételt tendenciózusan megtagadó kibocsátó országok 
számára. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője a minisztereknek küldött levelében azt írta, hogy a 
tagállamok 2023 első felében csatlakozhatnak egy kísérleti programhoz, amely felgyorsítja a jogosult migránsok 
átvilágítását és a menekültügyi eljárásokat, lehetővé téve az azonnali visszaküldést azok számára, akik nem feleltek 
meg a követelményeknek. Von der Leyen azt is elmondta, hogy az EU migrációs megállapodásokat kíván kötni olyan 
országokkal, mint Banglades, Egyiptom, Marokkó, Nigéria, Pakisztán és Tunézia. Hozzátette, hogy szeretné, ha 
Brüsszel összeállítana egy új listát a biztonságos harmadik országokról. Az EU migrációs politikája fontos napirendi 
pont lesz az uniós állam- és kormányfők február 9-10-i rendkívüli ülésén. 

[Info Migrants] 

Ausztria a határvédelem megerősítését és a migrációval szembeni kemény fellépést szorgalmazza  
Gerhard Karner belügyminiszter az uniós belügyminiszterek január 26-i stockholmi találkozóján több támogatást kért 
az Európai Bizottságtól az EU külső határainak hatékonyabb védelme érdekében. "Sok olyan ország van a külső 
határon, amely segítségre szorul, és ezeket az országokat is támogatni akarjuk" - mondta Karner, utalva arra, hogy 
hétfőn Karl Nehammer osztrák kancellárral közösen látogatott el a török-bolgár uniós külső határra. 

[Euractive] 

Belgium jóval kevesebb menekültet tud áttelepítés keretében fogadni, mint amennyire ígéretet tett  
Belgium nem fogad be annyi menekültet, amennyit ígért. Egy áttelepítési program keretében 2022-ben mindössze 78 
menekültet helyeztek át Belgiumba, ami alig 6%-a annak, amit az ország vállalt. Az áttelepítés az ENSZ Menekültügyi 
Főbiztossága (UNHCR) által működtetett program, amelynek keretében a menekülteket kiválasztják és áthelyezik egy 
olyan országból, ahol védelmet kértek, egy másikba, amelyik hajlandó menekültként befogadni őket. Belgiumban a 
program keretében tett erőfeszítések 2014 óta a legalacsonyabb szinten vannak. 

[Brussels Times] 
 
 
 

 

https://balkaninsight.com/2023/01/25/concerns-grow-about-albanian-children-missing-in-uk/
http://www.infomigrants.net/en/post/46408/eu-migration-ministers-reach-consensus-over-returning-irregular-migrants
https://www.euractiv.com/section/politics/news/austria-calls-for-stronger-border-protection-hard-line-on-migration/
https://www.brusselstimes.com/357930/chronic-lack-of-space-for-refugees-who-want-to-come-to-belgium
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AFRIKA 

 

Szomáliába korábban hazatelepített menekültek térnek vissza Kenyába az aszály miatt 
A kenyai Dadaab menekült-komplexumából 2017 óta 85 000 szomáli tért vissza az ENSZ segítségével hazájába. A 
jelenlegi aszály és a fegyveres harcok miatt azonban egyre többen térnek vissza közülük Dadaabba. Kenya ugyanakkor 
betiltotta az új menekültek regisztrációját.  

[Hiiraan] 

Az ENSZ szerint az európai erők kivonulásával tovább romlott a humanitárius helyzet Maliban 
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának helyi képviselete szerint a francia és más európai erők kivonulása után, 
amelyre részben a bamakói kormány nyomására került sor, tovább romlott a biztonsági és ezáltal a humanitárius 
helyzet, különösen az ország északi részén. A UNHCR csaknem 3 millió ember ellátásához nyújt segítséget Maliban. 

[Voanews] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hiiraan.com/news4/2023/Jan/189625/watch_repatriated_somali_refugees_return_to_kenya_s_camps_as_ravaging_drought_continues.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.voanews.com/a/un-agency-warns-of-vacuum-after-european-forces-leave-mali-/6933260.html
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

Egyiptomi-olasz tanácskozás a migránsáradat megfékezésének mikéntjéről  
Egyiptomi hivatalos források arról számoltak be, hogy az egyiptomi külügyminiszter Kairóban olasz kollégájával 
nemzetközi és regionális kérdésekről folytatott tárgyalásokat. Az “Aki” hírügynökség arról számolt be, hogy Antonio 
Tajani hivatalos látogatásra utazott Egyiptomba, amely során a Róma és Kairó közötti bilaterális kapcsolatokat, a líbiai 
válságot és a migránsáradat megfékezésének mikéntjét vitatták meg.  

