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Migrációs Körkép 

2023.02.06. ‖ 6. 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 

 
Csökkent a belső menekültek száma Ukrajnában  
Az IOM becslése szerint december eleje óta 5,9 millióról 5,4 millióra csökkent a belső menekültek száma Ukrajnában. 
A csökkenő tendencia 2022 augusztusa óta tart; úgy tűnik, hogy azt az ország energetikai infrastruktúrájának 
módszeres bombázása sem törte meg. Az IOM becslése szerint a belső menekülteknek jelenleg körülbelül 75%-a él a 
szegénységi küszöb alatt az országban, illetve közel 70%-uk az ország keleti makrorégiójából származik.  

[IOM] 
 
Nőtt a lakhelyükre hazatért ukránok a száma  
Az IOM becslése szerint december eleje óta 5,2 millióról 5,5 millió főre nőtt a lakhelyükre hazatértért ukránoknak a 
száma. A 326 ezer új hazatérő 20%-a külföldről érkezett, 80%-uk pedig korábban belső menekültként élt az országban.  

[IOM] 
 
A Hollandiába menekült ukránok közel fele talált már munkát  
Annak a mintegy 65 ezer ukrán menekültnek, akik Oroszország 2022. februári inváziója óta Hollandiába menekültek, 
45%-a dolgozott alkalmazottként november 1-jén. Ez 11%-kal több, mint július 1-jén – jelentette be a Holland 
Statisztikai Hivatal. A Hollandiába menekült ukránoknak nincs szükségük munkavállalási engedélyre, hogy az 
országban dolgozhassanak, ami kivételes helyzetbe hozta őket más menedékkérőkhöz képest. 

[NL Times] 
 

Moldova: Hosszú és kanyargós út a biztonság felé  
Oroszország ukrajnai inváziója óta mintegy 700 ezer menekülő haladt át Moldován, ami óriási terhelést jelent az ország 
erőforrásainak. A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) segít a legkiszolgáltatottabbaknak és a hatóságoknak 
eligazodni ebben a példátlan helyzetben. Az Ukrajnából Moldován keresztül menekülők mintegy 10%-a döntött úgy, 
hogy az országban marad.  

[UN News] 
 

Csehország megszünteti az ellenőrzést a szlovák határon  
Csehország megszünteti az ellenőrzést a szlovák határon február 5-én. Az ellenőrzések négy hónap után érnek véget, 
miután 2022 szeptemberében bevezették őket abból a célból, hogy megakadályozzák az irreguláris migránsok 
eljutását Németországba. A cseh belügyminisztérium akkor azt állította, hogy 2022 januárjától szeptemberig 1 200%-
kal nőtt az illegális határátlépések száma. 

[Schengenvisainfo] 
 

https://dtm.iom.int/reports/ukraine-internal-displacement-report-general-population-survey-round-12-16-23-january-2023?close=true
https://dtm.iom.int/reports/ukraine-internal-displacement-report-general-population-survey-round-12-16-23-january-2023?close=true
https://nltimes.nl/2023/02/04/nearly-half-ukrainian-refugees-netherlands-found-employment
https://news.un.org/en/story/2023/02/1133122
https://www.schengenvisainfo.com/news/czech-republic-to-end-internal-border-controls-with-slovakia-on-sunday/
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A holland miniszterelnök szerint megszűnhet a schengeni övezet, amennyiben nem újítják meg a dublini 
szabályozásokat  
Mark Rutte, Hollandia miniszterelnöke kijelentette, hogy a schengeni övezet nem marad fenn, amennyiben nem újítják 
meg a dublini szabályozásokat. A kijelentést a jelenlegi migrációs nyomással kapcsolatban tette. Rutte kijelentése előtt 
Karl Nehammer osztrák kancellárral egyeztetett, akivel közösen megállapították, a németországi, csehországi, 
szlovákiai, magyarországi és szlovéniai példák bizonyítják: a Schengen-övezet a jelenlegi formájában elbukott.  

[Schengenvisainfo] 
 
Bulgária uniós pénzből építene új kerítést a török határra  
Bulgária nem utasítja el az Európai Bizottság által a török határ ellenőrzésére felajánlott drónokat és radarokat, de azt 
szeretné, hogy új kerítésüket is az Unió állja – fogalmazott Rumen Radev bolgár államfő február 2-án, miután 
találkozott Novák Katalin magyar köztársasági elnökkel. „Már elküldtük az Európai Bizottságnak Bulgária álláspontját 
és a szükséges pénzügyi terveket a bolgár határ védelmének jelentős javítására. Új fizikai határzár építését javasoljuk, 
amely minimálisra csökkentené az EU területére való illegális belépés lehetőségét” – fogalmazott Radev. A jelenlegi 
kerítés több mint 130 km hosszú, ám könnyen leküzdhető az embercsempészek és az irreguláris migránsok által. 

