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 A koronavírus-járvány és a migráció helyzete 

Összefoglalás: A koronavírus-járvány gyors terjedését az emberek megnöveke-
dett nemzetközi mobilitása teszi lehetővé. Az Európai Unióba – egyes álhírek 
ellenére – nem az elmúlt évek politikai vitáinak alapját jelentő irreguláris migráció 
és menekülthullámok révén jutott el a járvány. Ugyanakkor a koronavírus terje-
dése érinti e migrációs útvonalakat és a kibocsátó államokat is, ezért érdemes 
megvizsgálni, hogy hogyan érinti a járvány a már délkelet-európai táborokban 
lévő menedékkérőket/migránsokat/menekülteket és a balkáni migrációs útvona-
lat, illetve hogy a MENA régióból induló migráció milyen járványügyi kockázatokat 
rejt, és elindíthat-e új menekülthullámot a koronavírus-járvány. Az elemzés rámu-
tat, hogy jelenleg elsősorban az Észak-Afrika felől érkezők jelenthetnek kihívást 
az EU járvány elleni küzdelme tekintetében. A balkáni útvonalon a helyzet most 
stabil, azonban a táborokban – leginkább Görögországban – várhatóan hirtelen 
megemelkedő fertőzöttségi ráta, valamint a Törökországgal való rendezetlen me-
nekültügyi megállapodás a jövőben újabb problémák elé állíthatja az Európai Uniót.

Kulcsszavak: MENA régió, Nyugat-Balkán, migráció, koronavírus-járvány

Abstract: The spread of the coronavirus pandemic is facilitated by the increased 
international mobility of people. Despite some fake news the irregular migration and 
refugee flows did not contribute to the arrival of the pandemic to the European Union. 
However, the migration routes and the source countries are not untouched by the 
spread of the virus, therefore it is worth analysing how the coronavirus affects the 
life of the asylum seekers/migrants/ refugees in the camps in Southeast Europe as 
well as the Balkan migration route, and what pandemic-related risks can stem from 
the migration flows from the MENA region and whether the pandemic could cause 
a new wave of migration. The policy brief highlights that recently the arrivals from 
North Africa can pose challenge to the EU’s fight against the epidemic. The state 
of the Balkan migration route is stable; however, the epidemiological situation in the 
camps might deteriorate rapidly which, along with the unsettled agreement between 
the EU and Turkey regarding the refugee situation, can create further problems for 
the EU.

Keywords: MENA region, Western Balkans, migration, coronavirus pandemic

BEVEZETÉS

Az emberek megnövekedett nemzetközi mobilitása jelentős mértékben hozzá-
járult a koronavírus-járvány globális elterjedéséhez. Noha a fertőzés teljesen 
legálisan közlekedő személyek révén jutott el az Európai Unióba, az irreguláris 

migráció kérdése ismét a figyelem középpontjába került. A jelen elemzés célja ezért 
az abban rejlő lehetséges járványügyi kockázatok felmérése, amelyhez két kérdés-
kört vizsgálunk meg:



 Németh Ferenc, Orosz Anna és Wagner Péter  4

1. Hogyan érinti a járvány a már a délkelet-európai országokban tartózkodó 
migránsokat (pl. az egészségügyi helyzetük és a mobilitási lehetőségük 
szempontjából)?

2. A MENA régióban milyen a járványügyi helyzet, és az ottani migrációs ten-
denciák milyen járványügyi kockázatokat rejtenek?

A balkáni útvonalon fekvő országokban rekedt több mint százezer migráns 
továbbra is az EU gazdaságilag fejlett államaiba szeretne eljutni. A járvány terje-
dése szempontjából akkor jelenthet ez a csoport kockázatot, ha magas köztük a 
fertőzöttségi arány, és lehetőségük van – akár illegális módon – belépni az EU-
ba. Ezért az elemzés első, a balkáni útvonallal foglalkozó részében azt vizsgáljuk 
meg, miként alakul a járványügyi helyzet az érintett országok táboraiban, és milyen 
intézkedéseket foganatosítottak a migránsokkal szemben az érintett kormányok. 
Emellett kitérünk a balkáni útvonalon zajló és a migrációt aktuálisan befolyásoló 
egyéb tényezőkre is.

Az elemzésben vizsgálandó második kérdéskör a kibocsátó és tranzitterület-
re, a közel-keleti és észak-afrikai (Middle East and North Africa, MENA) térségre 
koncentrál. A fő kérdés, hogy a járvány kiválthat-e újabb menekült- és migrációs 
hullámot, illetve a térségből induló migráció aktuálisan növeli-e a járvány terjedésé-
nek veszélyét. Ehhez röviden megvizsgáljuk a pandémiának a térségbeli alakulását, 
valamint a menekültügyi helyzetet, külön figyelmet szentelve a szíriai állapotoknak. 
Végül az EU-ra nehezedő migrációs nyomás irányairól esik szó, amelyből kiderül, 
hogy milyen aktuális, illetve a közeljövőben várható kihívásokkal szembesülhet Eu-
rópa a migráció és annak a járvány terjedésére gyakorolt hatása kapcsán.

