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Migrációs Körkép 

2023.03.20. ‖ 12. 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 

 
A horvát belügyminiszter szerint a migráció segíthet a munkaerőhiánnyal küzdő államokon  
„A migráció segíti azon államokat, ahol szükség van munkaerőre.” – nyilatkozott Davor Božinović 
horvát belügyminiszter. A politikus ugyanakkor hozzátette, hogy az illegális migrációra EU-s 
szinten kell megoldást találni.  

[Index.hr] 
 

Nehezen találnak az ukrán menekültek szállást az Egyesült Királyságban  
Az ukrán menekültek több, mint fele küzd lakhatási nehézséggel az Egyesült Királyságban – derül 
ki egy kutatásból, amelyet az Otthonok Ukrajnának program elindítása után egy évvel tettek közzé.  
Az elmúlt évben több, mint 117 ezer ukrán érkezett az Egyesült Királyságba az említett befogadási 
program keretében. Komoly problémákkal szembesülnek azonban azok, akik nem tudják 
megújítani a programban történő részvételüket és következésképpen saját lakást kell bérelniük, 
vagy befogadó szociális otthont kell találniuk.  

[The Guardian] 
 

A Nyugat-Balkánról pótolná a hiányzó munkaerőt a német kormány  
A Deutsche Welle tájékoztatása szerint a berlini kormányzat egyszerűsített munkajogi szabályzás 
kialakítására készül a Nyugat-Balkánról érkezők számára. A korábban (2016-ban) elfogadott 
szabályrendszer csaknem 260 000 személy számára tette lehetővé a németországi munkavállalást. 
Szakértők szerint a Nyugat-Balkánról érkező munkavállalók ronthatják a német szakszervezetek 
érdekérvényesítő képességét. 

[Deutsche Welle] 
 

Németország migrációs politikájáról beszélt Olaf Scholz a Bundestagban  
Olaf Scholz kancellár a Bundestag csütörtöki ülésén (március 16.) a menekültek ellátásának 
kérdésköre kapcsán kifejtette, hogy „a szövetségi kormány tavaly több, mint 3,5 milliárd eurót, 
idén pedig további 2,75 milliárd eurót biztosított a tartományoknak és az önkormányzatoknak.” 
Kiemelte továbbá, hogy a jövőben a szövetségi állam fogja viselni az ukrajnai menekültek szálláshoz 

https://www.index.hr/vijesti/clanak/bozinovic-mup-migrantima-stvara-dobre-uvjete-za-integraciju/2446711.aspx
https://www.theguardian.com/world/2023/mar/17/ukrainian-refugees-struggling-to-find-accommodation-after-leaving-uk-sponsors
https://www.dw.com/en/easing-labor-migration-rules-threatens-wages-unions-say/a-65036986?fbclid=IwAR0M2QFWTgXYRloHz1cvuNLPkc0PGyicQ-Ss9q9lhEbeMNJWPDPjsb9unpw


 

 
3 
 

és ellátáshoz kötődő költségek jelentős részét. A kancellár hozzátette, hogy „aki humanitárius 
okokból érkezik Németországba, és itt keres védelmet, annak ezt a védelmet meg kell adni. De ez 
azt is jelenti, hogy azoknak, akiknek nincs tartózkodási joguk Németországban, gyorsan vissza kell 
térniük hazájukba. […] Ezért van szükség jobb megállapodásokra a származási országokkal, amihez 
a migrációs megállapodásokért felelős különmegbízottat neveztünk ki. Az alapelv a következő: 
csökkenteni akarjuk az illegális migrációt […] Cserébe meg akarjuk nyitni a legális migrációs 
útvonalakat.” 

[Bundesregierung] 
 

Mintegy 400 rendőr vett részt embercsempészek elleni razziákban Németországban  
A német rendőrség szerda (március 15.) reggel nagyszabású, embercsempészek elleni akciót 
hajtott végre Berlinben és Halle an der Saale városában. Az embercsempészeket azzal vádolják, 
hogy főként török és iraki állampolgárokat csempésztek Németországba. A razzia során több mint 
20 lakást és irodát kutattak át, 5 férfit letartóztattak, 18 gyanúsított ellen pedig nyomozás indult. 
A migránsok Isztambulból repülővel érkeztek Szarajevóba, onnan autókkal szállították őket 
Németországba a nyugat-balkáni útvonalon keresztül. A rendőrség szerint legkevesebb 90 embert 
csempésztek így Németországba.  

