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Migrációs Körkép 

2023.02.27. ‖ 9. 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 

 
2022-ben közel egymillió menedékkérelmet nyújtottak be az EU+ országaiban 
2022-ben mintegy 966 000 nemzetközi védelem iránti kérelmet adtak be az Európai Unió, Svájc 
és Norvégia (EU+) területén – derült ki az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének tavalyi évre 
vonatkozó adataiból. Ez 50%-kal több, mint 2021-ben, és 2016 óta a legmagasabb szám. A 
legnagyobb kérelmezői csoportok a szírek (132 000), az afgánok (129 000) és a törökök (55 000) 
voltak, de a latin-amerikaiak és az ázsiaiak is sok menedékkérelmet nyújtottak be. Ez a közel 
egymilliós adat nem tartalmazza azt a több mint négymillió ukrán állampolgárt, akik szintén 
Európában kerestek menedéket. Míg 2020-ban a koronavírus-járvány idején 485 ezer kérelem 
érkezett – 2013 óta a legalacsonyabb szám –, addig 2021-ben már 648 ezer, 2022-ben pedig 966 
ezer. 

[EUAA] 
 

Olaszországban törvényerőre emelkedett az NGO-hajókat megregulázó magatartási kódex 
Az olasz parlament csütörtökön (február 23.) törvénybe iktatta a Földközi-tengeren cirkáló, 
migránsok mentésével foglalkozó NGO-szervezetek hajóira vonatkozó magatartási kódexet, 
annak ellenére, hogy az ENSZ és különböző humanitárius csoportok élesen bírálták a lépést. Az új 
jogszabály értelmében a hajóknak a mentést követően azonnal engedélyt kell kérniük a kikötéshez 
és haladéktalanul az olasz hatóságok által kijelölt kikötőbe kell indulniuk ahelyett, hogy a tengeren 
maradnának más bajba jutott migránshajók után kutatva. Korábban az NGO-hajók gyakran több 
napot töltöttek a Földközi-tenger középső részén, és rendszeresen több mentést hajtottak végre, 
mielőtt Olaszország felé vették volna az irányt. A törvényt megszegő kapitányok 50 000 euróig 
terjedő bírságot kaphatnak, illetve az ismétlődő jogsértés hajóik lefoglalását vonhatja maga után. 
Különböző humanitárius csoportok szerint a többszöri mentés betiltása egyre több halálesetet 
okozhat a jövőben, továbbá az ENSZ a rendelet visszavonására szólította fel Olaszországot. 

[Euractive] 
 
 
 

https://euaa.europa.eu/latest-asylum-trends-annual-overview-2022
https://www.euractiv.com/section/migration/news/italy-approves-clampdown-on-migrant-rescue-ships-fines-charity/
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Egy évvel később: tízből hét ukrán menekültet veszélyeztet a szegénység külföldön  
A Norvég Menekültügyi Tanács (NRC) új felmérése szerint tízből hét Lengyelországba, Romániába 
és Moldovába menekült ukránt fenyeget a szegénység. Ennek okai az alacsony jövedelem és a 
minimális állami támogatás. Az NRC jelentése szerint az előbb említett országokban tartózkodó 
ukrán menekültek 68%-a állítja azt, hogy nem tudja fedezni az olyan alapvető szükségleteket, mint 
az élelem, a víz, a ruházat, a szállás és az egészségügyi ellátás.  

[Norwegian Refugee Council] 
 

A szakképzett ukrán menekültek segíthetnék a német munkaerőpiacot, ám Ukrajnának 
szüksége van rájuk 
A német munkaerőpiac komoly nyomás alatt van, ám az ukrán menekültek közelmúltban történt 
masszív beáramlása valószínűleg nem fogja hosszú távon megoldani az ország munkaerő-
problémáját. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) legutóbbi, február 15-én frissített 
adatai szerint a háború kezdete óta összesen 1 055 323 ukrán menekült érkezett Németországba. 
Katharina Buck, az ukrajnai Goethe Intézet igazgatóhelyettese a CNBC-nek elmondta, téves 
gondolat az, hogy az ukrán menekültek hosszútávon a német piacot fogják erősíteni, ugyanis 
hazájuknak szüksége lesz rájuk az újjáépítések során. 