JÁRVÁNYÜGYI HELYZET
A BALKÁNI ÚTVONAL MENEKÜLTTÁBORAIBAN

Noha 2015 óta a balkáni útvonalon a migrációs nyomás jelentősen lecsökkent, 
az EU-ba történő nehéz bejutás miatt nagyszámú migráns, menedékkérő és 
menekült rekedt az ott fekvő országokban (ld. az 1. táblázatot), túlnyomó 

többségük a görög szigeteken található táborokban.
A koronavírus-járvány miatt hozott intézkedések (a határok fokozott ellenőrzése 

és lezárása, kijárási tilalom bevezetése) a Balkán-félsziget országaira és az azok-
ban tartózkodó migránsokra és menekültekre is nagy hatással vannak. A migráció 
által leginkább érintett görög szigeteken a kormány határozata alapján március 
17-én lezárták a fogadó és azonosító központokat (Reception and Identification 
Centers): a menekülttáborokat az ott elhelyezettek nem hagyhatják el, a humanitári-
us szervezetek dolgozói pedig nem léphetnek be oda. Szerbiában a szükségállapot 
bevezetése óta a menekültek és menedékkérők speciális engedély hiányában nem 
hagyhatják el az állami befogadó központokat. A szerbiai Menekültügyi és Migrációs 
Bizottság (Komesarijat za izbeglice i migracije) is arról tájékoztatott, hogy az ország 

https://kki.hu/wp-content/uploads/2020/04/37_KKI-elemzes_ALB-NMK-KOS_Nemeth_20200408.pdf
https://www.hrw.org/news/2020/03/24/greece-move-asylum-seekers-migrants-safety
https://balkaninsight.com/2020/03/17/serbia-restricts-movement-for-migrants-asylum-seekers/
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területén tartózkodó összes menedékkérőt és migránst – körülbelül 8.700 fő – a 
biztonsági szempontból is megerősített központokban szállásolták el. Bosznia-Her-
cegovinában szintén ki- és bejárási tilalmat vezettek be a menekültszállókra, illetve 
elkezdődött az országban lévő illegális menekültek elszállítása a szarajevói és a 
horvát határ menti Una-Szana kantonban levő táborokba. Ezzel párhuzamosan két 
ideiglenes tábor épült annak érdekében, hogy a főváros és az ország északnyugati 
részén lévő Bihać menekülttáborait tehermentesítsék.

1. táblázat
A migránsok és menedékkérők száma és eloszlása Délkelet-Európa országaiban,
 a Nemzetközi Migrációs Szervezet (International Organization for Migration, IOM) 

adatai alapján

Ország Menekültek és 
menedékkérők száma Dátum

Albánia 173 2018. augusztus 29.
Bosznia-Hercegovina 11.701 2020. április 8.
Észak-Macedónia 89 2020. április 8.
Görögország 103.822 2020. április 8.
Horvátország 472 2020. március 25.
Koszovó 154 2019. október 2.
Montenegró 166 2020. április 8.
Szerbia 8.728 2020. április 8.
Szlovénia 389 2020. április 1.

A görög szigeteken lévő táborokban a koronavírus terjedését megakadályozó 
óvintézkedések betartása, illetve azok kikényszeríthetetlensége számos nemzet-
közi humanitárius szervezetet aggodalommal tölti el. Az Orvosok Határok Nélkül 
felszólította a görög kormányt, hogy a menekülttáborokban lévőket evakuálják, mi-
vel a nem megfelelő higiéniás körülmények és a hiányos orvosi ellátás, valamint 
az ott élők rossz egészségügyi állapota táptalajt biztosít a járványnak a táboron 
belüli terjedéséhez. Járványügyi szempontból további kockázati tényező a táborok 
zsúfoltsága: a befogadóképességük körülbelül hatezer fős, míg jelenleg az ott tar-
tózkodók száma ennek a duplája, a moiraiban pedig a háromszorosa.

A boszniai és az albániai táborokat is rendszeresen kritikák érik az ellátás szín-
vonala, valamint a rendelkezésre álló helyek és a szakemberek hiánya miatt. A nem 
megfelelő körülmények pedig óhatatlanul is elősegítik a koronavírus terjedését – ez 
azonban jelenleg még nem öltött komolyabb méreteket.