[Infomigrants] 
 

Johansson: Szerbia megfelelően kezeli a migrációs problémákat  
Ylva Johansonnak, az EU belügyi biztosának Belgrádi látogatásán Aleksandar Vučić szerb 
köztársasági elnök megköszönte az Európai Unió által biztosított segítséget az illegális migráció 
elleni küzdelmében. Johansson szerint Szerbia jelenleg megfelelően kezeli a nyugat-balkáni 
migrációs útvonalról érkező nyomást. A biztos elmondása szerint az Európai Unió kész támogatni 
Szerbiát a migrációs problémák kezelésében. Bratislav Gasić szerb belügyminiszter tájékoztatása 
szerint a szerb hatóságok az év kezdete óta 881 illegális határátlépési kísérletet akadályoztak meg 
a szerb-magyar határszakaszon. A tárcavezető emellett elmondta, az elmúlt napokban 700 
irreguláris migránst szállítottak át illegális táborokból befogadóközpontokba. 

[AP News,Blic.rs] 
 

Újabb összecsapás Szerbiában 
A Pannon TV értesülései szerint a nyugat-szerbiai Loznica településen két irreguláris migráns 
csapat verekedett össze. A helyi média tájékoztatása szerint a verekedés közben az egyik migráns 
több lövést kapott, majd életét vesztette. Az irreguláris migránsok számára Loznica az egyik fő 
átkelő Bosznia-Hercegovina felé. 

[Pannon TV] 
 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/bulletin/regierungserklaerung-von-bundeskanzler-olaf-scholz-2171954
https://www.infomigrants.net/en/post/47495/police-raid-suspected-human-traffickers-in-berlin-halle
https://apnews.com/article/serbia-eu-migration-border-smuggling-8f17fc090e7151e1d64d4b60224712e0?fbclid=IwAR2enP5BlFetuSYv7DoZ08_J9MsRFmUiUNB0lfGKQha96jOj9qkMhDgyXz0
https://www.blic.rs/vesti/politika/vucic-sa-komesarkom-johanson-srbija-doprinela-opstoj-bezbednosti-eu/wcc1jb1
https://pannonrtv.com/rovatok/vesti-na-srpskom/sukob-medu-migrantima-u-loznici-jedan-ubijen?fbclid=IwAR2xg0wz_LJDlj-ZE9rI6L9nl_ZPseEWcqPm2G_PX2k47bHq_amZZtmOzoM
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A máltai belügyminiszter szerint szíriai légitársaság szállítja a bangladesi migránsokat Líbiába  
Byron Camilleri máltai belügyminiszter elmondta, hogy országa arra kérte az Európai Bizottságot, 
hogy lépjen fel az embercsempészek ellen, akik Bangladesből Líbiába küldik a migránsokat, hogy 
azok átkeljenek Európába. Camilleri a máltai parlamentben kifejtette, hogy a bevándorlók 
szállításában részt vevő egyik ilyen cég a ChamWings szíriai légitársaság. Felszólalása néhány 
nappal azután hangzott el, hogy több, mint 30 migráns fulladt vízbe, akiknek csónakja felborult a 
líbiai kutatási és mentési zónában. A máltai miniszter szerint a bengáliak is érintettek ebben a 
tragédiában. „A mostani tragédia azt bizonyítja, hogy továbbra is segíteni kell a líbiai parti őrséget, 
amely ebben az esetben nem érkezett időben” - mondta Camilleri.  

[The Lybia Observer] 
 

  

https://libyaobserver.ly/news/malta-syrian-airline-transporting-bengali-immigrants-libya
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AFRIKA 

 

A klímaváltozás tovább erősíti az elvándorlást Kelet-Afrikában 
Az IOM nyilatkozata szerint a klímaváltozás, az azzal járó aszályok és bozóttüzek tovább erősítik 
az elvándorlást Afrika szarván. Dzsibutiban, Etiópiában és Szomáliában csak az elmúlt években 2 
millió embernek kellett elhagynia az otthonát ezen tényezők miatt.  

[Hiiraan] 
 

Több ezer menekült érkezett Nigériából Kamerunba 
A civilek a Boko Haram ellen indított katonai művelet elől menekültek a szomszédos országba. A 
Nigériából, Csádból, Kamerunból és Nigerből álló szövetség erői azért kezdtek új offenzívába, hogy 
kiszorítsák a dzsihádistákat a határtérségből. 