[CNBC] 
 

Ingyenes repülőjegyeket ajánlanak fel a Moldovába menekült ukránoknak 
Moldova, a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága 
(UNHCR) lehetővé tette, hogy azok, a kelet-európai országban tartózkodó ukrajnai menekültek, 
akik az Európai Unió területén szeretnének ideiglenes védelmet kérni, ingyenesen repülhessenek 
oda. Erre az „EU+ Air Transfers” program keretei közt nyílik lehetőség, melyet az IOM, az UNHCR 
és Kisinyov koordinál. A program keretei közt az ukránok olyan országokba utazhatnak majd, mint 
Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország, Írország, Lettország, Liechtenstein, 
Hollandia, Norvégia, Portugália, Spanyolország és Svájc. 

[Schengenvisainfo] 
 

Új belügyminisztert nevezett ki Robert Golob  
A szlovén kormány bejelentése szerint Boštjan Poklukar váltja Tatjana Bobnart Szlovénia 
belügyminisztereként. Sajtóhírek szerint Bobnarnak a rendőrség személyi állományával 
kapcsolatos kérdések miatt kellett mennie. Pokular miniszteri meghallgatása során fő feladataként 
a korrupció elleni küzdelmet, valamint a migráció elleni fellépést nevezte meg. 

[Euractiv] 
 
 

https://www.nrc.no/news/2023/february/ukraine-refugee-survey/
https://www.cnbc.com/2023/02/24/ukrainian-refugees-could-help-germanys-labor-market-but-not-for-long-theyre-ready-to-go-home.html
https://www.schengenvisainfo.com/news/ukrainian-refugees-in-moldova-offered-free-flights-to-eu-countries/
https://www.euractiv.com/section/politics/news/slovenia-appoints-new-interior-minister/
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Egyre befogadóbbak az Ukrajnával szomszédos országok a migránsokkal szemben  
Az egy évvel ezelőtt kezdődött Ukrajna elleni orosz invázió és az általa kiváltott menekültválság 
kapcsán javult a háborúban álló országgal szomszédos európai államokban a lakossági attitűd a 
migránsokkal, bevándorlókkal és menekültekkel szemben. Az Ukrajnától nyugatra fekvő öt 
országból négyben: Magyarországon, Lengyelországban, Romániában és Szlovákiában a lakosság 
egyre nagyobb aránya gondolja úgy, hogy a külföldről érkezők befogadása „jó dolog”. Az 
eredmények a 2022-es Gallup World Poll kutatásból származnak. A szervezet felmérései szerint 
az imént említett országok mindegyike a legkevésbé befogadók közé tartoznak a világon. A 2022-
es számokat a 2019-es arányokkal vetette össze a Gallup World Poll. Moldova az egyetlen ország, 
ahol a javulás statisztikai hibahatáron belüli 2019-hez képest. 

  
[Gallup] 

 
Egyre több irreguláris migráns érkezik Nagy-Britanniába  
A brit média értesülései szerint újabb 50 irreguláris migráns érkezett Dover kikötőjébe. Az idei év 
során a hatóságok hozzávetőlegesen 65 000 irreguláris migráns érkezésére számítanak, amely 
adat a 2022-es számok kétszerese. Rishi Sunak miniszterelnök a probléma gyors megoldását ígérte 
a Képviselőházban elmondott beszédében.  

[Info Migrants] 
 

https://news.gallup.com/poll/471146/ukraine-neighbors-grow-accepting-migrants.aspx
https://www.infomigrants.net/en/post/47020/more-migrants-cross-the-channel-as-uk-government-prepares-even-tighter-restrictions
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15 tagállam erőteljesebb határvédelemre kéri az Európai Uniót 
Athénban egyeztetett 15 migrációs frontország (Ausztria, Bulgária, Görögország, Horvátország, 
Ciprus, Magyarország, Dánia, Románia, Észtország, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, 
Csehország, Szlovákia) az európai migrációs politika és határvédelem jövőjéről. A találkozó során 
a felek egyetértettek abban, hogy az Európai Uniónak pénzügyi támogatást kell nyújtania a 
migráció elleni védekezés minden formájához, beleértve a kerítések építését is. Emellett a 
résztvevők további lehetőségek kialakítását kérték az elutasított menedékkérelemmel 
rendelkezők kitoloncolása érdekében.  

