
 
Podatki o azilu in migracijah v EU
 
Na migracije v EU vplivajo krize, kot sta pandemija in ruski napadi. Več podatkov o azilu
in migracijah v EU najdete v infografiki.
 

Omejitve gibanja, ki so jih države uvedle zaradi pandemije koronavirusa, so krepko zmanjšale
migracije, leta 2021 pa je število migrantov pričelo znova naraščati. V zadnjem času je deloma
posledica ruske vojne v Ukrajini. V prihodnosti bi lahko imele vpliv tudi podnebne spremembe.  
 
Pomanjkljivosti azilnega sistema EU, ki jih je leta 2015 izpostavil prihod več kot milijona
prosilcev za azil in migrantov, ostajajo. Septembra 2020 je Komisija predstavila pakt o
migracijah in azilu, Parlament pa pripravlja predloge za oblikovanje bolj pravične in učinkovite
evropske azilne politike.
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_sl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_sl


V nadaljevanju smo zbrali podatke o migracijah v Evropi, o tem, kdo so begunci, kakšne ukrepe
sprejema EU za reševanje begunske krize in koliko sredstev namenja za to.
 
 
 
Definiciji begunca in prosilca za azil 
 Prosilci za azil so ljudje, ki uradno zaprosijo za azil v drugi državi, ker se bojijo, da je v njihovi
domači državi njihovo življenje ogroženo. Trenutno morajo ljudje, ki prihajajo iz držav izven EU,
zaprositi za zaščito v državi EU, v katero najprej vstopijo. Ko vložijo prošnjo, postanejo prosilci
za azil (ali iskalci azila). Šele, ko državni organi odobrijo prošnjo, prosilec prejme status
begunca ali drugo obliko mednarodne zaščite.
 
Begunci so ljudje, ki se utemeljeno bojijo, da bodo preganjani na podlagi rase, vere, narodnosti,
politike ali zato, ker spadajo v določeno družbeno skupino, in jih je kot takšne sprejela in
prepoznala država gostiteljica. V EU direktiva o pogojih za azil določa smernice za dodeljevanje
mednarodne zaščite tistim, ki jo potrebujejo. Marca 2022 je Parlament podprl aktivacijo direktive
o začasni zaščiti - prvič, odkar je leta 2001 stopila v veljavo - da bi lahko ljudje, ki bežijo pred
vojno v Ukrajini, takoj prejeli zaščito.
 
 
 
 
Več o vzrokih migracij 
 
Dodelitve azila v EU 
 
V letu 2021 je bilo v EU prejetih 632.315 tisoč prošenj za azil, kar je bilo 33,8 odstotka več kot
leta 2020 in pomeni, da so številke na ravni izpred pandemije. Leta 2019 jih je bilo 744.810, kar
je bistveno manj od milijona, kolikor jih je bilo zabeleženih v letih 2015 in 2016.
 
Število prošenj za azil se je zvišalo predvsem v Bolgariji (+212 %), na Poljskem (+179,9 %) in v
Avstriji (+170,3 %). 
 
Manj prošenj je bilo na Madžarskem (-65,2 %), na Malti (-38,9 %), v Grčiji (-30 %), v Španiji (-
26,2 %), na Finskem (-20,8 %) in na Švedskem (-13,7 %).
 
Največ ljudi, ki so prošnje za azil podali prvič, je bilo v letu 2021 iz Sirije (več kot 98.000 ljudi; 18
% vseh prosilcev), Afganistana (83.700; 16 %) in Iraka (26.000, 5 %).
 
 
 
Vojna v Ukrajini je povzročila porast števila migrantov
v Evropo 
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https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20170629STO78632/priseljevanje-v-evropo
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-reform-of-the-qualification-directive
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220227IPR24205/invasion-of-ukraine-meps-call-for-tougher-response-to-russia%20
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220227IPR24205/invasion-of-ukraine-meps-call-for-tougher-response-to-russia%20
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/world/20200624STO81906/raziskovanje-vzrokov-za-migracije-zakaj-ljudje-migrirajo
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_asyappctza/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/14788307/KS-08-22-096-EN_N.pdf/c3d2ee86-eb31-2d2c-2859-7216fed7a3a9?t=1655717737227


Zaradi ruskega napada na Ukrajino je moralo zapustiti domove na milijone ljudi. Od začetka
vojne do julija 2022 je bilo zabeleženih 8,8 milijona prehodov meje iz Ukrajine.
 
