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Migrációs Körkép 

2023.03.13. ‖ 11. 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 

 
2023 első két hónapjában több mint 28 ezer illegális határátlépést rögzítettek az EU 
frontországai  
Február végéig a nemzeti hatóságok által bejelentett illegális határátlépések száma 28 130-ra 
emelkedett, ami nagyjából megegyezik az előző év azonos időszakával. A közép-mediterrán és a 
nyugat-balkáni útvonalak továbbra is a legaktívabbak. Olaszország és Málta partjainál közel 12 000 
illegális határátlépés történt, ami kétszerese az egy évvel ezelőtti számnak. Februárban ezen az 
útvonalon az észlelések száma az egy évvel ezelőttihez képest megháromszorozódott, és elérte a 
7 000-et. Eközben a nyugat-balkáni útvonalon februárban jelentősen csökkent a jogellenes 
belépések száma annak köszönhetően, hogy Szerbia összhangba hozta vízumpolitikáját az uniós 
követelményekkel. Közel 8 400 észleléssel azonban továbbra is ez a második legaktívabb EU-ba 
vezető migrációs útvonal. A legtöbb határsértő Szíriából, Elefántcsontpartról, Guineából, 
Afganisztánból és Pakisztánból származott. 

 
[Frontex] 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/detections-in-the-central-mediterranean-more-than-doublen-in-the-first-two-months-of-2023-wKyDkV
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24 óra leforgása alatt több mint 1 300 migráns érte el Lampedusa partjait  
Csupán 24 óra alatt mintegy 1 350 migráns érkezett Lampedusa szigetére Észak-Afrikából – 
jelentette az ANSA olasz hírügynökség. Az irreguláris bevándorlók – a jelentések szerint Szíriából, 
Jemenből és különböző afrikai országokból származók – a tunéziai Szfaksz tengerparti városból 
indultak útnak. A Szicília és Észak-Afrika között fekvő Lampedusa alig 190 kilométerre fekszik 
Szfaksztól, ezért a kihajózók egyik elsődleges célpontjának is tartják. 

[Info Migrants] 
 

Olasz belügyminiszter: Az embercsempészek okozták a 70 ember halálához vezető tragédiát, 
nem az olasz hatóságok  
Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter március 7-én a parlamentben kijelentette, hogy 
kormánya nem követett el hibát a múlt hónap végén Olaszország déli partjainál történt hajótörés 
kezelése során. Kijelentései ellentmondanak a tragédiáról szóló, széles körben ismert 
narratívának, amely az olasz hatóságokra hárította a felelősséget. Az eddigi sajtóértesülések 
szerint annak ellenére, hogy a migránsokat szállító csónakról érkező segélykérést a Frontex 
egységei továbbították az olasz hatóságoknak, a Calabria melletti háborgó vizeken nem kezdődött 
meg a mentés. Piantedosi szerint ez nem a pontos leírása az eseményeknek. Szerinte a hajótörést 
– amelyben több mint 70 ember, köztük sok gyermek vesztette életét – inkább a hajót kormányzó 
embercsempészek okozták. A túlélők arról számoltak be, hogy a hajó közel volt a parthoz, amikor 
a csempészek villogó fényeket láttak a parton. Attól tartva, hogy rendőrökkel találkoznak, a hajót 
kormányzók éles kanyart vettek, aminek következtében a hajó sekély talajnak ütközött és 
megsérült. Az ügyészi vizsgálat még zajlik az ügyben. 

[Info Migrants] 
 

11 millió ukrán tért haza eddig  
Ylva Johansson belügyi biztos szerint 2022-ben mintegy 16 millió ukrán érkezett az Európai 
Unióba, közülük 11 millióan már hazatértek. Ugyanakkor 4 millió ukrán még mindig az EU-ban 
tartózkodik, míg 1 millió ukrán Ukrajnán kívülre utazott, például Kanadába, az Egyesült Államokba 
és az Egyesült Királyságba. Johansson megjegyezte, hogy az ukránok nem elégedetlenségből 
hagyták el az EU-t, hanem azért, hogy újraegyesüljenek a családjukkal, és hogy részt vegyenek az 
orosz agresszió elleni ellenállásban. Hozzátette, hogy hetente mintegy 200 ezer határátlépést 
regisztrálnak az ukránok részéről az EU-ba és az EU-ból.  