[Euractiv] 
 

Növekszik az Észak-Macedóniából Szerbiába érkező irreguláris migránsok száma 
Oliver Spasovsk észak-macedón belügyminiszter Bratislav Gašić szerb belügyminiszterrel közös 
sajtótájékoztatóján bejelentette, 2022-ben 31,22%-kal nőtt országában az illegális határátlépési 
kísérletek száma. Spasovski elmondása szerint az észak-macedón hatóságok összesen 27 391 
határátlépési kísérletet akadályoztak meg. Az észak-macedón miniszter véleménye szerint a 
növekvő tendencia idén januárban is folytatódott. 

[Telegraf] 
 

Bosznia-Hercegovina: Kezelhető az ország migrációs helyzete  
Nenad Nešić Bosznia-Hercegovina biztonsági minisztere az IOM bosznia-hercegovinai 
képviselőjének vezetőjével folytatott találkozója során kiemelte, az ország migrációs helyzete 
stabil. Nešić tájékoztatása szerint jelenleg 700 irreguáris migráns tartózkodik az országban 
működő befogadóközpontokban. A tárcavezető kiemelte, a jövőben a határvédelem 
megerősítésére, illetve az irreguláris migránsok hazaküldésére kívánnak összpontosítani.  

[Sarajevo Times] 
 

Észak-Macedónia: áprilisban érkeznek a Frontex-egységek 
Az Európai Bizottság sajtóközleménye szerint a Frontex egységei áprilistól kezdődően tevékenyen 
részt vesznek a nyugat-balkáni országot érő irreguláris migrációs kihívások kezelésében. A 
régióban Szerbiát, Albániát és Montenegrót követően Észak-Macedónia lett a negyedik ország, 
amely engedélyezi a Frontex egységeinek jelenlétét.  

[Schengen Visa Info] 
 

Embercsempész csoportot számoltak fel Bulgáriában 
A szófiai ügyészség bejelentette, a hatóságok felszámolták azt az embercsempész bandát, amely 
kapcsolatba hozható a közelmúltban egy kamionban megfulladt 18 afgán irreguláris migráns 
esetével. A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a csoport egy éve működött és havonta két 

https://www.euractiv.com/section/migration/news/eu-states-call-for-stronger-borders-migrant-return-deals/
https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/3634772-povecan-broj-migranata-koji-ulaze-u-srbiju-preko-makedonije
https://sarajevotimes.com/iom-and-the-un-presented-the-previous-support-to-bih-in-migration-management/
https://www.schengenvisainfo.com/news/eu-north-macedonia-reach-agreement-on-frontex-cooperation/
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csoport migránst szállított át az országon Szerbiába. Emellett az ügyészség információi szerint 
Szófia közelében feltartóztattak egy újabb, 40 afgánt szállító kamiont is.  

[Balkan Insight] 
 

Németország kibővíti együttműködését a migráció területén Ghánával 
A Németország és Ghána között létrejött megállapodás lényege, hogy a 2017 óta Accrában működő 
ghánai-német migrációs tanácsadó központot átfogó „munkahely-, migrációs és fejlesztési 
központtá” bővítik, amely így már nem csak a visszatérő migránsok reintegrációjára és a helyi 
perspektívák megteremtésére fókuszál, hanem a Németországba irányuló legális migrációs 
útvonalakkal kapcsolatban is végez majd tanácsadást. Az accrai központ így része lesz a „Migrációs 
és fejlesztési központok” elnevezésű nagyobb, kiemelt kezdeményezésnek, amelyre a Gazdasági 
Együttműködésért és Fejlesztésért Felelős Szövetségi Minisztérium (BMZ) három év alatt 150 
millió eurót különített el, és jelenleg kilenc országban működik. A BMZ a következő három évben 
csak Ghánában közel tízmillió eurót fektet be. Az Európai Unió közel hatmillió euróval járul hozzá 
a projekthez, így ami eredetileg német-ghánai együttműködésként indult, a jövőben „Ghánai-
Európai Munkaügyi, Migrációs és Fejlesztési Központ” néven bővül tovább. „Megfelelően kezelve 
a migráció óriási potenciált rejt magában a gazdasági fejlődés szempontjából… Míg sok ország, 
például Ghána, azzal a kihívással néz szembe, hogy munkahelyeket teremtsen a fiatal, növekvő 
népesség számára, addig Németországban a demográfiai változások miatt számos területen égető 
szükségünk van munkaerőre” – fogalmazott Svenja Schulze német szövetségi fejlesztési miniszter.  