Az igazoltan koronavírussal fertőzött menekültek száma a Nyugat-Balkán or-
szágaiban egyelőre kevés, Bihać környékén 715 főt helyeztek a betegség gyanúja 
miatt karanténba, míg a környék befogadó központjaiban négy esetben diagnosz-
tizálták a vírust tünetmentes személynél. Ennél sokkal rosszabb a helyzet a görög 
táborokban: a Leszboszon fekvő moiraiban március 25-én már három, az Athéntól 
80 kilométerre található ritszonaiban pedig április elején 20 menekültnél mutatták 
ki a betegség enyhe tüneteit.

https://www.infomigrants.net/en/post/23769/bosnia-migrants-taken-off-streets-in-sarajevo-over-coronavirus
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/27/bosnia-crams-thousands-of-migrants-into-tent-camp-to-halt-covid-19-spread
https://migration.iom.int/europe?type=migrants-presence
https://www.aljazeera.com/indepth/features/growing-calls-evacuate-greek-refugee-camps-virus-threat-200319163512654.html
https://infocrisis.gov.gr/8309/apotyposi-tis-ethnikis-ikonas-katastasis-gia-to-prosfygiko-metanasteftiko-zitima-tin-25-3-2020/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/bosnia-decision-to-confine-thousands-of-migrants-into-camp-inhumane-and-puts-lives-at-risk/
https://exit.al/en/2020/03/23/refugees-in-balkans-at-higher-risk-from-coronavirus/
http://ba.n1info.com/English/NEWS/a421918/Over-700-illegal-migrants-in-Bosnia-in-isolation-due-to-suspicion-of-infection.html
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/corona-time-in-europes-main-migrant-camp-in-virus-lockdown/
https://www.businessinsider.com/residents-of-refugee-camp-greece-all-tested-covid-19-2020-4
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A MIGRÁCIÓT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ALAKULÁSA
A BALKÁNI ÚTVONALON

Az irreguláris migráció alakulását számos tényező befolyásolja: az útvonalak 
biztonsága, a határok átjárhatósága, az időjárás alakulása csak néhány ezek 
közül. A járvány alatt azonban további aspektusok is előtérbe kerülnek, mint 

például az EU-ban kialakult egészségügyi helyzet vagy a már fentebb tárgyalt kor-
látozó intézkedések.

Az EU és a nyugat-balkáni államok által bevezetett szükségállapot, valamint a 
velük járó szigorított határellenőrzések, kijárási tilalmak és karanténok jelentősen 
megnehezítik a személyek – így a migránsok és a menekültek – országokon belüli 
és közötti mozgását. A hatásukra szinte teljesen megszűnt a „hagyományos” balkáni 
(Görögország–Észak-Macedónia–Szerbia–Bosznia-Hercegovina–Horvátország) 
és az ún. adriai (Görögország–Albánia–Montenegró–Horvátország) útvonalon tör-
ténő mozgás. A migrációt az uniós célországokban kialakult egészségügyi helyzet 
is hátráltatja.

Ugyanakkor a tarthatatlanná váló egészségügyi állapotok miatt fokozódhat a 
feszültség a táborokban, és megnőhet azoknak a száma, akik el akarják hagyni 
azokat. Ezt a tendenciát a javuló időjárás is felerősítheti. Az országok illegális el-
hagyása szempontjából a legjelentősebb határok – az észak-macedón–görög és 
a szerb–észak-macedón – jelenleg megfelelően védettek, a nemzeti fegyveres 
egységek tevékenységét Észak-Macedónia déli határán pedig nemzetközi rendőri 
kontingensek – Magyarország részéről 30 fő – is segítik. Egy, a későbbiekben fel-
erősödő migrációs nyomás kezelése azonban komoly nehézségeket okozna, ami 
végső soron Bosznia-Hercegovinában csapódna le, ahol már most is komoly kihí-
vást jelent a migránsok és menekültek elhelyezése. Amennyiben ez még a járvány 
ideje alatt következne be, az különösen nagy nyomást helyezne a rendfenntartó 
erőkre.

Ennek a lehetősége februárban fel is merült, amikor Ankara bejelentette, hogy 
szabad utat enged a migránsoknak a görög és a bolgár határ felé. Március elején 
megváltoztatta az álláspontját, és ennek hatására március 19-ére körülbelül két-
ezer főre csökkent a határon tartózkodók száma, akiket végül a török kormány el 
is szállíttatott onnan. A jövőre nézve egy, az EU és Törökország közti újabb meg-
állapodás nyújtana megoldást, azonban a koronavírus miatt ez az ügy egyelőre 
háttérbe szorult.