[Voanews] 
 

Geopolitikai Hírszerző Szolgálat: Az Afrikából Európába irányuló kivándorlás az elkövetkező 
évtizedekben fokozódni fog  
A liechtensteini Geopolitikai Hírszerző Szolgálat (Geopolitical Intelligence Services, GIS) 
napokban publikált cikke szerint az Afrikából Európába irányuló kivándorlás mértéke az 
elkövetkező évtizedekben fokozódni fog, mivel a gazdasági lehetőségek nem tudnak lépést tartani 
a népességnövekedéssel. Teresa Nogueira Pinto Afrika-szakértő szerint nehéz lesz olyan 
eredményt elérni, amely mindenki számára előnyös. Rövid és középtávon az EU valószínűleg a 
migrációt ösztönző húzó faktorok csökkentésével, a határvédelmi intézkedések fokozásával és a 
harmadik országokkal való partnerségek kialakításával fogja kezelni az illegális bevándorlást. Josep 
Borrell, az Európai Unió külügyi vezetőjének szavait idézve leszögezte, hogy „Európa politikai, 
gazdasági és biztonsági érdekei forognak kockán Afrikában, különösen a migráció terén”. A 
migráció gazdasági hatása mind a származási, mind a célországok számára általában pozitív. Mivel 
azonban Európa a népesség elöregedésével küzd, az afrikai országok pedig a demográfiai 
növekedés kihívásaival szembesülnek, az illegális migrációs áramlások – és az, ahogyan a 
választópolgárok egyre nagyobb hányada érzékeli őket – politikai feszültségeket gerjesztettek az 
EU-ban. A szakértő szerint a kibővített szabadkereskedelem fellendíthetné az afrikai 

https://hiiraan.com/news4/2023/Mar/190342/iom_says_climate_change_fueling_displacement_in_horn_of_africa.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.voanews.com/a/fresh-fighting-with-boko-haram-displaces-thousands-on-cameroon-nigeria-border-/7006423.html
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nemzetgazdaságokat, ám a valóság az, hogy „Afrika és az EU nem egyenlő kereskedelmi 
partnerek”. Ha azonban a migrációs folyamatok egyre intenzívebbé válnak a jövőben, az EU 
rákényszerülhet arra, hogy megfékezze protekcionista ösztöneit, és csökkentse azokat a 
szabályozási gátakat, amelyek megakadályozzák az afrikai termékek bejutását az európai piacra. 
Annak ellenére, hogy a migráció költséges, és a legszegényebb rétegek számára szinte elérhetetlen 
egy Európába vezető út kifizetése, a két régió közötti tartós jövedelemkülönbségek mégis 
tömegeket sarkallhatnak majd az afrikai kontinens elhagyására. 

[GIS] 
 

Élelmezésbiztonság és migráció: Mattarella és Tajani Afrikában  
Az olasz köztársasági elnök, Sergio Mattarella háromnapos állami látogatást tett Kenyába, míg a 
külügyminiszter, Antonio Tajani Egyiptomba utazott. Mindketten magas szintű megbeszéléseken 
vettek részt és olyan kulcsfontosságú témákról tárgyaltak, mint a migrációval, valamint az 
aszályokkal és az élelmezésbiztonsággal járó kihívások. Egyiptomban az élelmezésbiztonság 
területe kapcsán az észak-afrikai ország élelmiszerellátási rendszerének megerősítésében és az 
agrár-élelmiszeripari ágazatban folytatott kétoldalú együttműködések fokozásában állapodtak 
meg. Ennek érdekében a felek elindítanak egy olasz-egyiptomi szakpolitikai stratégiai 
partnerséget. Tajani külügyminiszter a migrációról is tárgyalt al-Szíszi elnökkel, aki ígéretet tett 
arra, hogy megreformálja az illegális migrációs hullámok megfékezésére irányuló erőfeszítéseket, 
és Tunéziát is bevonja ebbe a folyamatba. Eközben Sergio Mattarella Kenyába utazott, ahol William 
Rutoval, Kenya elnökével találkozott. A megbeszélések célja az országok közötti 206 millió eurós 
kereskedelmi cserekapcsolat és a politikai szálak megerősítése volt. Az olasz államfő kitért az 
élelmezésbiztonság kérdésére is, és elismerte, hogy az éghajlatváltozás okozta aszályok 
rendszerszintű kockázatot jelentenek, és egyúttal a migráció újabb kiváltó tényezői - amely, mint 
hangsúlyozta, európai megoldást igényel. 

