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Migrációs Körkép 

2023.03.06. ‖ 10. 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 

 
Ausztria és Marokkó megállapodott az illegális migráció elleni szorosabb együttműködésről 
Karl Nehammer az első osztrák kancellár, aki Marokkóba látogatott. Nehammer látogatása egyben 
a Bécs és Rabat közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 240. évfordulóját is jelentette. A két 
vezető megállapodott abban, hogy szorosabbra fűzik az együttműködést az illegális migráció 
kapcsán, hatékonyabban lépnek fel az embercsempészekkel szemben és a visszaküldéseket 
felgyorsítják. A megbeszéléseket követő sajtótájékoztatón a kancellár kifejtette, hogy a 
menekültügyi statisztikákból jól kivehető, hogy a valóban nemzetközi védelemre jogosultak és a 
biztonságos országokból származók javarészt együtt jelennek meg a kérelmezők között. „Ezért be 
kell húznunk a féket a menedékjog vonatkozásában és rá kell lépnünk a gázra a hazatelepítések 
ügyében” – mondta Nehammer marokkói szóvivője. Az elutasított menedékkérelemmel 
rendelkezők hazaszállítása kapcsán a két állam megállapodott abban, hogy legalább háromhavonta 
ülésezik majd egy munkacsoport, valamint egy osztrák szakértői küldöttség Marokkóba látogat. A 
Rabattal való kapcsolat megerősítésének oka valószínűleg az, hogy Ausztriát különösen érintik a 
Marokkóból érkező irreguláris bevándorlókkal járó terhek. Tavaly Ausztriában 
megháromszorozódott a beadott menedékkérelmek száma (108 490), így összességében a 
legnagyobb növekedést produkáló uniós ország lett. Marokkó egyike azon államoknak, amelyekkel 
az EU évek óta sikertelenül tárgyal az elutasított menedékkérők visszafogadásáról. 

[Euractiv] 
 

Csökkenti a lengyel kormány az ukránoknak szánt pénzügyi támogatásokat  
A lengyel kormány úgy döntött, hogy csökkenti az ukrajnai konfliktus miatt Lengyelországban 
tartózkodó ukrán menekültek pénzügyi támogatását. Korábban a lakhatás, az élelmezés és más 
alapvető szükségletek kielégítésének céljából biztosították a támogatást. A döntést ukrán 
tisztviselők és emberi jogi csoportok bírálták, azzal érvelve, hogy ez megnehezíti az amúgy is 
kiszolgáltatott menekültek életét. A lengyel kormány megvédte a döntést, arra hivatkozva, hogy 
csökkent a támogatásra szoruló ukrán menekültek száma. 

[Anadolu Agency] 
 

https://www.euractiv.com/section/politics/news/austria-morocco-agree-to-cooperate-more-on-irregular-migration/
https://www.aa.com.tr/en/europe/warsaw-cuts-support-for-ukrainians-staying-in-poland/2834957
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Embercsempészeket tartóztatott le a cseh rendőrség  
A cseh rendőrség letartóztatott egy csoportot, akiket migránsok csempészésével gyanúsítanak. A 
letartóztatásokra az ország különböző pontjain tartott razziák során került sor. A gyanú szerint a 
gyanúsítottak több tucatnyi migráns csempészésében vettek részt, akik olyan országokból 
érkeztek, mint Irak és Szíria. A műveletet a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós 
Ügynöksége (Europol) és más európai bűnüldöző szervek együttműködésével hajtották végre.  

[InfoMigrants] 
 

A litván határőrök szükségállapotot hirdetnének a migrációs válság közepette  
A litván határőrök szükségállapot kihirdetését követelik az illegális migrációval kapcsolatos válság 
miatt. Bár az elmúlt hetekben csökkent az illegális határátlépések száma, a határőrök szerint a 
helyzet továbbra is feszült és kiszámíthatatlan. Beszámolójuk szerint sok migráns hamis 
dokumentumokkal érkezik, és egyre agresszívebben lép fel a határőrökkel szemben. A litván 
kormány még nem hirdette ki a szükségállapotot, de további forrásokat különített el a válság 
kezelésére. 

