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Migrációs Körkép 

2023.02.13. ‖ 7. 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 

 
Menekültügyi csúcstalálkozót rendeznek Berlinben  

Németországban egyre gyakoribbak a menekültek ellátásával és elszállásolásával kapcsolatos nehézségek. Nancy Faeser szövetségi 

belügyminiszter ezért menekültügyi csúcstalálkozót rendez Berlinben a tervek szerint még februárban. A csúcstalálkozóra a szövetségi 

építésügyekért felelős miniszter, a szövetségi tartományok belügyminiszterei és az önkormányzatok képviselői kaptak meghívást. A 

csúcstalálkozóval kapcsolatosan többen kritikaként fogalmazták meg, hogy azon az előzetes információk szerint nem vesz részt Olaf 

Scholz szövetségi kancellár annak ellenére, hogy a menekültek ellátása és elszállásolása egész Németországban problémákat okoz.   

[Tagesschau] 

 

Olaf Scholz szerint a szakképzett munkaerő hiányára a legális migráció lehet a megoldás az Európai Unióban  

Az Európai Unió csúcstalálkozóján az állam és kormányfők megállapodtak a megerősített határvédelemről, az egyszerűsített 

visszatérésről és az embercsempészet elleni intenzívebb küzdelemről. Olaf Scholz német kancellár kiemelte a származási- és 

tranzitországokkal való együttműködés fontosságát, továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy az együttműködés lehetővé teszi az EU-ban 

szükséges szakképzett munkaerő legális bevándorlását. „Hiszen a valóság az, hogy Európa szinte minden országában nagy szükség van 

a szakképzett munkaerőre, ezért van szükség a migráció legális csatornáira is, hogy a jövőben is legyen elegendő munkaerőnk, akik 

nyugdíjjárulékot fizetnek és hozzájárulnak a gazdaságunk fenntartásához” – mondta a kancellár. 

[Bundesregierung] 

 

Újabb lövöldözés Szabadka közelében  

A Pannon RTV értesülései szerint szír és afgán csoportok csaptak össze egymással Szabadka közelében. A szemtanúk szerint a 

gépkarabélyokkal megvívott tűzpárbaj során két migráns is súlyos sérüléseket szenvedett. Az incidenssel kapcsolatban a helyi 

politikusok elmondták, bár Szabadka környékén mérséklődött a migrációs nyomás, továbbra is számos illegális tábor található a város 

környékén.  

[Pannon RTV] 

 

Az EU megerősíti a bolgár-török határt  

Az Európai Tanács ülésén a kormányfők az Európai Unió külső határainak megerősítéséről határoztak. Egy projekt keretében uniós 

forrásokból támogatott eszközökkel erősítik meg a bolgár-török határszakaszt. A projekt részeként a határszakasz teljes hosszában újabb 

őrtornyokat emelnek, kamerákat helyeznek ki, emellett mobil járőrcsapatok létrehozását is támogatják.  

[Balkan Insight, The National] 

 

Újabb vádak a bolgár hatóságokkal szemben  

Az Agence France-Press által nyilvánosságra hozott beszámolók, valamint a Frontex adatai szerint a bolgár hatóságok több alkalommal 

hajtottak végre illegális visszakíséréseket, illetve alkalmaztak fizikai erőszakot irreguláris migránsokkal szemben. Sajtóértesülések 

szerint a Frontex 2021 és 2022 között 25 jelentést készített a hatóságokkal kapcsolatba hozható incidensekről. A bolgár hatóságok 

közleményükben elutasították a vádakat. A tavalyi év során a bolgár hatóságok 164 000 illegális határátlépési kísérletet akadályoztak 

meg, szemben a 2021-es 55 000-rel.  