[Decode39] 
 

  

https://www.gisreportsonline.com/r/eu-africa-migration/
https://decode39.com/6135/food-security-migration-mattarella-tajani-africa/
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

A lakosság több, mint fele éhezik Szíriában 
A Világélelmezési Program (WFP) arra hívta fel a figyelmet, hogy Szíriában a lakosság több mint 
fele küzd az éhínséggel. Körülbelül 12,1 milliói szíriai él élelmezésbizonytalanságban, és 3 millió 
embert fenyeget az éhezés veszélye a 12 éve fegyveres konfliktus által sújtott országban. Az 
alultápláltság mértéke is növekszik, miközben soha nem látott infláció terheli az ország lakosságát.  

[UN News] 
 

Irak miniszterelnöke: irakiak százezrei kényszerültek lakóhelyük elhagyására az aszály miatt 
Az egyes iraki régiókban súlyosbodó aszály fényében Mohammed Sía asz-Szúdáni miniszterelnök 
óva intett attól, hogy a felvízi országok egyoldalúan és önkényesen ellenőrizzék és befolyásolják a 
folyók vizének áramlását, mert ez növeli az alvízi országok sebezhetőségét az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben. A Baszra városában rendezett klímakonferencia megnyitóján tartott 
beszédében a miniszterelnök azt mondta, hogy több mint hétmillió iraki állampolgár szenved az 
aszálytól, és százezrek kényszerültek lakóhelyük elhagyására, mert elvesztették a 
mezőgazdaságtól és a halászattól függő megélhetésüket. Azt is hangsúlyozta, hogy az 
éghajlatváltozás, amely a magas hőmérsékletnek, az esőhiánynak, a porviharok növekedésének és 
a zöldterületek hiányának okozója, veszélyezteti az élelmiszer-, egészségügyi, környezeti és 
társadalmi biztonságot. Emellett hangsúlyozta, hogy kormánya hamarosan regionális konferenciát 
fog összehívni a régió országai között az együttműködés és a koordináció, valamint a tapasztalatok 
cseréje érdekében. 

[Al Arabiya] 
 

Tragédia az Égei-tengeren  
Öt irreguláris migráns fulladt vízbe Délnyugat-Törökország partjainál március 11-én – közölte a 
török parti őrség, hozzátéve, hogy 11 embert, köztük egy gyereket is sikerült kimenteniük. A görög 
hatóságok megerősítették, hogy a balesetet további öt személynek is sikerült túlélnie; ők már a 
görög vizeken értek partot.  

[Info Migrants] 

https://news.un.org/en/story/2023/03/1134567
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/iraq/2023/03/12/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81
https://www.infomigrants.net/ar/post/47450/%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-14-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
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Az olasz titkosszolgálat szerint közel 700 000 ember várakozik Líbiában, hogy átkelhessen 
Olaszországba  
Az IOM szerint a szám túlzó, és a korábbi esetekben sem keltek át ennyien a Földközi-tengeren. A 
nemzetközi szervezet optimizmusát árnyalja, hogy 2022-ben több, mint 100 000 illegális 
bevándorló érte el az olasz partokat, idén pedig már több mint 18 000-en - háromszor többen, 
mint az előző év azonos időszakában. 

[Voanews] 
 

Az olasz védelmi miniszter szerint a Wagner-csoport áll a megnövekedett számú illegális 
bevándorló mögött  
Guido Crosetto szerint az orosz zsoldosok hibrid hadviselést folytatnak Olaszország ellen, amiért 
utóbbi fegyverekkel támogatja Ukrajnát. Róma szerint az is alátámasztja az orosz beavatkozást, 
hogy a migránsok jelentős része a Wagner-csoport, illetve szövetségesei által ellenőrzött 
partszakaszról indul Európa fele. 