Emiatt több kormány hangot is adott az aggodalmának. A migráció jelentette 
veszélyforrásra hivatkozva Szlovénia preventív intézkedések meghozatalára tett 
javaslatokat. A belügyminiszter például a katonaság egy részének a szlovén–hor-
vát (a schengeni külső) határra történő átcsoportosítását irányozná elő, a haderő 
mandátumát pedig ezzel párhuzamosan rendőri és határvédelmi feladatok ellátá-
sával bővítené ki. Janez Janša kormányfő ötlete alapján a migráció megfékezésére 

https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/27/bosnia-crams-thousands-of-migrants-into-tent-camp-to-halt-covid-19-spread
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/27/bosnia-crams-thousands-of-migrants-into-tent-camp-to-halt-covid-19-spread
https://balkaninsight.com/2020/03/19/as-corona-crisis-deepens-in-europe-migrants-find-themselves-in-limbo-in-turkish-greek-border/
https://www.total-croatia-news.com/politics/42387-slovenia
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tervben van egy 40 kilométer hosszú második kerítés létesítése Szlovénia déli (szá-
razföldi) határán. A javaslatokat a politikusok a menekültek által potenciálisan 
hordozott koronavírustól való félelemmel igazolják.

A MENA régióból érkező migráció témakörét azonban egyelőre háttérbe 
szorítja a nyugat-balkáni országokba hazatérő állampolgárok ellátásának a kér-
dése. A koronavírus-járvány térségbeli elterjedését ugyanis a Nyugat-Európában 
élő diaszpórának az anyaországokba történt visszatérése okozta: bizonyított, hogy 
az első esetek megjelenéséért az Olaszországból és a német nyelvterületekről 
hazautazók voltak felelősek. Az egyes államok ezért, felismerve ezt a veszélyfor-
rást, fokozott figyelemmel kíséri és szigorú ellenőrzések között tartja a külföldről 
hazatért vagy szervezetten hazahozott állampolgárait. Ez az országba való belé-
pést követően, az állam által kijelölt helyen és egészségügyi felügyelet alatt történő 
karanténba vonulást jelent. A migráció e formája szintén jelentős terheket ró a 
Nyugat-Balkán államainak ellátórendszerére.

Ennek ellenére a koronavírus európai terjedését számos esetben a migrációval 
hozzák összefüggésbe az álhíreket terjesztő internetes felületek. A Nyugat-Balká-
non szintén megtalálható ez a narratíva, amelynek célja az állampolgárok körében 
a menekültellenes hangulat fokozása. Szerbiában például elterjedt az a fake news, 
hogy a potenciálisan koronavírussal fertőzött migránsokat éjszakánként szervezet-
ten szállítják be az országba, és telepítik le különböző helyeken. Pozitív fejlemény, 
hogy a nyugat-balkáni hatóságok egyre szigorúbban lépnek fel a járvánnyal kap-
csolatos valótlan állításokat terjesztő egyénekkel és csoportokkal szemben.

A JÁRVÁNYÜGYI HELYZET ALAKULÁSA
A MENA RÉGIÓBAN

Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) 2020. április 
9-i adatai szerint a közel-keleti és észak-afrikai (Middle East and North Africa, 
MENA) régióban még nem tetőzött a koronavírus járvány, legalábbis a rendel-

kezésre álló adatokból erre lehet következtetni. A fertőzöttek és a halálos áldozatok 
számának tekintetében a MENA-országok adatai jócskán elmaradnak az olasz, 
illetve amerikai egyesült államokbeli járvány során mért arányoktól. Az alacsony 
számoknak összetett oka van, de legfőképp tömeges teszteléseknek az erőforrások 
hiányából fakadó elmaradása lehet a háttérben. Nem véletlen ezért, hogy magas 
fertőzöttségi adatokkal elsősorban olyan térségbeli országok rendelkeznek, mint 
Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek és Katar, amelyek a 2020. március 30-i adatok 
szerint az egymillió főre jutó elvégzett tesztek tekintetében nemzetközi összeha-
sonlításban a top 20 (az első kettő a top 5) ország közé tartoznak. A legtöbb tesztet 
eddig elvégzett száz állam listáján rajtuk kívül csak Szaúd-Arábia, Tunézia, Marokkó 
és a Palesztin Hatóság szerepel, ami azt mutatja, hogy a MENA régió országainak 
többségéről nincsenek valódi adataink a koronavírus jelentette fertőzés helyzetéről. 

http://rs.n1info.com/Region/a586634/Poslanici-hrvatskog-Sabora-zasedali-u-dvorani-hotela-u-Zagrebu.html?fbclid=IwAR0aq2I5I3gqu6IqKNGUVd2s9v6DHCDFDxy_amqeE9Q_6nHNOQLKAIIusUI.
https://euvsdisinfo.eu/eeas-special-report-disinformation-on-the-coronavirus-short-assessment-of-the-information-environment/
http://rs.n1info.com/English/NEWS/a585590/All-migrants-in-Serbia-quarantined-authorities-confirm.html
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200409-sitrep-80-covid-19.pdf?sfvrsn=1b685d64_6
https://www.healthpolicy-watch.org/covid-19-testing-trends-globally-regionally/
https://www.healthpolicy-watch.org/covid-19-testing-trends-globally-regionally/
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A betegek számában tapasztalható különbséget továbbá okozhatja a világgazda-
ságba való integráltság eltérő szintje: a járvány ugyanis sokkal hamarabb megjelent 
azokban az országokban, amelyek nagyobb mértékben veszik ki a részüket a glo-
bális gazdasági folyamatokból.

