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(1) Többszáz bevándorló gyűlt össze ismét egy temetésen a dániai Aarhusban 

Ismét olyan temetésre került sor a dániai Aarhusban, amelyen többszáz (legalább 400) bevándorló vett részt a 

rendőrség – korábbi tapasztalatok alapján – megerősített jelenléte ellenére. Ez rövid idő alatt már a második ilyen eset 

a városban: a közelmúltban becslések szerint 500 fő részvételével zajlott le egy szertartás. Mindeközben Dániában 

ismét emelkedik a koronavírusos megbetegedések száma, ezért a parlament nemrég 200 főben korlátozta a szabadtéri 

rendezvények résztvevőinek számát. A dán közegészségügyi hatóság értékelése szerint a korábbi temetés 

következtében vált Aarhus a koronavírus-megbetegedések egyik jelenlegi gócpontjává. 

[Jyllands-Posten] 

 

(2) Dán miniszterelnök: tűrhetetlen, hogy bevándorló hátterű fiatalok bántalmazzák az őshonos dánokat 

A dán média az utóbbi időben többször számolt be arról, hogy bevándorló hátterű (második generációs) fiatalok 

bandákba verődve vonatmegállókban, egyéb közterületeken dán fiatalokat bántalmaznak és különböző módon 

megaláznak. Ez a Svédországban már egy ideje elterjedt ún. dominancia erőszak a dán kormányfő, Mette Frederiksen 

szerint nem tolerálható, ezért bejelentette, hogy a most előterjesztendő rendőrségi és ügyészi szolgálatra vonatkozó 

reformjavaslat során a dánok közbiztonságának növelésére fogják a hangsúlyt fektetni. A probléma megoldását illetően 

nem nevezett meg konkrét intézkedéseket, csak annyit mondott, hogy ezt a kormánynak még át kell gondolnia, de az 

egyértelmű, hogy az eddig alkalmazott eszközök nem bizonyultak elegendőnek. 

[DR] 

 

(3)  Ismeretlen elkövető támadott meg egy épp partraszálló migránst Angliában 

Megtámadtak egy éppen partraszálló migránst az angliai Kent megye egyik partján. Korábban nem volt példa hasonló 

incidensre a megyében. A 20-as éveiben járó közel-keleti származású migráns nem sérült meg súlyosan. A rendőrség 

nyomozást rendelt el az ügyben. Migránsok százai érkeztek Kent megye partjaira az elmúlt hetekben, mivel a meleg 

időnek és a nyugodt tengeri körülményeknek köszönhetően a Franciaországból történő átkelés feltételei optimálisak 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://jyllands-posten.dk/aarhus/politiretsvaesen/ECE12357521/politiet-forsoegte-at-bremse-fremmoede-til-begravelse-i-aarhus/?fbclid=IwAR1P3UGeDqgMDJUVKO480FECef0iMS1BD6nvpR_Y5d2gyLTTKqoXUD2NgZg
https://www.dr.dk/nyheder/politik/mette-f-indvandrerdrenge-ma-ikke-gore-det-utrygt-tage-s-tog
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voltak. A migránsok elmondása szerint az emberkereskedők arany, ezüst és bronz fokozatú csomagokat árulnak az 

átkeléshez, amelyek ára 1 000 és 10 000 font között mozog. Az ügyleteket a calais-i táborban bonyolítják. Az érkezések 

száma olyan szinten megnőtt Kent megyében, hogy a megyei tanács már nem képes elszállásolni az újonnan érkező 

kísérő nélküli gyerekeket. 

[Daily Mail] 

 

(4) Emmanuel Macron gyors átmenetet kért a mali puccs vezetőitől 

Emmanuel Macron gyors átmenetet szorgalmazott a mali puccs vezetőinél. A francia elnök azt is kijelentette, hogy – 

szemben más országokkal, pl. az Egyesült Államokkal  fenntartja együttműködését Bamakóval, és továbbra is 

folytatni fogja az országban zajló terror-ellenes műveleteket. 

[Reuters] 

 

(5) Újabb hajószerencsétlenség a Földközi-tengeren 

Legalább 45 migráns és menekült veszítette életét egy hajószerencsétlenségben Líbiából Európa felé. Ez volt az idei 

év eddigi legtöbb áldozatot követelő ilyen típusú balesete a Földközi-tengeren. 