[Schengen Visa Info, Euractiv] 

 

https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/faeser-fluechtlingsgipfel-scholz-101.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/europa/europaeischer-rat-2163100
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ismet-osszecsaptak-migransok-vannak-serultek?fbclid=IwAR1Qq4cTbEBZ_Aa-LU3tIE0hdowquYGMep8pbqWsfL14m0Yf2LoZpvd8kuE
https://balkaninsight.com/2023/02/10/eu-agrees-stricter-migration-measures-after-quakes-in-turkey-syria/
https://www.thenationalnews.com/world/europe/2023/02/10/eu-to-strengthen-borders-to-close-migration-route-from-turkey/
https://www.schengenvisainfo.com/news/bulgaria-subject-to-accusations-related-to-illegal-maltreatment-of-migrants/
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/bulgaria-accused-of-brutal-border-pushbacks/
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Szakértő: Az Egyesült Királyság albán bűnözői csoportjai az anyaországból toboroznak  

Andi Hoxhaj az UCL oktatója a brit parlament migrációs különbizottsága előtt kiemelte az albán szervezett bűnözői csoportok irreguláris 

migrációban játszott szerepét. Hoxhaj szerint a bűnözői csoportok a közösségi médiát felhasználva toboroznak, valamint későbbi 

munkák fejében ingyen utat ígérnek a jelentkezőknek. Emellett a kutató azt is kiemelte, hogy a jelenlegi a harmadik legnagyobb 

migrációs hullám Albánia jelenkori történelmében.  

[Express] 

 

Albánia: Jelentősen befolyásolja az ország fogyasztási szokásait a nagyfokú elvándorlás  

Az albán sajtó számára nyilatkozó szakértők szerint jelentős mértékben befolyásolta az ország fogyasztási szokásait a nagyfokú 

elvándorlás. Az elmúlt évtized során 570 000 többségében fiatal személy hagyta el az országot. Az iparági szereplők elmondása szerint 

a fiatalok nagyfokú elvándorlása elsősorban az élelmiszeripar és a szolgáltató szektor esetében eredményezett komoly változásokat.  

[Albanian Daily News] 

 

Új nehézségekkel kell szembenézniük a posztszovjet térségből érkező vendégmunkásoknak Oroszországban  

Ukrajna 2022-es orosz inváziója óta az Oroszországba érkező bevándorlók és leendő bevándorlók döntéshozatalának középpontjában a 

pénzügyi jellegű kérdések helyett inkább az erkölcsi és biztonsági megfontolások állnak. A bevándorlóknak a többsége jellemzően 

Tádzsikisztánból és Üzbegisztánból érkező fiatal felnőtt férfi, ezért az Ukrajnában jelentős harctéri veszteségeket elszenvedő orosz 

hadsereg toborzásának és behívásának célpontjaivá válhatnak.  

[Migration Policy Institute] 

 

Ursula von der Leyen sajtótájékoztatója az EU-csúcstalálkozót követően  

Az Európai Tanács csúcstalálkozóját követően február 10-én tartott sajtótájékoztatót Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. 

Von der Leyen a csúcstalálkozó során elért eredmények bemutatása során elmondta, hogy a menekültügyi és migrációs paktummal 

kapcsolatos munka véglegesítése prioritás lesz. Továbbá kiemelte, hogy a külső határok megerősítése nélkülözhetetlen az illegális 

migráció megakadályozásában, így a határvédelemi képességek és infrastruktúra megerősítéséhez az EU is hozzá fog járulni. A 

visszatérések kapcsán az együttműködések fokozásában állapodtak meg az állam- és kormányfők.  

[European Commission] 

 

„Az általunk ismert Svédország haldoklik”  

Svédországot korábban Európa egyik legbefogadóbb országának tartották bevándorlás szempontjából. Most azonban az látszik, hogy a 

radikális jobboldali párt által támogatott jobboldali konzervatív kormánykoalíció megváltoztatja a skandináv állam migrációs politikáját 

és keményebben lép fel a migránsokkal és menedékkérőkkel szemben. Ennek egyik eleme, hogy az új kormány el akarja riasztani a 

potenciális menedékkérőket attól, hogy Svédországba induljanak: a migrációs minisztérium a külföldi svéd külképviseletekkel 

együttműködve nyíltan fog kommunikálni a szigorodó feltételekről. „Svédország talán jobban szegregált, mint bármely más ország 

Európában” – nyilatkozta a Karlstad Egyetem professzora, Tobias Hübinette. „Az olyan városokban, mint Göteborg, Malmö és 

Stockholm, mindenki látja: a fehér svéd lakosság nem ugyanazon a területen él, mint a bevándorlók”. Hübinette számára a svédországi 

változások „szakítást jelentenek a progresszív Svédországgal.” Szerinte az a Svédország, amely kiáll az LMBT-jogok, az állatok jogai, 

a klímaügyek és a menekültek mellett, hamarosan eltűnik, mert a jelenlegi kormány tárgyalóasztalhoz hívta a Svédországi 

Demokratákat. „Az általunk ismert Svédország haldoklik” – tette hozzá a professzor. 