[Euractiv] 
 

Lettország ismét megújította a szükségállapotot a belorusz határ mentén  
Lettország május 10-ig meghosszabbította a szükségállapotot a belorusz határ mentén – jelentette be január 31-én a 
Belügyminisztérium. A szükségállapotot először 2021 augusztusában vezették be. Azóta több ezer ember kísérelte 
meg illegálisan átlépni a schengeni külső határt Belaruszból Lettország felé. 

[Delfi] 
 

Szerbia: Több mint 124 000 irreguláris migráns használta az ország befogadóközpontjait  
A Szerb Migrációs és Menekültügyi Komiszariátus bejelentése szerint a 2022-es év során összesen 124 127 irreguláris 
migránst regisztráltak az ország befogadóközpontjai. A szervezet adatai szerint a legtöbb migráns Afganisztánból, 
Szíriából, Indiából, Pakisztánból, illetve Marokkóból érkezett. A Komisszariátus emellett rögzíti, a tavalyi év során 
összesen 10 személy kapott menekültstátuszt, további 15 fő pedig kiegészítő védelmi státuszt.   

[Srbija.gov.rs] 
 

Gallup: Minden harmadik ember a világon az emigrációt tervezi  
A Gallup közvélemény-kutató cég felmérése szerint a világ lakosságának 36%-a szívesebben élne egy másik ország 
területén. A szervezet vezetője, Kancho Stoychev a Deutsche Welle számára elmonda, az Európai Unió területén a 
migráció egy gazdasági lehetőségként jelenik meg, amelyet a blokk törvényei is elősegítenek. Stoychev elmondása 
szerint az EU-n kívül Bosznia-Hercegovina (48%) és Észak-Macedónia (42%) esetében a legnagyobb a kivándorolni 
vágyók aránya. A vezérigazgató ezzel összefüggésben kiemelte, hogy a gazdasági nehézségek, illetve a lassú EU 
csatlakozási folyamat a fő migrációs indokok.  

[Deutsche Welle] 
Bangladesi–bosznia-hercegovinai migrációs egyeztetés  
Mirsad Buzar, a bosznia-hercegovinai Biztonsági Minisztérium alá tartozó migrációs iroda helyettes vezetője, 
valamint a bangladesi külügyminisztérium Kelet-Európával foglalkozó igazgatója megvitatták Bosznia-Hercegovina 
migrációs helyzetét. Buzar a megbeszélés során ismertette az irreguláris migránsok hazaküldése során felmerülő 
nehézségeket. Az egyeztetést követően a bangladesi delegáció igazolta több bangladesi irreguláris migráns 
személyazonosságát, így a boszniai hatóságok megkezdhetik kitoloncolásukat. 

[Sarajevo Times] 

https://www.schengenvisainfo.com/news/dutch-pm-schengen-may-not-survive-if-dublin-regulations-are-not-renewed/
https://www.euractiv.com/section/politics/news/bulgaria-wants-eu-money-for-new-border-fence-with-turkey/
https://www.delfi.lt/en/politics/latvia-renews-migration-related-state-of-emergency-on-belarus-border.d?id=92412263
https://www.srbija.gov.rs/vest/680832/u-srbiji-prosle-godine-zbrinuto-vise-od-124000-migranata.php
https://www.dw.com/en/international-poll-shows-one-in-three-would-emigrate/a-64593075
https://sarajevotimes.com/delegation-of-the-ministry-of-foreign-affairs-of-bangladesh-visited-bih/
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A vízummentesség elvesztése megnehezíti a tunéziai migránsok számára a nyugat-balkáni útvonal használatát  
Az Al-Monitor értesülései szerint az elmúlt években jelentősen megnőtt a hosszabb, ám a tengeri átkelésnél 
veszélytelenebb balkáni útvonalat választó tunéziaiak száma. Ehhez nagymértékben hozzájárult a Szerbia és Tunézia 
között fennálló, tavaly novemberben eltörölt vízummentességi megállapodás. A megállapodás nélkül a balkáni útvonal 
hosszabbá és veszélyesebbé válik, ezért kérdéses, továbbra is nagy számban lesznek-e jelen tunéziaiak a Balkánon. Az 
Al-Monitor számára nyilatkozók azonban kiemelték, hogy a migráció kiváltó okai továbbra is fennállnak.   