[The Baltic Times] 
 

Migránsok holttesteinek felfedezése virrasztást és tiltakozást váltottak ki Lengyelországban 
2023 februárjában három migráns holttestét fedezték fel a lengyel-belorusz határ közelében, 
amely virrasztásokat és tiltakozásokat váltott ki. A vélhetően Irakból származó migránsok a 
jelentések szerint megpróbáltak átjutni a lengyel határon, de a határőrök visszafordították őket. 
Az incidens aggodalomra adott okot a migránsokkal való bánásmóddal és a határőrök erőszakos 
fellépésével kapcsolatban. A lengyel kormány megígérte, hogy kivizsgálja az esetet, és támogatást 
nyújt az elhunytak családjának. 

[Balkan Insight] 
 

Moldova a gazdasági válság ellenére befogadja az ukrán menekülteket  
2023 márciusában Moldova a folyamatos gazdasági válság ellenére több ukrán menekültet 
fogadott be. A mintegy 2,6 millió lakossal rendelkező ország körülbelül 100 000 ukrán menekültet 
fogadott be, így az egy főre jutó befogadottak aránya Moldovában az egyik legmagasabb. Moldova 
súlyos gazdasági nehézségekkel küzdött már a menekültek befogadása előtt is, jelenleg a lakosság 
legalább 20 %-a a szegénységi küszöb alatt él, az infláció pedig jelenleg 27 % körül mozog. Az ENSZ 
Menekültügyi Főbiztosságának moldovai képviselője felhívta a figyelmet, hogy Moldova gazdasági 
fejlődése prioritás, hiszen az már egy évvel ezelőtt is törékeny volt, továbbá kiemelte, hogy ahogy 
az idő telik „a helyzet egyre nehezebbé válik, mert a helyi lakosok elfeledve érzik magukat, és 
kezdik problémának tekinteni a menekülteket”.  

[InfoMigrants] 

https://www.infomigrants.net/en/post/47194/czech-police-arrest-migrant-smugglers-in-raids
https://www.baltictimes.com/lithuanian_border_guards_see_need_for_state_of_emergency_despite_drop_in_migrant_flows/
https://balkaninsight.com/2023/02/28/vigils-held-in-poland-after-migrants-bodies-found-at-belarus-border/
https://www.infomigrants.net/en/post/47196/moldova-welcomes-scores-of-ukrainian-refugees-despite-economic-crisis
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Németország lakosságának 17,3%-a bevándorló 
A Szövetségi Statisztikai Hivatal sajtóközleménye szerint a Németországba 1950 óta bevándorolt 
személyek száma (első generációs bevándorlók) meghaladja a 14 millió főt, így a lakosság 17,3%-a 
bevándorló. Németország ezzel az uniós átlag (10,6%) felett van. További 4,7 millió fő (lakosság 
5,7%-a) második generációs bevándorló (Németországban született első generációs szülők 
gyermeke). Ezenkívül 3,7 millióra tehető azon személyek száma (úgynevezett migrációs háttérrel 
rendelkezők), akik Németországban születtek és egyik szülőjük első generációs bevándorló.  

[Destatis] 
 

Ismét nagyobb szolidaritást követel északi szomszédaitól az öt mediterrán EU-tagország  
A MED5, azaz Spanyolország, Olaszország, Málta, Görögország és Ciprus által alkotott informális 
csoport miniszterei Vallettában egyeztettek a brüsszeli miniszteri szintű EU-csúcstalálkozó előtt. 
Ismét kérték az északi tagállamokat, hogy vállaljanak nagyobb szolidaritást a menedékkérők 
befogadásában. Jelenleg csupán a hozzájuk érkező migránsok 1%-át tudják áthelyezni más 
tagállamokba. A spanyol belügyminiszter megígérte, hogy 2023 második felében, amikor hazája 
látja majd el az EU soros elnökségét, új, hatékonyabb mechanizmus tervével fognak előállni. 