[Anadolu Agency] 

Irak: továbbra is segélyt osztanak Szulejmánijja tartomány járásaiban és körzeteiben a lakóhelyüket elhagyni 
kényszerülteknek grációs és kitelepítési miniszter asszony, Fáiq Dzsábrú arra adott utasítást, hogy továbbra is 
kövessék nyomon a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek szükségleteit Szulejmánijja kormányzóságban, és nyújtsanak 
nekik segítséget. A miniszter asszony megerősítette, hogy a minisztérium kirendeltségének alkalmazottai különböző 
segélyeket osztanak szét a Ránia körzetben, valamint a Szulejmánijja kormányzósághoz tartozó Arbat és Bíreh Makrún 
körzetekben lévő lakóhelyüket elhagyni kényszerült családok között. 

[Sotaliraq] 
 

A jemeniek kétharmada humanitárius segítségre szorul  
Jemenben a lakosság kétharmada, mintegy 21,6 millió ember szorul humanitárius segítségre az ENSZ adatai alapján. 
Az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala (OCHA) nemzetközi segélyfelhívást tett közzé, amelyben 4,6 
milliárd dollárt kér a legsebezhetőbb, több mint 17 millió ember támogatására.   

[UN News] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9/2793973
https://www.sotaliraq.com/2023/01/23/%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d8%b1%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a/
https://news.un.org/en/story/2023/01/1132842
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 
A UNRWA-nak 1,6 milliárd dollárra van szüksége idei tevékenységeinek finanszírozására  
Philippe Lazzarini, a UNRWA vezetője 2023. január 24-én arról számolt be, hogy az ügynökségnek 1,6 milliárd dollárra 
van szüksége ahhoz, hogy a palesztin menekültekkel kapcsolatos 2023-as tevékenységeit finanszírozni tudja. Lazzarini 
elmondta, hogy óriási terhet ró rájuk a palesztin menekültek körében egekbe szökő szegénység és munkanélküliség 
problematikája. ”A legtöbb palesztin menekült jelenleg a szegénységi küszöb alatt él, és sokan az UNRWA humanitárius 
segélyeitől - ideértve a készpénz és élelmiszertámogatásokat - függenek.” 
.  

[UN News] 
 

Az eltűnt migránsok száma a Karib-térségben 2022-ben rekordot döntött  
A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) Eltűnt migránsok projektje (Missing Migrants Project) 2022-ben legalább 321 
migráns halálát és eltűnését dokumentálta a Karib-térségben, ami a legmagasabb adat a projekt 2014-es indulása óta. 
A legtöbb később meghalt vagy eltűnt migráns Haitiről (80), Kubából (69), a Dominikai Köztársaságból (56) és 
Venezuelából (25) érkezett. A halálozás fő oka a vízbe fulladás volt, ami főként a navigációt megnehezítő rossz időjárási 
viszonyoknak, valamint a rossz állapotban lévő vagy a nyílt tengeren való átkelésre nem alkalmas hajók használatának 
tudható be.  

[IOM] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.un.org/en/story/2023/01/1132777
https://www.iom.int/news/missing-migrants-caribbean-reached-record-high-2022
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ÁZSIA 

 

A konfliktus miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerült családok az évtized leghidegebb telével néznek szembe 
Kirgizisztánban 
A kirgiz-tádzsik határterületeken kirobbant erőszak miatt családok százai kényszerültek lakóhelyük elhagyására, akik 
az elmúlt évtized leghidegebb telével néznek szembe. Az érintett régió a konfliktust megelőzően is Kirgizisztán egyik 
legszegényebb területének számított, ahol a lakosság korlátozottan fért hozzá olyan alapvető szolgáltatásokhoz, mint 
az oktatás, vagy az egészségügyi ellátás. A Batken és Osh térségében lakók humanitárius segítségre szorulnak.  

[IOM] 
 

https://www.iom.int/news/conflict-displaced-families-kyrgyzstan-face-coldest-winter-over-decade