[BBC] 

 

(6) A La Manche csatornán átkelő gyermekek negyedéről derült ki, hogy felnőttkorúak 

Idén eddig 4 999 migráns érkezett a La Manche-csatornán át Nagy-Britanniába. Az 1 668 magát kiskorúnak valló 

személy közül több mint 400-ról kiderült, hogy valójában nagykorú. A kenti grófságban már megteltek a kiskorúak 

számára kijelölt férőhelyek, így a szigetország más önkormányzataihoz fordultak a helyi hatóságok, hogy az újabb 

érkezőket ott helyezhessék majd el. 

[Daily Mail] 

 

(7) Egy feltehetően Angliába készülő szudáni tinédzsert találtak holtak az egyik francia strandon 

Egy kihűléstől veszélyeztetett migránsra találtak Calais közelében egy strandon a francia hatóságok szerda hajnalban, 

aki elmondta nekik, hogy társa, akivel nekivágtak az útnak, kiesett a csónakból és nem tudott úszni. A keresés 

eredményeként a parton megtalálták a 16 éves szudáni fiú holttestét. Nyomozás tisztázza majd, hogy 

embercsempészek is érintettjei-e a tragédiának, amely kapcsán többen is kifejezték részvétüket brit oldalon, így a 

Munkáspárt elnöke, Dover püspöke és több civil szervezet is.  

[BBC] 

 

 

https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/03/16/italy-coronavirus-migrants-asylum-seekers
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/03/16/italy-coronavirus-migrants-asylum-seekers
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8641517/Migrant-20s-attacked-moments-coming-ashore-dinghy-Kent-beach.html
https://www.reuters.com/article/us-france-germany-macron-mali/frances-macron-asks-for-quick-transition-to-civilian-rule-in-mali-idUSKBN25G259
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/en-ny-liste-viser-paradigmeskiftet-kan-vaere-i-fare-faerre-mister-opholdstilladelse-og
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/en-ny-liste-viser-paradigmeskiftet-kan-vaere-i-fare-faerre-mister-opholdstilladelse-og
https://www.bbc.com/news/world-africa-53842742
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8655627/Quarter-migrants-claim-children-crossing-Channel-France-older-18.html
https://www.bbc.com/news/uk-england-kent-53835374
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(8) Ismét tömeges kerítésostrom történt Melillánál 

Nagyjából 300 migráns próbált átjutni csütörtökön a spanyol enklávét elválasztó kerítésen, s körülbelül harmincuknak 

sikerült is. A többieket elfogták a marokkói hatóságok. Egy ember 5 méter magasságból lezuhant, életét nem tudták 

megmenteni, és további 8 személy is megsérült a próbálkozás során. Idén az első 7 hónapban 3 136 migráns jutott be 

Ceutába és Melillába, annyi, mint tavaly egész évben. 

[The North Africa Journal] 

 

(9) Jelentősen megnőtt azok száma tavaly, akiktől megtagadták a belépést Írországba 

Az ír repülőtereken, kikötőkben és szárazföldi belépési pontokon 2019-ben 7 455 embertől tagadták meg a belépést, 

miközben ez a szám 2018-ban mindössze 4 797 volt. A növekedés nagyrészt annak tudható be, hogy elutasított 

albánok száma háromszorosára, míg a georgiaiaké negyedével nőtt. Az akkori belügyminiszter elmondta, tipikus trükk, 

hogy a dublini repülőtéren a landolás után, de még az útlevélellenőrzés előtt többen összetépik úti okmányaikat és 

menedékért folyamodnak. Szintén nőtt az őrizetbe kerültek száma is, a 2018-as 406-ról 477-re. 57%-ukat azért zárták 

el, mert nem volt érvényes vízumuk. 

[The Irish Times] 

  

(10) A kormány szerint a szicíliai kormányzó nem zárhatja be a szigeten található befogadótáborokat 

Nello Musumeci, Szicília kormányzója szombaton elrendelte a szigeten található valamennyi befogadótábor azonnali 

bezárását és kiürítését a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében. A jobboldali lista élén 2017 óta 

kormányzó politikus rendelete értelmében a migránsok nem léphetnek be, haladhatnak át és állhatnak meg Szicíliában. 