[Euronews] 
 

Újabb embercsempészt fedeztek fel Bulgáriában  
A bolgár államügyészség bejelentése szerint egy közlekedési baleset következményeként újabb 
irreguláris migránsokat szállító furgont fedeztek fel. A tájékoztatás szerint a furgon 46 afgánt 
szállított, akik közül a balesetben egy személy életét vesztette, további 26-an pedig megsérültek.  

[Radio Free Europe] 
 

Rendőri akció Horgos környékén  
A szerb rendőrség egységei több mint 100 irreguláris migránst szállítottak el Horgosról és 
környékéről. Az akció során elfogott irreguláris migránsokat buszokkal szállították a 
befogadóközpontokba. A helyi lakosok beszámolói szerint a gyakori rendőri intézkedéseknek 
köszönhetően a migránsok kiszorultak Horgosról és Szabadka nagy részéről a közeli erdőkbe.   

[Pannon RTV] 
 

Szlovénia: Egyszerűsödhet a munkavállalás a menekültek számára  
A szlovén belügyminisztérium közlése szerint a közeljövőben egyszerűsödhet a menekültek 
számára a munkavállalás. A minisztérium érvelése szerint a könnyítés a gazdasági helyzet, 
valamint az emberi jogok tiszteletben tartása miatt szükséges. Az Euractiv értesülései szerint az 
új törvénytervezet mögött a szlovén NGO-k felől érkező nyomás áll.  

[Euractiv] 

https://www.dstatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/03/PD23_080_12.htmle
https://www.euronews.com/2023/03/05/ministers-from-five-mediterranean-countries-push-for-more-eu-solidarity-on-migration
https://www.rferl.org/a/bulgaria-van-crash-migrants-smuggling/32288936.html
https://pannonrtv.com/rovatok/vesti-na-srpskom/nova-policijska-akcija-protiv-migranata-u-horgosu
https://www.euractiv.com/section/politics/news/slovenia-mulls-faster-labour-market-access-for-asylum-seekers/
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Gašić: Jelenleg Bulgária felől érkezik a legtöbb irreguláris migráns  
Bratislav Gašić szerb belügyminiszter kétoldalú megbeszéléseket folytatott bolgár kollégájával 
Ivan Demerdžijevvel. A találkozó során a szerb tárcavezető bejelentette, hogy készek támogatni a 
hatékonyabb határvédelmet, mivel a Szerbiába érkező migránsok nagy része a szerb-bolgár 
határon keresztül érkezik. Demerdžijev elmondása szerint az együttműködés célja az illegális 
határátlépések-, illetve az embercsempész csoportok visszaszorítása.  

[Beta] 
 

Horvát belügyminiszter: 2015-öt idézi az illegális határátlépések száma  
Davor Božinović horvát belügyminiszter egy nemzetközi sajtótájékoztató keretében hívta fel a az 
Európai Unió tagállamainak figyelmét a horvát határra nehezedő migrációs nyomásra. A 
tárcavezető elmondása szerint az idei év első hónapjainak illegális határátlépési adatai a 2015-ös 
válságot idézik fel. Božinović elmondása szerint az irreguláris migráció, illetve az ukrán 
menekültek nagy száma komoly kihívás elé állítja az EU tagországait.  

[Anadolu Agency] 
 

  

https://beta.rs/vesti/politika-vesti-srbija/177054-gasic-i-demerdziev-srbija-i-bugarska-zajedno-protiv-krijumcara-migranata
https://www.aa.com.tr/en/europe/croatia-warns-eu-of-numerous-illegal-border-crossings/2834813
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AFRIKA 

 

Egyre súlyosabb a helyzet a kenyai Dadaab menekülttáborban 
Az elmúlt két évben 100 000 menekült érkezett zömében Szomáliából a táborkomplexumba, 
amelynek infrastruktúrája nem bírja el ezt a terhelést. Jelenleg több mint 300 000 ember él itt, és 
a segélyügynökségek szerint év végéig további 90 000 ember érkezhet. Az érkezőket leginkább az 
alultápláltság és a kolera veszélyezteti. 