1. ábra
A COVID-19 következtében megfertőződtek és elhunytak száma

az arab országokban (2020. április 9.)

Az arab országok mellett külön kell szólni Iránról és Törökországról, amelyek 
egyszerre jelentős menekülttömegek befogadói és kibocsátói is. Irán az új koro-
navírus egyik első gócpontja volt, ahol a válságkezelés számos rossz gyakorlatát 
vonultatták fel. Ezért az ottani adatok jóval magasabbak az arab országokéhoz 
képest: mintegy 70.000 fertőzöttről és több mint 4000 halottról lehet tudni. Törökor-
szágban nemzetközi viszonylatban későn, csak március 11-én jelezték a hatóságok 
az első megbetegedéseket, miközben Szíria kivételével az összes szomszédos 
államban már korábban megjelent a pandémia. A nagyszámú tesztelésnek miatt 
azonban április első hetéig az ismert fertőzöttek száma ott növekedett a leggyor-
sabban a világon, a megbetegedések 60 százaléka pedig Isztambulban történt.

A MENA RÉGIÓBAN ÉLŐ MENEKÜLTEK HELYZETE
A JÁRVÁNY IDEJÉN

Becslések szerint Törökország gazdasági és kereskedelmi „fővárosában” mint-
egy egymillió szíriai menekült él, akiknek egy részét a török kormány 2020 
elején erőszakkal kezdte el visszatelepíteni Szíriába, egy másik részét pedig 

februárban a görög és a bolgár határ felé indították meg.

https://nme.natureasia.com/en/nmiddleeast/figures/2096/090420 Heat Map Coronavirus-02-forupload.jpg
https://kki.hu/wp-content/uploads/2020/03/30_KKI-elemz%C3%A9s_COVID-19_Baranyi_Ilyash_Szalai_Varga_20200325.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200411-sitrep-82-covid-19.pdf?sfvrsn=74a5d15_2
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/07/turkeys-covid-19-infection-rate-rising-fastest-in-the-world
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/07/turkeys-covid-19-infection-rate-rising-fastest-in-the-world
https://www.hurriyetdailynews.com/opinion/serkan-demirtas/istanbul-as-the-epicenter-of-turkeys-covid-19-outbreak-153552
https://www.bbc.com/news/world-europe-49404739
https://www.dw.com/en/turkey-nearly-100000-unregistered-syrians-removed-from-istanbul/a-51888092
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A MENA térségben mintegy 13,9 millió menekült és belső menekült (internally 
displaced person, IDP) él, többségük a szíriai polgárháború következtében kény-
szerült elhagyni az otthonát (akiknek közel fele Szírián belül, a másik fele azon kívül 
talált ideiglenes menedékre). Ez a szám nem tartalmazza a jemeni adatokat, ahol a 
lakosság háromnegyede, mintegy 24 millió fő szorul humanitárius segítségre (ebből 
3,9 millió menekült és belső menekült), és csak 2020. április 10-én jelentettek elő-
ször fertőzött beteget.

A szíriai menekülteket befogadó Jordánia, Libanon és Törökország eltérő politi-
kát folytat a nekik nyújtandó egészségügyi ellátás tekintetében. Ankara már évekkel 
ezelőtt döntött arról, hogy a mintegy 3,6 milliós regisztrált szíriai menekültközösség-
nek hozzáférést enged a török egészségügyi rendszerhez, és ezért meg is erősítette 
azt, ám a városban élő menekültek 23, a vidéken élők 58 százalékának így sincs 
hozzáférése az ellátáshoz.

Libanonban az utóbbi években sokat romlott a 1,5 milliós szíriai menekült-
közösség elfogadottsága, 2019 óta pedig egyre több erőfeszítést tesznek a 
hazaküldésükre. Libanonban nincs az állam által biztosított, általános egész-
ségügyi ellátórendszer, így a menekültek számára az alapvető ellátást leginkább 
a segélyszervezetek, az ENSZ Menekültügyi Ügynöksége (UNHCR) és a libanoni 
egészségügyi minisztérium együttműködése biztosítja. A helyzet még így is olyan 
súlyos, hogy előfordul, hogy szíriai menekültek az orvosi ellátás érdekében inkább 
hazatérnek. A menekültellenes hangulat az új koronavírus-járvány kapcsán is újjáé-
ledt: azzal vádolják őket, hogy ők terjesztették el a vírust az országban. A kutatások 
azonban azt mutatják, hogy az első fertőzéseket egy jezsuita szerzetes vitte be 
Rómából, illetve síita zarándokok az iráni Komból.