Az olasz belügyminisztérium állásfoglalása szerint azonban a rendelet érvénytelen, mert a migrációs tárgyú 

jogszabályalkotás nem a tartományok, hanem a központi kormányzat hatáskörébe tartozik. Emlékezetes, hogy a 

közelmúltban Lampedusa szigete került nehéz helyzetbe a Líbia és Tunézia felől élénkülő migrációs hullám miatt. 

Hivatalos adatok szerint tavaly augusztus 1. és idén július 31. között 21 600 illegális belépést regisztráltak 

Olaszországban, ami az egy évvel korábbi időszak (8 700) közel két és félszerese. Matteo Salvini, a jobboldali Liga 

vezetője üdvözölte a szicíliai kormányzó döntését. 

[Local.it]  

http://north-africa.com/2020/08/morocco-migrants-storm-border-fence-separating-morocco-to-spains-melilla/
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/number-refused-entry-to-state-by-immigration-authorities-increases-1.4334342
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.thelocal.it/20200823/sicily-rows-with-rome-over-closure-of-migrant-centres
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AFRIKA 

 

(11) A líbiai kormány tűzszünetet hirdetett az ország egész területére 

Augusztus 21-én a Tripoliban székelő, nemzetközileg elismert líbiai egységkormány tűzszünetet hirdetett az ország 

egész területére, amelyet a vele szemben álló keleti Képviselők Háza is elfogadott. Kalífa Haftar tábornok nem 

nyilatkozott a döntésről, de ennek oka sokak szerint az, hogy az önjelölt hadúr befolyása a katonai vereség hatására 

jelentősen csökkent, és a keleti politikusok közül egyre inkább Agíla Szaleh kezébe kerül a vezetés. A felek a 

koronavírus-helyzetre hivatkozva nagyobb politikai arcvesztés nélkül kezdhetik újra a tárgyalásokat. Az országban 

valójában már június eleje óta szünetelnek a komolyabb összecsapások. Mindez azzal a reménnyel kecsegtet, hogy 

Líbia ismét jobban tudja majd kontrollálni az Európa felé tartó irreguláris migránsok növekvő számát. 

[Reuters] 

 

(12)  Katonai puccs vetett véget a mali elnök, Boubacar Keita regnálásának 

A második terminusát töltő vezető bukását hónapok óta tartó demonstrációk előzték meg. Az államfő elmozdítását 

az Afrikai Unió, a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége, az ENSZ és az Egyesült Államok is elítélte. Félő, 

hogy a politikai krízis tovább destabilizálja majd a száheli országot, amely a dzsihádista csoportok térnyerésének és az 

illegális migrációnak is fontos színtere. 

[Hiiraan] 

 

(13) Közel 100 migránst mentettek ki a tengerből Líbia partjainál 

97 migránst, köztük 28 kísérő nélküli gyermeket mentettek ki egy túlzsúfolt gumicsónakból a Sea-Watch International 

munkatársai. Az NGO közlése szerint a kimentett migránsok dehidratáltak és alultápláltak voltak. A szervezet 

szóvivőjének közlése szerint a csónakból kimentett személyek nemzetisége ismeretlen, de a feltételezések szerint 

Líbiából indultak útnak. 

[BBC] 

  

https://www.reuters.com/article/us-libya-security/libyas-tripoli-based-government-and-rival-parliament-take-steps-to-end-hostilities-idUSKBN25H1BG
https://hiiraan.com/news4/2020/Aug/179600/mali_s_president_announces_resignation_after_armed_mutiny.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.bbc.com/news/live/world-africa-47639452?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=5f425062ce818c066351876c%26Dozens%20rescued%20from%20rubber%20boat%20drifting%20in%20Mediterranean%262020-08-23T11%3A24%3A02.020Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:3e1c33cb-b5f3-448b-bc98-726265802423&pinned_post_asset_id=5f425062ce818c066351876c&pinned_post_type=share
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KÖZEL-KELET 

 