[Anadolu Agency] 
 

Bangladesi munkavállalókat toborozna Románia  
Nyolctagú román konzuli képviselet érkezett március 5-én Dhakába hat hónapos tartózkodásra, 
hogy mintegy 17 000 vízumot adjon ki Romániában munkát kereső bangladesi állampolgároknak. 
A lépésre azt követően került sor, hogy Banglades arra kérte Romániát, küldjön konzuli 

https://www.infomigrants.net/en/post/47401/italy-over-1300-migrants-reach-lampedusa-in-24-hours
https://www.infomigrants.net/en/post/47367/piantedosi-says-smugglers-caused-deadly-cutro-shipwreck
https://www.aa.com.tr/en/europe/eu-official-says-11m-ukrainian-refugees-returned-home-from-unions-territory/2840531
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képviseletet államukba, mivel az utóbbi jelenleg az újdelhi nagykövetségéről nyújt szolgáltatásokat 
a bangladesiek számára. Daud Ali, Banglades romániai nagykövete elmondta, hogy a konzuli 
misszió által kiállítandó vízumok száma akár több is lehet, mint 17 000. Más európai országok, 
köztük Olaszország és Görögország is toboroznak munkavállalókat Bangladesből. 

[The Daily Star] 
 

Németország mintegy 1 300 vízumot állított ki a törökországi és szíriai földrengés áldozatainak  
Németország február közepe óta mintegy 1 300 vízumot adott ki a törökországi és szíriai 
földrengés áldozatainak. A külügyminisztérium szóvivője március 7-én (kedd) Berlinben közölte, 
hogy péntekig 1 333 vízumot adtak ki, ebből 1 097-et „egyszerűsített” eljárás keretében. A többi a 
családegyesítésre vonatkozó nemzeti vízum volt. A minisztérium szerint az egyszerűsített eljárás 
keretében legfeljebb 90 napos tartózkodásra szóló schengeni vízumot kaphatnak azok a török 
állampolgárok, akiknek Németországban élő rokonaik vannak, és akiket a földrengés különösen 
súlyosan érintett. A szíriai földrengés áldozatai nemzeti vízumot kérhetnek állandó németországi 
tartózkodáshoz. Az „egyszerűsített” eljárást azonban így is több kritika érte az érintettek és civil 
szervezetek részéről, mivel állításuk szerint továbbra is ugyanazokat a dokumentumokat kell 
bemutatni a vízumigényléshez, mint az „egyszerűsített” eljárás bevezetése előtt. A földrengés 
áldozatainak többsége azonban már nem fér hozzá dokumentumaihoz, mert otthonaik 
összedőltek.  

[Migazin] 
 

Baden-Württembergben a települések túlterheltségére hívják fel a figyelmet az 
önkormányzatok  
Több baden-württembergi kis településen is ellenállás alakult ki az új menekültszállások 
létesítésével szemben. A 114 lakosú Wüstenrot-Greuthofban 70 menekültet akartak elszállásolni, 
Waiblingen-Beinsteinban pedig 17 lakókonténert akartak felállítani a menekültek számára. 
Mindegyik elképzelés heves ellenállást váltott ki a helyiek körében. Pfedelbachban a lakosok 1 200 
aláírást gyűjtöttek össze, hogy megakadályozzák 160 (főként Ukrajnából érkező) menekült 
elhelyezését egy volt idősek otthonában. A német elosztási kulcs alapján Baden-Württemberg 
fogadja be a menedékkérők valamivel több mint 13%-át (ami a harmadik legmagasabb arány a 
tartományok között).  

[FAZ és BAMF] 
 

Félmilliárd font értékű keretmegállapodást írt alá Franciaország és Nagy-Britannia  
A két országot elválasztó Csatorna évek óta az illegális átkelések egyik fontos színtere. London a 
menekültügyi eljárások ruandai kiszervezésével igyekezett gátat szabni a több tízezer irreguláris 
határátkelésnek, de ennek végrehajtását az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntése miatt 
elhalasztotta. Az Emmanuel Macron és Rishi Sinak közti megállapodás értelmében Nagy-Britannia 

https://www.thedailystar.net/news/world/europe/news/romania-take-17000-migrants-3263006
https://www.migazin.de/2023/03/07/auswaertiges-amt-rund1-visa-erdbebenopfer/
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/unterbringung-von-fluechtlingen-kommunalverbaende-warnen-vor-ueberlastung-18730133.html
https://www.bamf.de/EN/Themen/AsylFluechtlingsschutz/AblaufAsylverfahrens/Erstverteilung/erstverteilung-node.html
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581 millió USD értékben járul hozzá egy franciaországi befogadóközpont építéséhez, illetve a 
francia határvédelem megerősítéséhez. 