[DW] 
  

https://www.voanews.com/a/italy-estimates-680k-migrants-may-cross-sea-from-libya/7001371.html
https://www.dw.com/en/italy-blames-russias-wagner-group-for-surge-in-migration/a-64974923
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 
UNHCR: Megjelent a 2023-as afganisztáni helyzetre vonatkozó regionális menekültügyi 
választerv  
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) és partnerei közzétették a 2023-as afganisztáni 
helyzetre vonatkozó regionális menekültügyi választervüket. A terv 613 millió amerikai dollárt 
irányoz elő az afgán menekültek és a befogadó közösségek támogatására 5 országban: Iránban, 
Pakisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Üzbegisztánban. Ezek az országok mintegy 
8,2 millió afgán állampolgárt fogadtak be, közülük több mint 2 millió regisztrált afgán menekült. 
Az UNHCR becslései szerint 2021 óta 1,6 millió afgán érkezett ezekbe az országokba.   

[UNHCR] 
 

UNHCR, IOM: A venezuelai menekülteknek és migránsoknak, valamint a befogadó 
közösségeknek segítségre van szükségük  
Az elmúlt években közel 7,2 millió venezuelai hagyta el az országot. Közülük 6 millió főnek latin-
amerikai és karibi országok adnak otthont. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) és a 
Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) arra sürgeti humanitárius partnereit, hogy fokozzák a 
nemzetközi támogatást a venezuelai migránsok és menekültek, valamint a befogadó közösségek 
megsegítése érdekében.  

[UNHCR] 
 

EBESZ támogatási program indul a lengyel városok számára, hogy sikeresebben tudjanak 
reagálni a menekültek és migránsok integrációjával kapcsolatos kihívásokra 
Mivel a városok gyakran élen járnak a menekültek és migránsok integrációjával kapcsolatos 
kihívások leküzdésében, négy nagy nemzetközi szervezet és a Lengyel Metropoliszok Uniója 
március 16-án elindította a Migránsok és Menekültek Integrációja a Lengyel Városokban 
Akadémiáját, amely képzések sorozatával és tudástranszferrel tervezi segíteni a városvezetéseket. 
A következő 18 hónapban az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR), 
az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR), az Európa Tanács és a Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezet (OECD) képzési tanfolyamok sorozatát indítja a lengyelországi helyi 
hatóságok munkatársai számára a migránsok és menekültek városi integrációjára koncentrálva. „A 

https://www.unhcr.org/news/briefing/2023/3/64103ae54/unhcr-launches-new-appeal-afghan-refugees-hosts-urging-partners-stay-course.html
https://www.unhcr.org/news/press/2023/3/641068274/venezuelan-refugees-migrants-hosts-need-help-chart-brighter-future.html
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migránsok integrációja nem lehetőség, hanem szükségszerűség – és mindenki számára előnyös, 
hiszen mindenki jobban jár egy befogadóbb és fenntarthatóbb várossal” – fogalmazott Kateryna 
Ryabiko, az ODIHR első igazgatóhelyettese. 

[OSCE] 
  

https://www.osce.org/odihr/538964
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AMERIKA 

 

Az Egyesült Államok meghosszabbítja a mexikói határon át érkezett ukrán menekültek 
tartózkodási engedélyét  
A CBS News birtokába került kormányzati közlemény szerint Biden kormányzata több ezer ukrán 
menekültnek engedélyezi, hogy még legalább egy évig az Egyesült Államok területén maradjanak 
és az országban dolgozzanak. Nem sokkal azt követően, hogy Oroszország teljeskörű inváziót 
indított Ukrajna ellen 2022 februárjában, menekültek ezrei repültek Kelet-Európából Mexikóba, 
hogy az USA déli határán át jussanak be az Egyesült Államokba. Mindössze néhány hét alatt az 
amerikai határőrök több, mint 20 ezer ukrán belépését engedélyezték az országba, felmentve őket 
a 42-es könyvként (Title 42) ismert járványügyi korlátozás alól, mely migránsok és menekültek 
százezreit akadályozta meg abban, hogy az Egyesült Államok területére belépjenek. Az amerikai-
mexikói határ mentén lezajlott ad hoc folyamat április végén leállt, miután a Biden kormányzat 
Uniting for Ukraine néven menekülteket segítő hivatalos programot indított az ukrán 
állampolgárok számára. A Uniting for Ukraine keretei közt eddig több, mint 118 ezer ukrán 
menekült érkezett az USA-ba.  