(14) Afgán kormányerők: külföldi harcosok is vannak a Tálibán soraiban 

Az afgán-pakisztáni határ mentén a kormányerők arról számoltak be, hogy sok külföldi harcol ellenük, különösen 

pakisztáni állampolgárok, ugyanis több harcos holttesténél pakisztáni személyigazolványt találtak. Az ENSZ BT-nek 

júliusban leadott jelentés szerint feltehetőleg 6 000–6 500 pakisztáni állampolgár harcol Afganisztánban a Tálibán 

mellett, ugyanakkor a szervezet tagadta szomszédos országból érkező harcosok szerepvállalását. Asadullah Khalid, az 

ország védelmi minisztere szerint számtalan terrorista szervezet segíti a tálibokat és harcol soraikban. 

[Tolo News] 

 

(15) Feszült a hangulat az egyébként stratégiai partnerségben lévő Pakisztán és Szaúd-Arábia között 

Szaúd-Arábia és Pakisztán között szoros a stratégiai kapcsolat. Az arab ország a legnagyobb olaj-exportőre 

Pakisztánnak, miközben a pakisztáni termékek legnagyobb felvevőpiacaként is működik. Körülbelül kétmillió 

pakisztáni dolgozik Szaúd-Arábiában, a hazaküldött deviza eléri az évi 4,5 milliárd dollárt. A két ország kapcsolatában 

kialakult feszültséget a kasmíri-kérdés okozta. Az erős intézményi befolyással rendelkező, szaúdi székhelyű Iszlám 

Együttműködés Szervezete (OIC) a konfliktus megoldására szólította fel Pakisztánt az ENSZ BT határozataival 

összhangban. A közelmúltban a pakisztáni külügyminiszter, Shah Mahmood Qureshi egy interjúban élesen támadta a 

szervezetet, annak közömbösségére és a külügyminiszteri csúcstalálkozók rendszeres elhalasztására hivatkozva. Bírálta 

továbbá Kasmír támogatását, és kijelentette, hogy országa más módon igyekszik megoldani a konfliktust. A két ország 

közötti feszültséget regionális szempontok is befolyásolják. Az utóbbi időben erősödött Szaúd-Arábia kapcsolata 

Indiával, amit a Szaúd-Arábiai Olajvállalattal aláírt 15 milliárd dolláros megállapodás is alátámaszt. 

[BBC] 

 

(16) 300 000 ember veszti el otthonát, megélhetési forrásait az óriási áradások miatt Jemenben 

Körülbelül 300 000 ember vesztette el otthonát, takarmányát és ingóságait az elmúlt három hónap folyamatos esőzései 

és áradásai miatt Jemenben. A kitelepítettek, újonnan hontalanná váltak közül sokan az országban dúló konfliktus 

miatt már korábban elhagyni kényszerültek otthonukat. A legsúlyosabban érintett területek Marib, Amran, Hajjah, Al 

Hudaydah, Taizz, Lahj, Aden és Abyan tartományok, ahol az áradások legkevesebb 148 ember halálát okozták az 

utóbbi két hónapban. Az áradások komolyan érintették a menekültközösségeket is, akik már a természeti katasztrófa 

előtt is mélyszegénységben, zsúfolt helyeken éltek. Mecsetekben, iskolákban, elhagyatott épületekben találtak 

menedéket mindazok, akiket hozzátartozóik nem tudnak befogadni. A tomboló koronavírus ellen ilyen körülmények 

között nem lehet védekezni, az UNHCR azonnali támogatást igyekszik nyújtani az ország sebezhető társadalmának. 

[UNHCR] 

https://tolonews.com/afghanistan/govt-forces-report-foreign-fighters-among-taliban
https://www.bbc.com/persian/world-features-53793520
https://www.unhcr.org./news/briefing/2020/8/5f3e7faf4/300000-people-lose-homes-incomes-food-supplies-belongings-due-catastrophic.html
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(17) Izrael a gázai konfliktus eszkalációjára figyelmezteti a Hamászt 

Izrael vezetői a gázai konfliktus eszkalációjára figyelmeztetik a Hamászt, mert az továbbra sem hagy fel a határokon 

átnyúló rakétatámadásokkal. Benny Gantz, Izrael védelmi minisztere szerint „a palesztin szervezet, amely a Gázai 

övezetet irányítja, súlyos csapást fog szenvedni”, míg a Hamász szóvivője azt nyilatkozta, hogy „kész háborúba lépni, 

amennyiben Izrael (ellen)támadásai folytatódnak”. Elemzők szerint a Hamász megpróbál nyomást gyakorolni Izraelre, 

hogy az enyhítse a gázai blokádot és további pénzügyi támogatást nyerjen Katartól.   