[Al-Jazeera] 
 

320 személyt szállított haza Albániába a brit belügyminisztérium  
A brit belügyminisztérium tájékoztatása szerint 2023 februárjában összesen négy repülőjárattal 
összesen 320 irreguláris migránst és elítélt bűnelkövetőt szállítottak haza Albániába. Suella 
Braverman belügyminiszter elmondása szerint az év kezdete óta összesen több mint 690 személyt 
szállítottak haza származási országába. 

[GOV.UK] 
 

15 irreguláris migránst fogtak el Hegyeshalomnál  
A szerb sajtó értesülései szerint Hegyeshalom közelében őrizetbe vettek egy szerb állampolgárt, 
miután kamionjában 15 irreguláris migránst találtak. A migránsok közül heten szírnek, ketten 
afgánnak, míg a többiek Palesztina, Koszovó, Marokkó, Burkina Faso, illetve Szenegál 
állampolgárainak vallották magukat. Mivel az irreguláris migránsok személyazonosságukat nem 
tudták igazolni, a rendőrök visszakísérték őket az ideiglenes határátkelőhelyen.  

[Politika.rs] 
 

Božinović: Az irreguláris migránsok 90%-a Bosznia-Hercegovinából érkezik 
Davor Božinović horvát belügyminiszter egy nemzetközi sajtótájékoztató során ismertette, a 
Horvátországba érkező irreguláris migránsok 90%-a Bosznia-Hercegovinából érkezik. Božinović 
kiemelte, adataik szerint a migránsok nagy része Szerbiából érkezett Bosznia-Hercegovinába. A 
tárcavezető kijelentette, a jelentős migrációs nyomás annak köszönhető, hogy a régió országai 
továbbra is több vízummentességi megállapodást tartanak fent komoly kibocsátó országokkal.  

[Fenix] 
 

Csaknem 150 000 ukrán menekült haladt át Szerbián  
A Szerb Migrációs és Menekültügyi Komisszariátus jelentése alapján az ukrajnai háború kezdete 
óta több mint 148 000 ukrán menekült haladt át Szerbia területén. A szervezet tájékoztatása 
szerint 4 500 ukrán állampolgár tartózkodik privát szálláshelyeken a Komisszariátus támogatása 
mellett, valamint 1 231 ukrán állampolgár részesült ideiglenes védelmi státuszban.  

[Andalou Agency] 
 

Jóváhagyták a tagországok belügyminiszterei Koszovó vízumliberalizációját  
Az Európai Unió tagországainak belügyminiszterei jóváhagyták a koszovói állampolgárok 
vízummentes beutazását 2024-től kezdődően. A megállapodás értelmében Koszovó állampolgárai 

https://www.aljazeera.com/news/2023/3/10/uk-to-fund-france-detention-centre-as-leaders-agree-migration-deal
https://www.gov.uk/government/news/over-320-foreign-criminals-and-immigration-offenders-returned
https://www.politika.rs/sr/clanak/541693/Drzavljanin-Srbije-u-Madarskoj-prevozio-u-kamionu-15-ilegalnih-migranata
https://fenix-magazin.de/bozinovic-vise-od-90-posto-ilegalnih-migranata-u-hrvatsku-dolazi-iz-bosne-i-hercegovine/
https://www.aa.com.tr/en/europe/over-124-000-migrants-pass-through-serbia-in-2022/2838521
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90 napot meg nem haladó tartózkodás esetében mentesülnek a vízumkövetelmények alól. A 
döntés néhány nappal a Belgrád-Pristina dialógus következő tárgyalási időszaka előtt született.  