[Al-Monitor] 
 

Rishi Sunak az albán irreguláris migránsok gyors hazaküldését ígéri  
Rishi Sunak brit miniszterelnök egy interjú során ígéretet tett az illegálisan az Egyesült Királyságban tartózkodó albán 
állampolgárok hazaküldésének, valamint a benyújtott menedékkérelmek elbírálásának felgyorsítására. Emellett Sunak 
kiemelte, továbbra is dolgoznak az irreguláris migránsok Ruandába küldésén.   

[Independent] 
 

400 fős menekültszállót terveznek egy 500 fős faluban Németországban  
Egy mecklenburg-előpomerániai 500 fős faluban, Upahlban 400 fős menekültszállót építenek. A helyi lakosok körében 
a döntés ellenérzéseket váltott ki. 2023. február 3-án gyűlést tartottak a település lakosai számára, ahol a 
menekültügyi válságstáb próbálta megnyugtatni a megjelenteket. A helyiek azonban egyértelműen elutasították a 
menekültszálló építését és elmondták, félnek az idegenek betelepítésétől.  

[Die Welt] 
 

A Svájci Néppárt tranzitzónákat hozna létre külföldön  
A Svájci Néppárt (SVP) kijelentette, hogy „véget akar vetni” az általa „aránytalannak és károsnak” nevezett 
bevándorlásnak. A jobboldali párt tranzitzónákat szeretne felállítani külföldön, hogy megakadályozzák az „illegális 
belépést”. 2022-ben Svájcban mintegy 24 500 menedékkérelmet nyújtottak be, ami majdnem kétharmaddal több, mint 
2021-ben. Emellett 75 ezer ukrán kapott különleges átmeneti védelmet Svájcban. A svájci kormány arra számít, hogy 
idén 24 000 és 40 000 között lesz a menedékkérők száma az országban (az ukrán menekülteket nem számítva). 

[Infomigrants] 
 

Tajani: A Balkán kulcsfontosságú Olaszország számára  
Antonio Tajani külügyminiszter parlamenti meghallgatása során kiemelte a balkáni régió fontosságát Olaszország és 
Európa szempontjából. A miniszter elmondása szerint az Európába érkező irreguláris migránsok nagy arányban 
használják a nyugat-balkáni útvonalat, ennek kezelése pedig kiemelt fontosságot élvez Olaszország számára. Tajani 
ezt követően kiemelte a régió gazdasági lehetőségeit, valamint Olaszország katonai jelenlétét a térségben.  

[Info Migrants] 
 

Pedro Sánchez Marokkóban: vámhivatalt nyit Spanyolország Ceutában és Melillában 
A spanyol miniszterelnök múlt szerdán Marokkóba utazott 11 minisztere kíséretében. A marokkói féllel való tárgyalás 
során a felek ismételten elkötelezték magukat amellett, hogy végül vámhivatalokat nyitnak a spanyol határátkelőkön 
az észak-afrikai Ceuta és Melilla enklávéknál, amelyeket Marokkó hivatalosan nem ismer el európai területként. 
Dátumot vagy menetrendet nem adtak meg a nyitásra.   

[AP News] 
 
 
 

https://www.al-monitor.com/originals/2023/01/tunisias-migrants-face-new-roadblock-popular-smuggling-route-europe
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/rishi-sunak-piers-morgan-talk-tv-immigration-b2274683.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus243595595/Upahl-Ein-Dorf-stemmt-sich-gegen-eine-Fluechtlingsunterkunft.html
https://www.infomigrants.net/en/post/46496/switzerlands-biggest-party-wants-asylum-procedures-relocated-abroad
https://www.infomigrants.net/en/post/46447/balkans-are-key-for-migration-flows-italian-fm-tajani-says
https://apnews.com/article/politics-morocco-government-spain-28b1e94fa2abaa7b092ea92499cd13b1
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Több irreguláris migránst küldene haza az Európai Bizottság  
Az Európai Bizottság intézkedéseket jelentett be az irreguláris migránsok származási országukba való visszatérésének 
fokozása érdekében – közölte Virginijus Sinkevičius litván uniós biztos. A Frontex uniós határügynökség adatai szerint 
tavaly 330 ezer migráns lépte át illegálisan a blokk határait, ami 64%-os növekedés 2021-hez képest – áll a biztos 
hivatalának január 28-i sajtóközleményében. „Jelenleg az uniós tagállamok az irreguláris migránsoknak csak mintegy 
20%-át, azaz évente 70 ezer embert képesek visszaküldeni származási országukba” – fogalmazott Sinkevičius. 