[BBC] 

 

(18)  Afgán elnök: a tálib foglyok szabadon bocsátásával kábítószer-hullám érheti el Nagy-Britanniát 

Augusztus elején a Loya Dzsirga döntést hozott 400 olyan tálib fogoly szabadon engedéséről, akik komoly bűntetteket 

követtek el. Közülük 150-en elsősorban kábítószerrel kereskedtek. Mohammad Ashraf Ghani, Afganisztán elnöke a 

British Times magazinnak adott interjújában azt mondta, hogy kábítószer-hullám érheti el az Egyesült Királyságot, 

amint az utolsó tálib foglyokat is szabadon engedik az USA-val kötött megállapodás alapján. Az elnök hozzátette, 

hogy a nemzetközi kábítószerkereskedelem növekedése a nemzetközi közösség közös felelőssége. Nyilatkozatában 

megköszönte továbbá a brit csapatok afganisztáni szolgálatát. 

[The Times] 

 

(19)  Egy orosz vezérőrnagy vesztette életét Szíriában 

Egy orosz vezérőrnagy vesztette életét a szíriai Deir ez-Zor város közelében, amikor az orosz katonák és kormánypárti 

milicisták alkotta konvojt bombatámadás érte. A robbantásban további 3 orosz katona és a kormánypárti milicisták 

parancsnoka is meghalt. A térség napjainkban teljes egészében a szír kormány ellenőrzése alatt áll, kivéve a lázadók 

által ellenőrzött Idlib városát. A térségben 2017-ben is életét vesztette egy orosz tábornok az Iszlám Állam tüzérségi 

támadása miatt. 

[Al-Monitor] 

  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53833280
https://hu.euronews.com/2020/03/20/perzsa-ujev-az-otthon-biztonsagaban
https://hu.euronews.com/2020/03/20/perzsa-ujev-az-otthon-biztonsagaban
https://www.thetimes.co.uk/edition/news/release-of-taliban-fighters-will-flood-uk-with-drugs-says-president-ghani-k6xwrdwpt
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/syria-russia-general-killed-isis.html
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

(20) Önkéntes Humanitárius Visszatérési Program: 2019-ben 9 800 bevándorló tért haza Líbiából 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) Önkéntes Humanitárius Visszatérési Programja (VHR) keretében 118 

ghánai migránst juttattak haza Líbiából légi úton. Mindannyian előzetes orvosi vizsgálaton estek át, valamint 

védőfelszerelést (maszkokat, kesztyűket, kézfertőtlenítőt) is kaptak a szervezettől indulás előtt, továbbá a 

karanténidőszak alatt és a reintegrációban is segítik majd őket. Március óta 2 300 személye regisztrált a programba, 

amelyet a COVID-járvány miatt akkor átmenetileg fel kellett függeszteni. A VHR keretében tavaly összesen 9 800 

migráns tért haza Líbiából 34 különböző származási országba. A program az EU pénzügyi támogatásával valósul meg. 

[IOM] 

 

(21) Amnesty International: rendkívül aggasztók az Ausztrália által elkövetett emberi jogi jogsértések 

Az Amnesty International (AI) tájékoztató anyagot készített Ausztrália soron következő Egyetemes Időszaki 

Felülvizsgálatára (UPR), és azt megküldte az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának. Az AI a dokumentumban – egyebek 

mellett – azt kifogásolja, hogy a még az Abbot-kabinet által 2013-ban indított Szuverén Határok Művelet (Operation 

Sovereign Borders) keretében körülbelül 370 menedékkérő van pápua-új guineai, illetve naurui bevándorlási őrizetben. 