A jordániai kormány hozzáférést adott a szíriai menekülteknek az állami egész-
ségügyi rendszerhez, de ott is sokat erősödött a menekültellenes közhangulat, 
részben ezért is indult meg a szíriaiak lassú visszatérése Dél-Szíriába.

Mindhárom ország szíriai menekültpopulációjára jellemző – és ez a koronaví-
rus-járvány terjedése szempontjából is fontos lehet –, hogy a közösség rendkívül 
fiatal. Törökországban alig 75.000 fő 60 év feletti, míg mintegy 1,5 millió a 18 év 
alatt; Jordániában 48 százalékuk 15 évesnél fiatalabb. Libanonban és Jordániában 
– Törökországtól eltérően – kevés tesztet végeztek (az előbbiben 619, az utóbbi-
ban 372 igazolt fertőzést regisztráltak), ami feltételezhetően azt jelzi, hogy mindkét 
országban jóval súlyosabb a járványügyi helyzet. Az egészségügyi ellátás mellett 
a kulcsfontosságú óvintézkedésnek tartott távolságtartás is megvalósíthatatlan, 
hiszen sokszor 8-10 fős nagycsaládokról van szó, akik a táborokban egymástól fél-
egy méterre élnek a sátraikban, vagy zsúfolt gettókban, városnegyedeken laknak.

Damaszkusz az április eleji adatok szerint 19 megbetegedést ismert el, ebből öt 
végződött halállal. A közzétett számok nemzetközi összehasonlításban rendkívül 
alacsonyak, még akkor is, ha nem tartalmazzák a Szíriát elhagyó menekültek közül 
és az ellenzék kezén maradt Idlib tartomány hárommilliós lakosságából megbe-
tegedetteket. Az adatoknak ellentmond, hogy iráni fertőzöttek körében előfordult, 
hogy a vírust Szíriában harcoló önkénteseken mutatták ki, ráadásul a polgárháború-
ban aktív szerepet vállaló libanoni Hezbollah vezetője, Haszán Naszrallah korábban 
jelezte, hogy minden visszatérő harcosukat először karanténban fogják tartani.

http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/ga2020/pdf/Chapter_MENA.pdf
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/ga2020/pdf/Chapter_MENA.pdf
https://www.unhcr.org/5d8e11477.pdf
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/ga2020/pdf/Chapter_MENA.pdf
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/ga2020/pdf/Chapter_MENA.pdf
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/10/yemen-confirms-first-coronavirus-case-war-torn-country
https://voxeu.org/article/precarious-lives-syrian-refugees-turkey-corona-times
https://kki.hu/assets/upload/15_KKI-elemzes_SYR_Wagner_20190304.pdf
https://foreignpolicy.com/2019/07/31/lebanon-is-sick-and-tired-of-syrian-refugees/
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/clamping-refugees-save-lebanon-pandemic-200411104018784.html
https://www.unhcr.org/jo/13015-access-of-healthcare-services-for-refugees-in-jordan-in-light-of-changes-related-to-covid-19.html
https://voxeu.org/article/precarious-lives-syrian-refugees-turkey-corona-times
https://reliefweb.int/report/jordan/living-conditions-syrian-refugees-jordan-results-2017-2018-survey-syrian-refugees
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200411-sitrep-82-covid-19.pdf?sfvrsn=74a5d15_2
https://kki.hu/wp-content/uploads/2020/03/30_KKI-elemz%C3%A9s_COVID-19_Baranyi_Ilyash_Szalai_Varga_20200325.pdf
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/31/fears-over-hidden-covid-19-outbreak-in-lebanon-iraq-and-syria
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Az ország egészségügyi ellátórendszere a lassan egy évtizede tartó polgárhá-
ború okozta károk miatt egyébként is romokban hever. 2019-ben az alábbi elemzést 
írtuk Szíria egészségügyi infrastruktúrájáról:

A Világbank által vizsgált tíz nagyvárosban az egészségügyi létesítmények 
16 százaléka teljesen megsemmisült, 42 százalékuk súlyosan megrongálódott. 
Az épületek, berendezések, eszközök pusztulása mellett a szakemberhiány 
is drámai méreteket öltött. Aleppóban 2010-ben még 800 lakosra jutott egy 
orvos, 2015-ben már 7000-re. Mindezek következményeként olyan, egykor 
teljesen felszámolt fertőzések kezdtek terjedni ismét, mint a járványos gyer-
mekbénulás, valamint olyan krónikus betegségek lettek egyre gyakoribbak, 
mint a cukorbetegség, de egy enyhe szívroham is újra halálossá válhatott.