[CBS News] 
 

Kanada megkönnyíti a törökországi és szíriai földrengés károsultjainak letelepedését 
Sean Fraser bevándorlási miniszter jelentett be új intézkedéseket a februári török-szíriai 
földrengésre válaszul, melyek március 29. és szeptember 25. között lesznek hatályosak. Ezek a 
következők: a földrengésben érintettek által benyújtott bevándorlási kérelmek elsőbbségi 
elbírálása; az ideiglenes tartózkodás költségmentes meghosszabbítása a már Kanadában 
tartózkodó török és szíriai állampolgárok számára; új nyílt munkavállalási engedélyek a már 
Kanadában tartózkodó török és szíriai ideiglenes lakosok számára, legfeljebb három évre; a 
kanadai Bevándorlási, Menekültügyi és Állampolgársági Hivatal (IRCC) megkönnyíti a Kanadában 
ideiglenesen tartózkodók számára, hogy státuszukat másik ideiglenes vízumra váltsák; az IRCC 
eltekint az útlevél- és útiokmány-követelményektől a tengerentúlon tartózkodó, állandó kanadai 
tartózkodási engedélyt kérők számára; az IRCC eltekint az ideiglenes útlevelek, a korlátozott 
érvényességű útlevelek, a sürgősségi úti okmányok, a kanadai állampolgársági bizonyítványok és 

https://www.cbsnews.com/news/ukrainian-refugees-us-extends-legal-stay-mexico-border/
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az állandó lakosok úti okmányainak díjától a Kanadába visszatérni szándékozó törökországi és 
szíriai kanadai állampolgárok és állandó lakosok számára. 

[CBC] 
 

Biden amerikai elnök jelentősen korlátozná, hogy ki adhat be menedékkérelmet az USA-ban 
Joe Biden demokrata amerikai elnök kormánya olyan szabálymódosítást tervez bevezetni, amely 
jelentősen korlátozná, hogy kik nyújthatnak be menedékkérelmet az Egyesült Államokban. A 
tervezet szerint csak azok adhatnának be menedékkérelmet az USA-ban, akik nem haladtak át 
olyan biztonságos harmadik országon, ahol alkalmuk lett volna menekültstátuszért vagy egyéb 
humanitárius védelemért folyamodni. A javaslat ugyancsak szigorúbban szankcionálná az illegális 
határátlépéseket. A tervezet egyértelműen merít Donald Trump volt republikánus elnök 
intézkedéseiből, az várhatóan májusban fog érvénybe lépni.  

[The Washington Post] 
 

Biden kormánya határozottabban lépne fel a kiskorú migránsok munkaerőpiaci 
kizsákmányolása ellen  
A Fehér Ház bejelentése szerint a kormányzat egy komplex akciótervet dolgozott ki a migráns 
gyermekek munkaerőpiaci kizsákmányolásának visszaszorítása érdekében. A tervezet szerint 
például nem csak azokat a cégeket lehetne megbírságolni, amelyek törvénytelenül foglalkoztatnak 
gyermekeket, hanem azokat is, amelyeknek az alvállalkozója követ el hasonló kihágást. A 
kormányzat továbbá széleskörű, országos vizsgálatsorozatot indít a visszaélések feltérképezésére, 
valamint kérvényezni fogja a Kongresszustól a pénzügyi büntetések maximális összegének 
megemelését.  

[The New York Times]  
 
  

https://www.cicnews.com/2023/03/canada-announces-new-immigration-support-for-turkish-and-syrian-nationals-0333840.html#gs.shvfec
https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/02/21/border-asylum-rule-biden/?utm_campaign=wp_the7&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_the7&carta-url=https%3A%2F%2Fs2.washingtonpost.com%2Fcar-ln-tr%2F3931211%2F63f602d41b79c61f87a1c6d9%2F6241eb73d4094b5d0ac00b5f%2F29%2F55%2F63f602d41b79c61f87a1c6d9&wp_cu=2c47262ac7d037dbee84cebc4e9cb52c%7CDB4B4FB3C4E621CAE0530100007F8442
https://www.nytimes.com/2023/02/27/us/biden-child-labor.html?smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare
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ÁZSIA 

 

Delegáció érkezett Iránba, hogy megvizsgálja az afgán migránsok helyzetét 
Az afganisztáni menekültügyi és hazatelepítési minisztérium hivatalos delegációt küldött Iránba, 
hogy megvizsgálja az országban tartózkodó afgán állampolgárok helyzetét – mondta a tárca 
szóvivője, Abdul Mutalib Haqqani. Hozzátette, hogy a delegáció megpróbál majd megoldást találni 
az Iránban élő migránsok és menekültek nehézségeire.  

[TOLO News] 
 

https://tolonews.com/afghanistan-182497