[Euractiv] 
 

Több mint 1 300 migránst mentettek ki a tengerről Olaszországban  
Több mint 1 300 migránst mentettek ki három különböző művelet során Olaszország déli 
csücskénél - közölte a parti őrség szombaton, két héttel azután, hogy legalább 74 ember meghalt, 
amikor hajójuk szikláknak ütközött a partok közelében. A migránsok növekvő száma egyre nagyobb 
nyomást helyez Olaszország konzervatív kormányára, amely tavaly októberben lépett hivatalba, 
és a migránsáradat csökkentését ígérte, ám idén meredeken nőtt az ilyen partraszállások száma 
Észak-Afrikából és Törökországból egyaránt. A parti őrség közölte, hogy egyik hajója 500 migránst 
vett le egy hajóról több mint 160 kilométerre a tengeren, majd Reggio Calabria városába vitte őket. 
További 379 migránst egy másik hajóról ugyanebben a körzetben mentettek ki, és hamarosan 
partra szállítják őket. "A mentések bonyolultak voltak a csónakok túlterheltsége és a kedvezőtlen 
tengeri körülmények miatt" - áll a parti őrség közleményében. 

[Reuters] 
 

280 év börtönre ítéltek egy egyiptomi halászt embercsempészet miatt Görögországban  
Görögország 280 év börtönbüntetésre ítélt egy halászt emberkereskedelem vádjával. A 45 éves 
egyiptomi férfi 15 éves fiával együtt segített kormányozni a Földközi-tengeren átkelni igyekvő 500 
migránst szállító, megrongálódott egykori halászhajót tavaly novemberben. Mindketten azt 
remélték, hogy eljutnak Görögországba, mielőtt megpróbálnak az Egyesült Királyságba utazni, 
ahol a férfi másik fia jelenleg menedékkérelmének elbírálására vár. Mivel a férfi nem engedhette 
meg magának, hogy kifizesse az embercsempészek által kért több ezer eurót, a Telegraph című 
napilap által idézett Borderline Europe szóvivője szerint ő és fia megegyeztek, hogy besegítenek a 
csempészeknek. Feladatuk volt a nagy hajó irányításának segítése a Kréta szigete felé vezető úton. 
Miután a férfit és fiát a görög hatóságok a hajó többi utasával együtt kimentették, a két férfit 476 
ember csempészésével vádolták meg. Ez a vád eredetileg azt jelentette, hogy a halászra egy 2014-
ben bevezetett görög törvény értelmében 4 760 év maximális büntetés vár, amelynek alapja 
minden egyes migráns után, akit segített Európába juttatni, 10 év börtönbüntetés volt. Ezt 
mérsékelték most 280 évre. 

[Middle East Monitor] 
 

  

https://www.euractiv.com/section/politics/news/eu-ministers-approve-kosovo-visa-liberalisation-days-before-belgrade-pristina-meeting/
https://www.reuters.com/world/europe/more-than-1000-migrants-brought-ashore-italy-after-multiple-rescues-2023-03-11/
https://www.middleeastmonitor.com/20230309-greece-sentences-egypt-fisherman-to-280-years-imprisonment-for-steering-migrant-boat/
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AFRIKA 

 

Elérte a 100 000-et az Etiópiába menekült szomálik száma 
A február eleje óta Las Anod környékén folyó harcok elől egyre többen kelnek át a határon. A 
UNHCR számára komoly kihívás a helyzet kezelése, mert Kelet-Etiópiát és a helyi lakosságot 
súlyosan érinti az évek óta tartó aszály, és most a térségnek a szomáliai menekültek érkezésével 
is meg kell birkóznia.  

[Hiiraan] 
 

  

https://hiiraan.com/news4/2023/Mar/190235/unhcr_rushes_assistance_to_some_100_000_newly_arrived_somali_refugees_in_ethiopia.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

Több mint 850 000 szíriai és török kisgyermek kényszerült lakóhelye elhagyására a 
földrengéseket követően  
A törökországi és szíriai földrengések miatt legalább 850 000 gyermek kényszerült lakóhelye 
elhagyására. Az ENSZ Népesedési Alapja továbbá arról számolt be, hogy a földrengés által sújtott 
területeken mintegy 350 000 terhes nő él, akiknek helyzete továbbra is kritikus. Kórházak, 
egészségügyi ellátóközpontok és iskolák tömege sérült meg, vagy pusztult el teljesen a 
földrengések során, így a legsebezhetőbb közösségek – a nők és gyermekek – továbbra is súlyos 
fenyegetésnek vannak kitéve.  