[Hiiraan] 
 

Elérte a 3,8 millió főt a belső menekültek száma Szomáliában 
Az aszály és a fegyveres konfliktusok miatt új rekordot ért el az IDP-k száma a kelet-afrikai 
országban. A nyár kezdetéig további 300 000 ember hagyhatja el otthonát, és a többségüknek alig 
van esélye a hazatérésre. 

[Hiiraan] 
  

https://hiiraan.com/news4/2023/Feb/190101/fleeing_drought_somalis_face_malnutrition_and_cholera_in_kenya.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2023/Mar/190125/drought_conflict_displace_3_8_mn_somalis_iom.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

A tunéziai elnök visszautasítja a „rasszizmussal” kapcsolatos vádakat az afrikai migránsáradat 
azonnali beszüntetésére való felszólítását követően 
Kajsz Szaíd tunéziai elnök visszautasítja azokat a bírálatokat, amelyek a bevándorlással kapcsolatos 
megjegyzéseire vonatkoznak. Az elnök megnyugtatta a legálisan Tunéziában tartózkodó 
afrikaiakat, és hangsúlyozta: „nem engedi, hogy bárki ártson nekik”. Nyomatékosította, hogy nem 
fogad be senkit, aki illegálisan tartózkodik az országban. Tunéziai jogvédő csoportok korábban 
elítélték Szaíd egyik beszédét, amelyben a szubszaharai afrikai országokból érkező migránsáradat 
megállítására szólított fel, és ennek hatására egyesek „rasszistának” bélyegezték meg.  

[Info Migrants] 
 

A török parti őrség kilenc bevándorlót mentett ki Balıkesir partjainál 
A török parti őrség parancsnoksága közleményében tudatta, hogy kilenc bevándorlót mentett ki 
Balıkesir partjainál. A migránsokat az Állami Bevándorlási Igazgatóságra szállították, ahol jogi 
eljárás alá vonják őket. 

[Anadolu Agency] 
  

https://www.infomigrants.net/ar/post/47083/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%AE%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0-9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%B1/2832838
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának Innovációs Alapja 17 menekültek által vezetett 
szervezet munkáját finanszírozza 2023-ban 
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) Innovációs Alapja 2023-ban 17 menekültek által 
vezetett szervezet munkáját finanszírozza annak érdekében, hogy a lakóhelyüket elhagyni 
kényszerült személyek-, valamint az őket befogadó közösségek előtt álló kihívásokra megfelelő 
megoldásokat dolgozzanak ki. A menekültek által vezetett szervezetek idén összesen 700 000 
amerikai dollár támogatást kapnak a UNHCR-tól.  

[UNHCR] 
 

  

https://www.unhcr.org/news/press/2023/3/63ffa2344/unhcrs-innovation-fund-awards-projects-designed-refugees-refugees.html
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AMERIKA 

 

Egyre nagyobb számban vándorolnak ki a terhes orosz nők Argentínába  
Az orosz nők Argentínába utaznak szülni, kihasználva az ország lazább állampolgársági 
követelményeit. Az argentin törvények értelmében az országban született csecsemők jogosultak 
az állampolgárságra, amelyet szüleikre is átörökíthetnek. Ez az orosz nők beáramlásához vezetett, 
akik argentin állampolgárságot szeretnének szerezni maguknak és gyermekeiknek.  