Ez egyben azt is mutatja, hogy az ország gyakorlatilag tehetetlen lesz az új ko-
ronavírus megjelenése esetén.

Az ellenzék kezén maradt Idlib tartomány egy része ma a világ legzsúfoltabb 
„menekülttábora”, ahol közel hárommillió civil él a török határ mentén. A terület 
csupán néhány héttel a járvány kitörése előtt még aktív harcok színtere volt, ahol 
a szíriai és az orosz légierő célzottan bombázta az egészségügyi létesítménye-
ket. Helyi források szerint jelenleg mindössze 201 intenzív terápiás ágy és 95 
lélegeztetőgép áll rendelkezésre. Bár a szíriai kurd területeken az általános helyzet 
sokkal jobb, mint Szíria többi részén, a járvány elleni védekezés tekintetében ez a 
térség számít a legkevésbé felkészültnek. A kurd régióban eddig egyetlen esetet 
sem regisztráltak. A lakosság mintegy négymillió fő, akik mellett további hatszáz-
ezer menekült és belső menekült él. A kurd kormányzat jelenleg 35 intenzív ággyal 
és 40 lélegeztetőgéppel rendelkezik, ami azt mutatja, hogy a járvány elleni védeke-
zés terén az idlibi ellenzéki területeknél is rosszabb helyzetben vannak.

AZ EU-BA IRÁNYULÓ MIGRÁCIÓ AKTUÁLIS TENDENCIÁI

Szíria és a szomszédos országok helyzete a menekültek szempontjából tra-
gikus képet fest, ám az eddigi tendenciák, különösen a 2020 elején ismét 
felélénkült, majd gyorsan nyugvópontra jutott görög–török határincidensek 

alapján az valószínűsíthető, hogy egy esetleges újabb migrációs hullám Törökor-
szág felől történő elindulása Ankara politikai játszmáinak, nyomásgyakorlásának a 
része, nem pedig a migránsok önálló cselekvési képességének az eredménye.

A 2016-os EU–török megállapodás életbelépése és 2019 között az európai mig-
ráció fő kiindulópontja Észak-Afrika volt, azon belül is elsősorban Líbiában kezdett 
el 2013-ban meredeken emelkedni az Európába, főként Olaszországba induló afrikai 
migránsok száma. Az Európai Unió, de főleg Róma hathatós intézkedései következ-
tében a számuk 2016–2017-ben, kb. 180.000 főnél tetőzött, majd meredeken esni 
kezdett, és visszatért a polgárháborús időszak kezdete (2011) előtti 18.000–20.000 
főre. 2018-ban már több migráns érkezett Marokkón át Spanyolországba (59.000 
fő), mint Líbián keresztül Olaszországba (23.000 fő). Abban az évben az Európába 

https://kki.hu/assets/upload/11_KKI-elemzes_SYR_Wagner_20190220.pdf
https://www.dailysabah.com/politics/news-analysis/despair-replaces-hope-risk-of-coronavirus-outbreak-threatens-idlib
https://rojavainformationcenter.com/storage/2020/04/RIC-Dossier-COVID19-SP.pdf
https://rojavainformationcenter.com/storage/2020/04/RIC-Dossier-COVID19-SP.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
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érkezett menekültek és migránsok (kb. 120.000 fő) háromnegyede Észak-Afrika fe-
lől érte el a kontinenst. Tavaly az összes érkező száma kb. 110.000 főre csökkent, 
viszont ismét a török–görög viszonylat (mintegy 62.000 fő) játszotta a főszerepet.

Az IOM legfrissebb, 2020 első negyedévi adatai szerint (ld. a 2. táblázatot) 2019 
azonos időszakához viszonyítva 50 százalékos emelkedés figyelhető meg az Eu-
rópába érkezők számában. A legdrámaibb növekedés ismét Olaszország és Málta 
esetében történt, ahol a migránsok száma hét-tízszeres lett. Az emelkedés okai 
egyelőre nem ismertek, de általánosságban a központi kormány és a Khalífa Haftar 
tábornok vezette ellenzéki csoportok polgárháborújára, illetve a Tripoli elfoglalását 
célzó 2019-es hadművelet elindítására vezethető vissza. A harcok során gazdát 
cserélt többek között Szabrata városa is, amely a megelőző években az illegális 
migrációt szervező bűnszervezetek gócpontja volt. Így elképzelhető, hogy a kialakult 
instabilitást kihasználva ezek a csoportok vagy a szerepüket átvevő új szervezetek 
ismét folytatták az embercsempészetet. A nemzetközi közösség nagy részének és 
Olaszországnak a támogatását is élvező kormányerők 2020. április 14-én foglalták 
vissza a várost, így feltételezhető, hogy a következő hónapokban újra a migráció 
csökkenését tapasztaljuk majd. Líbiában az április 9-i adatok szerint 21 fertőzöttet 
ismertek a hatóságok, miközben mintegy kilencszázezer menekült és migráns szo-
rul valamilyen szintű humanitárius segítségre.