[BMZ] 
  

https://balkaninsight.com/2023/02/20/bulgarian-police-cracks-traffickers-blamed-for-migrant-deaths/
https://www.bmz.de/de/aktuelles/aktuelle-meldungen/schulze-heil-ghana-zusammenarbeit-im-bereich-migration-142668
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AFRIKA 

 

A UNHCR-nak 1,3 milliárd dollárra lenne szüksége a dél-szudáni menekültek ellátására 
A polgárháború és az aszály miatt jelenleg csaknem 2 millió dél-szudáni menekült él Etiópiában, 
Szudánban, Kenyában, Ugandában és a Kongói Demokratikus Köztársaságban, akik 80%-a nő és 
gyerek. Egyelőre kevés esély látszik arra, hogy hazatérhessenek. 

[Sudantribune] 
 

Újabb erőszakhullám a Száhelben 
Maliban három ENSZ-békefenntartó vesztette életét egy improvizált robbanóeszközzel 
végrehajtott támadásban, egy másik merényletben pedig egy rendőrtiszt és egy civil vesztette 
életét. Ezzel párhuzamosan 51 helyi milicista halt meg Burkina Fasóban a dzsihádisták 
támadásában. A biztonsági helyzet jelentősen romlott mindkét országban, mióta azok oroszbarát 
kormányzata kiutasította az ott állomásozó francia erőket. 

[Voanews] 
 

83 000 szomáli menekült Etiópiába a Las Anodban folyó harcok elől 
A szakadás Szomáliföld vitatott hovatartozású Las Anod városában akkor törtek ki a harcok, amikor 
a helyi klán vezetői a terület Szomáliához való csatlakozásáról döntöttek. Az összecsapásoknak 
már több mint száz halálos áldozata van, és a belső menekültek száma meghaladta a 100 000-et. 
A szomszédos Etiópiába menekülő 83 000 ember súlyos terhet jelent Addisz-Abeba számára. 

[Hiiraan] 
 

  

https://sudantribune.com/article271151/
https://www.voanews.com/a/mali-ied-attack-kills-three-un-peacekeepers-/6973843.html
https://hiiraan.com/news4/2023/Feb/190042/more_than_83_000_flee_violence_in_somaliland.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

Irak: a bevándorlási miniszter bejelentette 126 lakóhelyét elhagyni kényszerült személy 
hazatérését  
Az iraki migrációs miniszter asszony, Fá’ik Dzsábru bejelentette 126 lakóhelyét elhagyni 
kényszerült személy hazatérését. Összesen 28 kitelepített család a moszuli táborokból eredeti 
lakóhelyükre, Ninive, Anbár és Szaláh ad-Dín kormányzóságokba települt vissza. Őexcellenciája 
pedig jelezte, hogy „a visszatérés a kormányzóságok biztonsági erőivel és helyi önkormányzataival 
egyeztetve történt, miután megszerezték a visszatérésük biztosításához szükséges alapvető 
jóváhagyásokat”.  

[Sotaliraq] 
 

A földrengések után nem indultak el a szíriaiak Törökország irányába  
Hulusi Akar török védelmi miniszter cáfolta azokat a híreket, amelyek arról szóltak, hogy szíriai 
menekültek érkeztek volna Szíriából Törökországba a két országot sújtó pusztító földrengések 
után. „Néhányan azt állították, hogy menekültek özönlenek át a határokon. Ez teljesen fals 
[információ]. Sem a határkapukon, sem a határokon nem lehet átjutni” – mondta a miniszter. A 
török határőrök is tagadták, hogy szíriaiak nagyobb csoportja érkezett volna Törökországba a 
természeti katasztrófát követően. 