[Info Migrants] 

 

  

https://www.express.co.uk/news/uk/1733686/albanian-gangs-uk-new-recruits-migrant-crisis
https://albaniandailynews.com/news/youths-migration-considerably-lowered-consumption-in-albania-1
https://www.migrationpolicy.org/article/labor-migrants-russia-ukraine-war-central-asia
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_23_761
http://www.infomigrants.net/en/post/46555/sweden-as-we-know-it-is-dying-from-welcoming-migrants-to-discouraging-them
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AFRIKA 

 

100 000 ember menekült el Szomáliában a harcok miatt  

Fegyveres harcok törtek ki a szakadár Szomáliföld Las Anod városában, miután a helyi vének gyűlése a szomáli szövetségi államhoz 

való csatlakozást sürgette a senki által el nem ismert Szomáliföld helyett. A felek egymás vádolják az agresszióval. Eddig legalább 50-

en életüket vesztették, és a belső menekültek száma meghaladta a 100 000-et. 

[Hiiraan] 

 

  

https://hiiraan.com/news4/2023/Feb/189880/somaliland_rejects_international_community_s_criticism_doubles_down_on_terrorist_claims.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

„Iszlamofóbiával” kell megküzdeniük a muszlim bevándorlóknak Dániában  

Az „Iszlamofóbia Európában 2021” című jelentésből kiderült, hogy a dániai muszlim bevándorlók az élet számos területén hátrányos 

megkülönböztetéssel szembesülnek. A 35 akadémikus által közösen írt jelentésben az olvasható, hogy a dán politika és törvények 

strukturális akadályokat jelentenek a muszlimok számára a társadalomban. A jelentés idéz egy 2021-es közvélemény-kutatást, amely 

megállapította, hogy a dán társadalom 42%-a a rasszizmust jelentős problémának tekinti az országban. A jelentés azt mutatja, hogy a 

Közel-Keletről és Észak-Afrikából, valamint Pakisztánból és Törökországból érkezőket másképpen kezelik, mint a világ egyéb részeiről 

származókat. 2030-ig a dán kormány célja, hogy megváltoztassa a „nem nyugati” többségű régiók demográfiai összetételét. Emellett 

korlátozni fogják a nem dán állampolgárok és az uniós polgárok lakhatásának biztosítását is.  

[Anadolu Agency] 

 

A földrengés több ezer halottat hagyott maga után Törökországban és Szíriában 

Február 6-án a hajnali órákban több ezer ember vesztette életét és ezrek sebesültek meg Törökországban és Szíriában, miután egy 7,8-

as erősségű földrengés következtében épületek omlottak össze, különösen a dél-török városokban, valamint a szíriai Idlib, Aleppó és 

Latakia tartományokban. Jelenleg több százan rekedtek a romok alatt. A humanitárius szervezetek a romló helyzetre figyelmeztetnek 

Északnyugat-Szíriában, ahol mintegy kétmillió lakóhelyét elhagyni kényszerült ember él már amúgy is kritikus helyzetben. 

[Info Migrants] 

 

 

  

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%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2806507
http://www.infomigrants.net/ar/post/46610/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

ENSZ BT: Továbbra is magas a terrorfenyegetettség a konfliktuszónákban  

Továbbra is magas a Daesh általi terrorfenyegetés mértéke a konfliktuszónákban és különösen aggasztó a csoport aktivitásának 

növekedése Közép- és Dél-Afrikában, valamint a Száhel-övezetben – számolt be az ENSZ Biztonsági Tanácsának Vladimir Voronkov, 

az ENSZ főtitkárhelyettese. Voronkov hangsúlyozta, hogy a külföldi harcosok jelenléte nem csupán Irakban és Szíriában jelent 

problémát, hanem globálisan is. 