[The Baltic Times] 
  

https://www.baltictimes.com/eu_commission_aims_to_increase_return_of_irregular_migrants___lithuanian_commissioner/
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AFRIKA 

 

A kenyai kormány tovább bővíti a dadaabi menekülttábort 
A döntésre azért került sor, mert a szomáliai aszály, illetve a fokozódó fegyveres harcok miatt több tízezer új menekült 
érkezett a táborba. Jelenleg közel 300 000-en tartózkodnak a komplexumban, és további több tízezer ember 
érkezését várják.  

[Hiiraan] 
 

Fegyveres összecsapások Kenyában az aszály miatt 
Kenya Isiolo megyéjében fegyveres összecsapás tört ki nomád közösségek között a legelőkért, amelynek 
következtében hárman meghaltak és többen megsebesültek. A konfliktust az okozta, hogy a szomszédos Samburu 
megyéből pásztorok keltek át Isiolóba, mert az aszály miatt már nem volt hol legeltetniük az állataikat. 

[Hiiraan] 
 

Afrika szarván csaknem a duplájára, 22 millió főre nőtt az akut élelmezési bizonytalanságban élők száma egy év 
alatt 
A 2022 eleji 13 millió főről a fokozódó aszály és a fegyveres konfliktusok miatt 22 millió főre nőtt azok száma, akik 
sürgős segítségre szorulnak. Ebből 12 millióan élnek Etiópiában, 5,6 millióan Szomáliában és 4,3 millióan Kenyában. 
Csaknem 1,7 millió ember hagyta már el lakóhelyét a szárazság miatt. 

[Hiiraan] 
 

Több mint egymillió menekült él Szudánban 
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa 556 millió USD-nyi támogatást kért a kelet-afrikai országban élő mintegy 1,1 millió 
menekült ellátására 2023-ra. A menekültek zöme Dél-Szudánból, Eritreából, Etiópiából és a Közép-afrikai 
Köztársaságból érkezett. 

[Sudantribune] 
  

https://hiiraan.com/news4/2023/Jan/189689/watch_africa_s_biggest_refugee_camp_to_expand_as_kenya_approves_more_land_for_dadaab.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2023/Feb/189718/three_dead_in_isiolo_county_after_armed_herders_clash.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2023/Feb/189721/22_million_people_at_risk_of_hunger_in_horn_of_africa_due_to_drought.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://sudantribune.com/article270213/
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

Megdöbbentő eredmények: egy jelentés szerint jelentősen növekszik az arab fiatalok migrációs kedve 
Az „Arab Barométer” jelentést tett közzé a közel-keleti és észak-afrikai arab országok szülötteinek migrációs 
szándékairól és mozgatórugóiról. A kutatás több mint 14 ország 33 000 emberből álló mintáját tartalmazta. Az 
eredmények azt mutatták, hogy ezen országok lakosságának egy része többek között gazdasági, politikai, biztonsági 
és oktatási okokból igyekszik kivándorolni. Ami a migrációs mutatókat illeti – különösen az arab országok fiataljainak 
körében –, emelkedő tendenciát mutatnak a korábbi évekhez képest. A közel-keleti és észak-afrikai régióban nagyon 
magas a kivándorolni vágyók aránya. A lista élén Jordánia, Szudán és Tunézia áll, mely országokból a populáció közel 
fele távozni szeretne. A legmagasabb arány Jordániában van, ahol a kutatóhálózat honlapján közzétett felmérési 
eredmények azt mutatják, hogy a megkérdezettek 48%-a akarja elhagyni a királyságot. Egyiptom áll a legjobban ebből 
a szempontból, ahol a lakosság mindössze 13%-a jelezte kivándorlási szándékát. A gazdasági tényezők a kivándorlást 
motiváló okok listájának élén állnak. Ez utóbbival összefüggésben az „Arab Barométer” felméréséből az is kiderült, 
hogy az egyiptomi megkérdezettek 97%-ánál, míg a jordániaiak 93%-ánál a gazdasági nehézségek állnak a kivándorlás 
fontolgatása mögött, Líbiában viszont ez az arány 53%-ra csökkent. A koronavírus-járvány közel-keleti és észak-
afrikai országokra gyakorolt hatásai drámaiak voltak a munkanélküliségi rátát illetően, ugyanis ennek volumene 
Egyiptomban 50%-kal, Tunéziában 33%-kal, Marokkóban pedig 23%-kal növekedett, ami szükségessé teszi a 
munkaerőpiacok strukturális gyengeségeinek vizsgálatát.  