Az NGO szerint az itt lévő embereket súlyos emberi jogi jogsértések érik. Az AI emiatt javasolja Ausztráliának, hogy 

vessen véget ennek a gyakorlatnak, egyúttal pedig emelje a valamilyen okból ezután is őrizetben tartott személyek 

fogvatartási körülményeinek színvonalát. A UPR az ENSZ 2007 óta működő általános emberi jogi felülvizsgálati 

folyamata, amelynek keretében négy és fél évente minden ENSZ tagállamot felülvizsgálnak az Emberi Jogi Tanács 

segítségével és az emberi jogok védelme területén tevékenykedő szereplő (köztük pl. NGO-k) közreműködésével. A 

felülvizsgálat eredményeképpen a többi tagállam konkrét ajánlásokat tesz a felülvizsgált országnak azzal kapcsolatban, 

hogy a következő auditig hogyan tudná tovább emelni az emberi jogok védelmének színvonalát. Ausztrália soron 

következő (harmadik) felülvizsgálatára 2021. januárban vagy februárban, Magyarország – szintén harmadik – 

revíziójára pedig várhatóan 2021 novemberében kerül majd sor. A UPR során minden felülvizsgált államnak nemzeti 

jelentést kell az Emberi Jogi Tanácshoz benyújtania, amelyben értékeli a megelőző ciklus emberi jogi fejleményeit és 

kitér a korábbi felülvizsgálatkor mások által megfogalmazott – és az érintett által elfogadott – ajánlások teljesítésére is. 

Összességében megállapítható, hogy a UPR felülvizsgálatot kiemelten kezelik az emberi jogi NGO-k, és írásos 

anyagokkal készülnek rá minden ország esetében. E dokumentumokat persze nem kötelező figyelembe venni, viszont 

a tapasztalatok szerint a felülvizsgált országról a „mustra” alapján egy három országból álló ún. trojka kiemelten kezeli 

ezeket, illetve gyakran előfordul, hogy államok valójában egy NGO vagy NGO-k kérdéseit, illetve ajánlásait teszik 

fel/meg az éppen felülvizsgált államnak. 

[Amnesty International] 

https://www.iom.int/news/first-iom-libya-voluntary-return-charter-five-months-assists-over-100-ghanaian-migrants
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1228382020ENGLISH.PDF
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(22) Joe Biden teljesen átalakítaná az amerikai bevándorlási rendszert elnökké választása esetén 

Joe Biden videóüzenetben gratulált Indiának az ország függetlenségének évfordulóján (augusztus 5.), és egyúttal 

biztosította az országot arról, hogy az Egyesült Államok kiemelten kezel majd minden olyan ügyet, amely fontos Új-

Delhi számára. Ilyennek minősülnek például az Egyesült Államokba való beutazás feltételei és az amerikai 

bevándorlási rendszer. Biden ígéretet tett arra, hogy megváltoztatja a munkavállalási célú vízumok jelenlegi 

szabályozását, és igyekszik eltörölni a zöld kártyákkal kapcsolatos nemzeti kvótákat. Biden videója elsősorban a 3-4 

millió fősre tehető indiai származású amerikaiak megnyerését célozza a közelgő választásra tekintettel. Ehhez fontos 

hozzátenni, hogy Kamala Harris, aki Biden alelnökjelöltje, anyai ágon indiai származású. 

[The Tribune] 

 

(23) Szorosabb együttműködés Irak és az Egyesült Államok között 

Washingtonban tárgyalt egymással Donald Trump amerikai elnök és Mustafa al-Kadhimi iraki miniszterelnök. A 

megbeszélés során érintették az amerikai csapatok kivonását Irak területéről, amellyel kapcsolatban kijelentették, hogy 

Iraknak továbbra is szüksége van bizonyos amerikai alakulatokra, elsősorban kiképzési céllal. A találkozó alatt több 

szerződést is aláírtak a felek, legalább 10 milliárd dollár értékben. Emellett az USA Nemzetközi Fejlesztési ügynöksége 

204 millió dollár értékben valósít meg humanitárius beruházásokat Irak területén. 

[Al-Monitor] 

https://www.tribuneindia.com/news/nation/biden-will-stand-by-india-to-counter-border-threat-127204
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/iraq-us-kadhimi-iran-trump.html