[UN News] 

 

Félix Houphouët-Boigny UNESCO-békedíjat kapott Angela Merkel 

Angela Merkel 2023. február 8-án békedíjat kapott a menekültek befogadásáért tett 2015-ös erőfeszítéseinek elismeréseként. A Félix 

Houphouët-Boigny UNESCO-békedíjat Elefántcsontpart fővárosában vette át a volt kancellár. „A békéért való elszánt és kemény munka 

még fontosabb, mint valaha”– mondta Merkel beszédében. Audrey Azoulay, az UNESCO főigazgatója méltatta a több mint egymillió 

menekült befogadásáról szóló „bátor döntést”. A díjat 1991 óta minden évben olyan személyeknek vagy szervezeteknek ítélik oda, akik 

jelentős erőfeszítéseket tettek a béke előmozdítása érdekében 

[Politico] 

 

Az ENSZ menekültügyi főbiztosának etiópiai látogatása  

Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa háromnapos etiópiai látogatását követően február 8-án megerősítette elkötelezettségét, 

hogy támogatni fogja az Etiópiában élő menekültek és belső menekültek humanitárius segítségnyújtását, ideértve azokat is, akik az 

aszály vagy a klímaváltozás hatásainak következményeképpen kényszerültek lakóhelyük elhagyására. 2023-ban az ENSZ Menekültügyi 

Főbiztosságának (UNHCR) mintegy 370 millió dollárra van szüksége a menekültek és a lakóhelyük elhagyására kényszerült személyek 

megfelelő támogatásához Etiópiában.  

[UNHCR] 

  

https://news.un.org/en/story/2023/02/1133357
https://www.politico.eu/article/angela-merkel-receive-unesco-peace-prize-refugee-policy-germany/
https://www.unhcr.org/news/press/2023/2/63e361a24/following-peace-efforts-unhcrs-grandi-urges-support-solutions-refugees.html
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AMERIKA 

 

Jelentősen csökkent az USA határőrsége által a mexikói határon elfogott irreguláris migránsoknak a száma  

2023 januárjában az USA határőrsége 156 274 alkalommal intézkedett irreguláris migránsokkal szemben, ez 40%-os csökkenés 2022 

decemberéhez képest. A csökkenés a Biden adminisztráció által január elején bejelentett új határvédelmi intézkedésekkel függ össze. A 

Belbiztonsági Minisztérium 2023. január 5-én bejelentett új programjának keretében az illegális határátlépésre „készülő” kubai, haiti, 

nicaraguai és venezuelai migránsok egy CBP One nevű mobilapplikáción keresztül regisztrálhatják engedély nélküli határátkelési 

szándékukat az amerikai határőrségnél. Ezután egy előre egyeztetett időpontban egy megadott határátkelőhelyen kell feladni magukat 

az amerikai hatóságoknak. Fontos kiemelni, hogy a határőrség által így regisztrált, majd határátkelőhelyen beengedett migránsok – a 

korábbi hírekkel ellentétben – továbbra is megjelennek az irreguláris migrációról vezetett statisztikákban. Az amerikai kormány január 

5-i bejelentése óta 95%-kal csökkent az említett országokból érkező, a zöldhatáron keresztül érkező migránsoknak 7 napos mozgóátlaga. 

A CBP applikáció új funkciójának bevezetése óta 20 000 migráns foglalt időpontot.  

[DHS] 

 

A CBP One applikáció növeli az USA külső határai előtt feltorlódott irreguláris migránsok számát  

Az elmúlt hetekben jelentősen romlott a helyzet Észak-Mexikóban, miután az amerikai határ közelében fekvő városokat ellepték az 

Egyesült Államokba tartó irreguláris migránsok. A mexikói tisztviselők szerint a különféle országokból érkezők mind használják az 

amerikai határvédelmi szervek által kifejlesztett applikációt, hogy időpontot kapjanak valamelyik határátkelőn. Mára egyértelművé vált, 

hogy nemcsak a sajtóhírekben szereplő négy ország, Haiti, Kuba, Nicaragua és Venezuela állampolgárai, hanem lényegében mindenki 

használhatja a programot. Ennek hatására azonban a rendszer túlterhelődött, és heteket, hónapokat kell várni. Az így feltorlódott emberek 

egyre rosszabb körülmények között élnek, jelentősen megterhelve a mexikói ellátórendszert is. 