[UN News] 
 

Washington elítéli a tunéziai elnök bevándorlással kapcsolatos nyilatkozatait  
A Világbank „további értesítésig” felfüggesztette együttműködését Tunéziával, miután február 
végén az ország elnöke, Kajsz Szaíd a szubszaharai afrikai bevándorlókról beszélt becsmérlően, 
konkrétan „irreguláris migráns hordának” nevezte őket. A Világbank már lemondott, de még 
hivatalban lévő elnöke, David Malpass azt nyilatkozta az eset kapcsán, hogy a tunéziai elnök 
beszéde „faji indíttatású zaklatásokat, sőt erőszakos incidenseket” is okozott, ami miatt az 
intézmény vezetése elhalasztotta a Tunéziával tervezett találkozót. 

[Al Arabiya] 
 

Razzia az tunéziai-algériai határ közelében  
A Tunéziai Nemzeti Gárda Főigazgatóságának szóvivője nyilatkozatában kijelentette, hogy a 
tunéziai-algériai határ közelében több razziát is tartottak, melyek során 65 olyan szubszaharai 
afrikai származású embert fogtak el, akik illegálisan tartózkodtak Tunéziában. 

[Akhbarelyom] 
 

  

https://news.un.org/en/story/2023/03/1134182
https://www.google.com/amp/s/www.alarabiya.net/amp/north-africa/2023/03/06/%25D8%25B1%25D8%25A6%25D9%258A%25D8%25B3-%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25B3-%25D9%258A%25D8%25AD%25D8%25B0%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25AA%25D8%25B3%25D9%2584%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B9%25D8%25B6-%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A4%25D8%25B3%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A9-%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B7%25D9%258A%25D9%2584%25D9%2587%25D8%25A7
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/4033068/1/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1
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ÁZSIA 

 

Legalább 1,3 millió ember kényszerült lakóhelye elhagyására Mianmarban a 2021-es katonai 
puccs óta  
A mianmari hadsereg folyamatosan önkényes erőszakot alkalmaz a lakosság ellen, miközben a 
gazdasági és humanitárius válság is egyre mélyül az országban – hívták fel erre a figyelmet az ENSZ 
szakértői. Volker Türk, az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosa elmondta, „Mianmarban ma már ritka a 
remény”. Az ENSZ legfrissebb jelentése a 2022. február 1. és 2023. január 23. közötti időszakban a 
lakosság ellen elkövetett emberi jogi atrocitásokat vizsgálta. A jelentés szerint a katonai puccs óta 
mintegy 39 000 épületet gyújtottak fel és műholdfelvételek igazolják, hogy számos esetben egész 
falvak pusztultak el. A puccs után két évvel mintegy 141%-kal nőtt a polgári infrastruktúra ellen 
elkövetett légicsapások száma. 2021 februárja óta több mint 1,3 millió ember kényszerült lakóhelye 
elhagyására és legalább 2 947 ember vesztette életét fegyveres erőszak miatt Mianmarban. 
Országszerte több mint 17,6 millió embernek van szüksége humanitárius segítségre és legalább 
15,2 millió ember él akut éhínségben. A megélhetési problémák miatt a jövőben várhatóan még 
több ember kényszerül majd lakóhelye elhagyására.  

[UN News] 
 

Továbbra is súlyos az áradások hatása Pakisztánban, 8 millió ember kényszerült lakóhelye 
elhagyására  
Hat hónappal a pusztító áradások után a humanitárius segélyek több mint hétmillió emberhez 
jutottak el Pakisztánban – jelentette be az ENSZ. A heves monszun esőzések által kiváltott áradások 
az ország egyharmadát borították víz alá, és mintegy 1 700 ember halálát okozták. Az áradások 
összesen legalább 33 millió embert érintettek, 13 000-en sérültek meg és 8 millióan kényszerültek 
lakóhelyük elhagyására. 4,4 millió hektár mezőgazdasági területet és 2,2 millió lakóházat károsított 
az árvíz, és körülbelül egymillió haszonállat pusztult el. Pakisztánban a természeti katasztrófa 
egyik súlyos következménye a kritikus infrastruktúra pusztulása – számos kórház, iskola, 
kormányzati és hatósági épület és híd vár újjáépítésre, ugyanakkor a vízügyi infrastruktúra is 
komolyan károsodott.  

[UN News] 

https://news.un.org/en/story/2023/03/1134247
https://news.un.org/en/story/2023/03/1134302