[Info Migrants] 
 

Marokkó afrikai bevándorlók hadával néz szembe  
Az Afrikából érkező migránsok tömeges bevándorlása tapasztalható Marokkó gazdasági fővárosában, Casablancában. 
Az afrikai migránsok ragaszkodnak azon álmukhoz, hogy a nehéz körülmények ellenére elérjék az „öreg kontinenst”. 
A hivatalos adatok szerint tavaly a marokkói hatóságok több mint 32 000 irreguláris migránst tartóztattak fel, továbbá 
letartóztattak 566 olyan személyt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy részt vettek a migránscsempész-hálózatok 
működtetésében. Az EU várhatóan több mint 500 millió eurót ad Rabatnak az irreguláris migráció elleni küzdelem 
támogatására. 

[Info Migrants] 
 

  

http://www.infomigrants.net/ar/post/46434/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D8%AC-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%AB%D9%82-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.infomigrants.net/ar/post/46421/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 
Világbank: A vendégmunkások csaknem 800 milliárd dollárt utaltak haza 2022-ben  
A Világbank adatai szerint a vendégmunkások által hazaküldött pénz mennyisége 2022-ben 794 milliárd dollárra nőtt. 
A készpénz a mentőöv az alacsony és közepes jövedelmű országokban élő emberek számára, gyakran a hazautalás 
emellett a legnagyobb hozzájárulás egyes nemzetek gazdaságához. 2023-ban az ukrajnai háború további eszkalációja 
és a fejlett világban a vártnál mélyebb recesszió lehetősége fenyegeti ezeket az áramlásokat – állítja a Világbank.  

[World Economic Forum] 
 
  

https://www.weforum.org/agenda/2023/02/remittances-money-world-bank/
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ÁZSIA 

 

Egyre több rohingya menekült érkezik Délkelet-Ázsiába  
A tengeri és szárazföldi útvonalakon keresztül Délkelet-Ázsiába érkező rohingya menekültek száma az elmúlt 
hónapokban exponenciálisan nőtt. A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) 2022-ben közel 3 300 érkezést regisztrált 
Indonéziában, Malajziában és Thaiföldön, ami nagyjából 290 százalékos növekedést jelent a 2021-es mintegy 850 
érkezéssel szemben. Mivel az érkezők számának növekedése 2023-ban is folytatódik, az IOM fokozza műveleteit a 
régióban, hogy létfontosságú humanitárius segítséget nyújtson. 

[IOM] 
 

Afganisztán: Az afgán nők segítsége nélkül emberek millióihoz nem fognak elérni a humanitárius szervezetek  
A humanitárius szervezeteknek dolgozó, összesen 55 000 afgán állampolgár 30%-a nő volt az előző években. Az ő 
jelenlétük nélkül nem tudják azonosítani a nők szükségleteit, és nem tudnak majd számukra humanitárius segítséget 
biztosítani a szervezetek – mondta Janti Soeripto, a Save the Children vezérigazgatója. A tálibok a közelmúltban 
megtiltották az afgán nők számára, hogy humanitárius és nemzetközi szervezeteknél vállaljanak munkát. 

[UN News] 
 

Afganisztán: 300 munkatársat menesztettek az Útlevélügyi Főigazgatóságtól korrupció miatt  
A tálib kormány szóvivője, Zabiullah Mujahid elmondta, eddig 300 alkalmazottat menesztettek vagy tartóztattak le 
korrupció gyanúja miatt az Útlevélügyi Főigazgatóságtól. Az útlevelek kiadása technikai problémára hivatkozva 
hónapok óta szünetel az országban, ugyanakkor a hivatal számos munkatársa magas összegért adta ki az útiokmányt. 
A TOLO News értesülései szerint körülbelül 1 000–1 500 dollárt kellett fizetniük az afgánoknak, hogy útlevélhez 
jussanak, és elhagyhassák az országot. 

[TOLO News] 
 

https://www.iom.int/news/increasing-arrivals-rohingya-boats-iom-scales-support
https://news.un.org/en/story/2023/01/1132997
https://tolonews.com/afghanistan-181901