[CIS] 

 

  

https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-releases-january-2023-monthly-operational-update
https://cis.org/Bensman/Mexico-Chaos-after-First-Month-Bidens-CBP-One-Work-Permit-Giveaway-Program
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ÁZSIA, AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA 

 

Kína: Jogi szakértők attól tartanak, a tibeti gyerekeket asszimilációra kényszerítik 

Körülbelül egymillió tibeti kisebbséghez tartozó gyermeket választottak el a családjától és helyeztek el a kínai kormány által fenntartott 

valamely bentlakásos iskolában, asszimilációra kényszerítve őket – számolt be az ENSZ emberi jogi szakértőinek egy csoportja. A kínai 

kormány rengeteg vidéki iskolát zárt be azokon a területeken, ahol jellemzően tibetiek élnek, ezzel kényszerítve a családokat arra, hogy 

bentlakásos iskolába küldjék gyermekeiket. A bentlakásos iskolában nem biztosítanak a gyermekek számára lehetőséget tibeti nyelv, 

történelem vagy kultúra tanulására, amely asszimilációjukhoz, illetve etnikai identitástudatuk elvesztéséhez vezet.   

[UN News] 

 

„Kvázimenekülti” státusz bevezetésére készül a japán kormány  

A japán kormány törvényjavaslatot készít egy új bevándorlási kategória létrehozásáról a konfliktusok elől menekülő „kvázi menekültek” 

számára, miután az ukrajnai háború rávilágított a jelenlegi keretrendszer hiányosságaira. A japán bevándorlási törvény javasolt 

módosítása új megnevezést hozna létre azon személyek számára, akik „kiegészítő védelemre” szorulnak, de nem felelnek meg a 

menekültek jelenlegi szigorú japán meghatározásának. Az új kategóriába tartozó személyek ugyanazokat a kedvezményeket élveznék, 

mint a menekültek, beleértve a letelepedés lehetőségét, valamint a nyugdíjhoz és a gyermeknevelési támogatáshoz való hozzáférést. 

Japán jelenleg csak azokat a menekülteket ismeri el, akik megfelelnek az ENSZ 1951-es menekültügyi egyezményében meghatározott 

kritériumoknak: olyan személyeket, akiket „fajuk, vallásuk, nemzetiségük, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk vagy 

politikai véleményük miatt üldöztetés érhet”. Ez azt jelenti, hogy a konfliktus elől menekülő emberek gyakran nem felelnek meg a 

feltételeknek. 

[Nikkei Asia] 

 

Teljesül a Munkáspárt választási ígérete Ausztráliában: 19 ezer menekült kap állandó vízumot  

Február 13-ától mintegy 19 000 olyan menekült, aki a Sovereign Borders művelet 2013-as kezdete előtt érkezett Ausztráliába, 

kérelmezheti a jogállását véglegesen rendező vízumot (Resolution of Status, RoS). A lépés azokat érinti, akik ideiglenes védelmi 

vízummal (TPV) és biztonságos menedéket nyújtó vállalkozói vízummal (SHEV) rendelkeznek, amelyek eltörlését a munkáspártiak 

ígérték a legutóbbi választásokon, és amelyeket emberi jogi csoportok kegyetlennek minősítettek. Az új vízumot kapók ugyanazokkal 

a jogokkal és juttatásokkal rendelkeznek majd, mint az összes többi állandó lakos, és azonnal jogosultak lesznek például a 

társadalombiztosítási ellátásokra kifizetésekre és felsőoktatási támogatásra. 

[ABC] 

 

https://news.un.org/en/story/2023/02/1133212
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Japan-immigration/Japan-prepares-legislation-to-recognize-quasi-refugee-status
https://www.abc.net.au/news/2023-02-12/refugees-visa-temporary-protection-labor-election-promise/101963764