2. táblázat
A 2020 januárja és márciusa között a Földközi-tengeren Európába érkezettek száma

(2020. március 20.)

https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall
https://www.libyaherald.com/2018/03/11/most-libyan-militias-involved-in-illegal-migration-activities-nominally-affiliated-to-official-state-security-institutions-un-libya-experts-panel-report/
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/libya-tripoli-gov-retakes-cities-haftar-forces-200413150239683.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/libya-tripoli-gov-retakes-cities-haftar-forces-200413150239683.html
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200409-sitrep-80-covid-19.pdf?sfvrsn=1b685d64_6
https://reports.unocha.org/en/country/libya/card/31OO9yMsfv/
https://reports.unocha.org/en/country/libya/card/31OO9yMsfv/
https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-reach-14854-2020-deaths-reach-219
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KÖVETKEZTETÉSEK

A koronavírus-járvány terjedése szempontjából a balkáni migrációs útvonal 
egyelőre nem jelent kiemelt kockázatot, mivel a migránsok és menekültek 
mozgását jelentős mértékben korlátozzák a kormányok által bevezetett szi-

gorú intézkedések. Mivel a fertőzés a Nyugat-Európából hazatért állampolgárokkal 
jutott el a régióba, a helyi lakosságtól elszigetelt migránsok és menekültek kevésbé 
voltak kitéve a fertőzésnek. Ennek, illetve a migránsok mozgáskorlátozásának is 
köszönhető, hogy a táborokban egyelőre alacsony a fertőzöttek aránya, azonban 
az ottani rossz higiéniai és egészségügyi helyzet, valamint a zsúfoltság – különö-
sen a görögországi táborokban – a fertőzés ugrásszerű terjedéséhez vezethet. Az 
események ilyetén alakulása esetén az érintett kormányoknak mindenképp egye-
dileg kell mérlegelniük, hogy az adott táborban a védőintézkedéseket miként lehet 
lazítani. A potenciális kockázat csökkentése érdekében addig is szükséges a tábo-
rokon belüli egészségügyi ellátás színvonalának és a járvány elleni fellépésnek az 
erősítése, hogy ne alakulhassanak ki járványügyi gócpontok. A befogadó országok 
helyzetét viszonylag megkönnyíti, hogy az elmúlt hetekben minimálisra csökkent 
a mozgás a balkáni útvonalon, így az amúgy is túlzsúfolt táborokat nem terhelik 
tovább az újonnan érkező tömegek.

A MENA régióban – beleértve Törökországot is – a járvány még a felívelő sza-
kaszban van. A menekültek törökországi helyzetéből adódóan (nagyszámú menekült 
a legfertőzöttebbnek számító Isztambulban, megkésett állami reagálás, a menekül-
tek elégtelen hozzáférése az egészségügyi ellátórendszerhez) egy újabb migrációs 
hullám elindítása komoly kockázatokat rejt a fertőzés Európába jutása kapcsán. De 
ez valószínűleg csak akkor történne meg, ha az Erdoğan-kormánynak kifejezetten 
szándékában állna nyomást gyakorolni az EU-ra. Ennek tudatában szükséges lenne 
mihamarabb kidolgozni az EU és Törökország közti megállapodást, amellyel elejét 
lehetne venni egy ilyen szcenáriónak. Annak a lehetősége, hogy Szíria felől újabb 
menekültek érkeznének Törökországba, alacsony. Ankara már a pandémia előtt is 
többek között azért lépett fel katonailag Idlib tartományban, hogy megakadályozza 
egy újabb menekülthullám elindulását, és Szíriában tartsa a menekülni vágyókat. 
Így a balkáni útvonal egyelőre nem jelent veszélyt.

Ugyanakkor az észak-afrikai migrációs tendenciák jelentős kockázatot hordoz-
nak magukban, hiszen épp a járvány kitörésével egy időben nőtt meg ugrásszerűen 
a Máltára és Olaszországba érkezők száma, miközben sem Líbia, sem a tőle délre 
fekvő kibocsátó országok nem rendelkeznek érdemi képességekkel ahhoz, hogy 
felvegyék a harcot az új koronavírus-járvánnyal szemben.