Za mednarodno zaščito je marca 2022 prvič zaprosilo 73.850 prosilcev za azil, kar je 115
odstotkov več kot leta 2021. Povečanje je predvsem posledica spopadov v Ukrajini.
 
Ukrajince so na začetku sprejemale predvsem sosede, največ Poljska, Romunija, Madžarska,
Slovaška, Češka in Moldavija. Po podatkih Frontexa, evropske agencije za mejno in obalno
stražo, se je med februarjem in junijem vrnilo domov več kot 2,5 milijona Ukrajincev.
 
V letih 2015 in 2016 je bilo zabeleženih več kot 2,3 milijona nelegalnih prehodov zunanjih meja.
 
Januarja 2022 bilo po ocenah 200.000 nelegalnih prehodov meje, kar je največ od leta 2017.
Število prehodov se je v povečalo na vseh nezakonitih poteh, razen na vzhodnosredozemski
poti, kjer je padlo na 13.184 - leta 2020 jih je bilo 15.980, leta 2019 pa 52.169.
 
Prečkanje Mediterana ostaja smrtonosno. Med januarjem in septembrom 2021 je bilo
prijavljenih več kot 1500 umrlih ali pogrešanih, leta 2020 jih je bilo 1754. Število nezakonitih
prehodov po centralni sredozemski poti (preko Italije in Malte) se je v obdobju od januarja do
septembra 2021 v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2020 skoraj podvojilo.
 
Med januarjem in septembrom 2021 je bilo takšnih prihodov več kot 48.800, v enakem obdobju
leto poprej pa 25.400.
 
Največ ljudi, ki so prišli v zadnjem času, prihaja iz Ukrajine. Mnogi drugi prihajajo iz držav, ki jih
pestijo gospodarske in ne spopadi. Globalno manjšanje nakazil, ki jih migranti pošiljajo v
domače države, verjetno tudi prispeva k temu trendu. Dokler gospodarsko okrevanje ne bo
doseženo, bodo slabe zaposlitvene možnosti in slabo zdravstvo doma ostajali spodbuda
ljudem, da prihajajo v EU.
 
 
 
Sredstva EU za področje migracij 
 
Urejanje migracij je prioritetna naloga EU že vrsto let. Uvedenih so bilo več ukrepov za
upravljanje migracijskih tokov in za izboljšave azilnega sistema.
 
V času begunske krize leta 2015 je EU močno povišala sredstva za ukrepe za upravljanje
migracij ter azilne in integracijske politike. Za upravljanje z migracijami in mejami je v proračunu
EU za obdobje 2021-2027 namenjenih 22,7 milijarde evrov (v cenah iz leta 2018), v letih 2014-
2020 je bilo za migracije in azil namenjenih 10 milijard. 
 
 
 
Več o odzivu EU na begunsko krizo. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/ukrajina/20220324STO26151/odziv-eu-na-ukrajinsko-begunsko-krizo
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20220620-1
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/more-people-continue-to-return-to-ukraine-UjZVYP
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/situation-at-eu-s-external-borders-in-january-lower-pressure-on-eastern-border-gAuRpK
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC127608
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646135
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646135
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/priseljevanje/20170629STO78629


Koliko beguncev je na svetu? 
 
Število beguncev po vsem svetu se je povzpelo na 89,4 milijonov. Med njimi je 36,5 odstotka
otrok.
 
Največ beguncev danes gostijo Turčija, Kolumbija, Pakistan, Uganda in Nemčija. Razvite
države gostijo samo 17 odstotkov vseh beguncev na svetu.
 
 
Preverite podatke o številu beguncev v posameznih državah EU (UNHCR). 
 
 
Več
Novi pakt o migracijah in azilu
Služba Evropskega parlamenta za raziskave: Migracije (v angleščinii)
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https://www.unhcr.org/refugee-statistics/#:~:text=While%20a%20full%20picture%20is,80%20million%20at%20mid%2D2020
https://www.unhcr.org/globaltrends
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2021)694210
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635542/EPRS_BRI(2019)635542_EN.pdf