[Wall Street Journal] 
 

Katonai erőt vezényelt a chilei kormány az ország északi határára a migráció megfékezése 
érdekében  
A chilei kormány katonákat vezényelte ki a Peruval és Bolíviával közös északi határának őrzésére 
90 napos időtartamra, hogy megállítsa a migránsok áradatát. Több ezer ember keresi annak 
alternatíváját ugyanis, hogy észak felé, az Egyesült Államokba menjen. A határ militarizálása – 
Gabriel Boric elnök hivatalba lépése után kevesebb mint egy évvel - sokakat meglepett. A 37 éves 
baloldali vezető ugyanis a kampánykörútján általában progresszívnek mutatta magát, vagyis 
olyannak, mint aki támogatja a migrációt, mint emberi jogot. A lépés mindössze egy hónappal 
azután történt, hogy az ország kongresszusa elfogadta a kritikus infrastruktúrák védelmét célzó 
új törvényt, amely lehetővé teszi a fegyveres erők bevetését az ország veszélyeztetettnek ítélt 
részein, köztük a határokon. 

[VICE] 
  

https://www.wsj.com/articles/russian-women-flock-to-argentina-to-give-birth-b6e65569
https://www.vice.com/en/article/y3pa85/chile-deploys-military-border-stop-illegal-immigration
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ÁZSIA 

 

Kazahsztán lakossága 2023-ra megközelíti a 19,8 milliót, a bevándorlás és az urbanizáció 
hatására  
Az ország statisztikai hivatala szerint 2023 márciusára Kazahsztán lakossága megközelíti a 19,8 
millió főt. Ez az előző, 2009-es népszámláláshoz képest több mint 1,2 millió fővel történő 
növekedést jelent. A lakosság többsége a városi területeken koncentrálódik, a legnagyobbak Almati 
és Nurszultán városai. A népességnövekedés több tényezőnek tulajdonítható, többek között a 
természetes szaporodásnak és a bevándorlásnak.  

[AKIpress] 
 

Hazatérhetnek a Tádzsikisztánban rekedt dzsarkhandi munkások 
2023 márciusában az indiai Dzsarkhandból származó, a COVID-19 járvány miatt Tádzsikisztánban 
rekedt munkások egy csoportja végre hazatérhet. A munkások Tádzsikisztánban dolgoztak, de az 
utazási korlátozások és egyéb kihívások miatt nem tudtak hazatérni. Az indiai kormány 
különjáratot szervezett, hogy visszahozza őket Dzsarkhandba. A járvány világszerte széles körű 
utazási és munkaügyi fennakadásokat okozott, különösen a migráns munkavállalók esetében. 

[Telegraph India] 
 

Afganisztán: Továbbra is súlyos a humanitárius válság  
Az éghajlatváltozás és a gazdasági visszaesés tovább súlyosbítják az afganisztáni humanitárius 
válságot – erre hívják fel figyelmet az ENSZ szakértői. Afganisztánban a becslések szerint legalább 
28 millió ember túlélése függ segélyektől. A lakosság bevételeinek mintegy 75%-át élelmiszerre 
költi, miközben az alapvető élelmiszerek ára az elmúlt 18 hónapban 30%-kal, a munkanélküliek 
száma pedig 40%-kal emelkedett.  

[UN News] 
 

 
 

https://akipress.com/news:696234:Population_of_Kazakhstan_approaches_19_8_million/
https://www.telegraphindia.com/india/jharkhand-labourers-stranded-in-tajikistan-to-return-home-official/cid/1919510
https://news.un.org/en/story/2023/02/1134002
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Megkezdődött az útlevélügyintézés Kabulban és több nagyvárosban  
Öt hónapos leállást követően múlt héten újraindult az útlevélügyintézés Kabulban és több 
tartományban. Az Útlevélügyi Főigazgatóság adatai szerint mintegy tízezren kapnak naponta 
útlevelet országszerte, a hatóság kiemelten kezeli az orvosi ellátásra szoruló betegeket és a 
diákokat. Az elmúlt hónapokban kiderült, hogy a főigazgatóság egyes alkalmazottai meghatározott 
összegért a leállás ellenére kiadták az útleveleket, így a Főigazgatóság elrendelte, hogy az 
útlevélkérelmeket ezentúl online kell leadni.  

[TOLO News ] 
 

https://tolonews.com/afghanistan-182302