[Hürriyet Daily News] 
 

  

https://www.sotaliraq.com/2023/02/19/%d8%a3%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d8%b1/
https://www.hurriyetdailynews.com/amp/no-syrian-inflow-towards-turkiye-after-quakes-akar-180998
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának jelentései szerint az ukrán menekültek visszatérése 
nem várható a közeljövőben  
Az elmúlt egy évben az orosz-ukrán háború következtében több mint 13 millió ember kényszerült 
lakóhelye elhagyására, közel 8 millió menekült Európában keresett menedéket, több mint 5 
millióan pedig belső menekültként élnek Ukrajnában. A közeljövőben történő visszatérésük 
kilátásait elhomályosítják a folyamatos ellenségeskedések, a bizonytalanság és a pusztítás a 
szülőföldjükön – derül ki az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának 2023. február 23-án közzétett 
két jelentéséből. A jelentések szerint a menekültek és a belső menekültek túlnyomó többsége (a 
menekültek 77%-a, belső menekültek 79 %-a) szeretne egy nap hazatérni, azonban ezt csak a 
megkérdezettek 12%-a tervezi a következő három hónapban.  

[UNHCR] 
 

  

https://www.unhcr.org/news/press/2023/2/63f78c0a4/unhcr-year-russian-invasion-insecurity-clouds-return-intentions-displaced.html
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AMERIKA 

 

A háború 2022-es eszkalációja óta 22 ezer orosz próbált meg az Egyesült Államok területére 
lépni  
Az elmúlt hat hónapban az amerikai határvédelmi hatóságok által közzétett adatok azt mutatják, 
hogy az általuk elfogott orosz állampolgárságú határsértők száma csaknem 
megháromszorozódott: a 2022 augusztusi 1 645 főről 2023 januárjára 4 509 főre ugrott ugyanez az 
arány. A legfrissebb amerikai vám- és határvédelmi adatok szerint 2022 októbere óta összesen 22 
ezer orosz állampolgár próbált meg belépni az USA területére illegálisan, annak déli határa 
mentén.  

 
[CNN] 

  

https://www.cnn.com/2023/02/20/americas/russian-migrants-mexico-united-states-intl-latam/index.html
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ÁZSIA 

 

Georgia nem veszi komolyan a tömeges kivándorlás veszélyeit  
Georgia kormánypártja, az EU-párti Grúz Álom Párt az elmúlt évek drasztikus kivándorlási 
tendenciáit az Európai Unióval kötött vízummentességi megállapodással kötötte össze, nem véve 
komolyan az ország gazdasági és politikai válságai miatt egyre nagyobb arányban távozók tömegét. 
A kormány különféle reformprogramokkal próbált reagálni az egyre sokszorozódó gazdasági 
problémákra, mindeddig sikertelenül. Irakli Kobakhidze, a több mint egy évtizede kormányzó párt 
elnöke február 20-án azt mondta, a nettó kivándorlás 2018-2021 között „mindössze” 29 ezer fő 
volt (a 3,7 millió lakosú országból), melynek „egésze a vízummentességi megállapodással köthető 
össze”.  

[Eurasianet] 
 

Több tucat kirgiz állampolgárt repatriáltak Szíriából 
A február 13-i héten, nem közölt időpontban egy repülőgép repült be Szíria területére, hogy 59 
kirgiz állampolgárt hazaszállítson. Az említett kirgizek mindegyike az Iszlám Államba besorozott 
militáns harcosok családtagja. A hazatérők többsége gyermek (59-ből 41 fő) és nő. A kirgiz Állami 
Nemzetbiztonsági Bizottság (GKNB) becslései szerint 2013 és 2015 között körülbelül 850 kirgiz 
állampolgár távozott Szíriába és Irakba, hogy az iszlamista terrorszervezet tagja legyen. Az Iszlám 
Állam csatáiban javarészt elhunyt kirgiz harcosok családjai 2015 óta az északkelet-szíriai Al-Hol és 
Roj menekülttáborokban tartózkodtak. Nem ez az első kirgiz toloncjárat. A 2021-es első 
repatriációs hullámot megelőzően 380 kirgiz állampolgár tartózkodott még Szíriában, melyből 109 
nő volt, 271 pedig gyermek. 

[Eurasianet és 24.kg] 
 

https://eurasianet.org/georgia-downplays-mass-emigration-amid-economic-political-frustration
https://eurasianet.org/kyrgyzstan-dozens-more-children-women-repatriated-from-syrian-camps
https://24.kg/vlast/208359_vozvratit_detey-kyirgyizstantsev_izsirii_narodinu_pomojet_krasnyiy_krest/

