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EURÓPA  

(1) A dán Katonai Hírszerzés szerint az Iszlám Állam gyerekeket csempész ki a szíriai 

fogolytáborokból 

Az Ekstra Bladet napilap információi szerint a dán kormány tavaly szeptemberben bizalmas jelentést kapott 

a dán Katonai Hírszerzéstől, amelyben a szolgálat arról számolt be, hogy az Iszlám Állam gyerekeket 

csempész ki azokból az észak-szíriai fogolytáborokból, ahol dán állampolgárságú kiskorúakat is fogva 

tartanak. Az Iszlám Állam a gyerekeket katonai kiképzésben részesíti azért, hogy a jövőben terrortámadásokat 

hajtsanak végre saját országukban. A dán Katonai Hírszerzésnek nincs arról információja, hogy a 

terrorszervezet próbált-e már dán gyerekeket is kicsempészni, azt viszont megbízható forrásból tudja, hogy 

egyebek mellett francia és észak-afrikai országok állampolgárságával rendelkező kiskorúakat sikerült ilyen 

módon elrabolnia. Sem Jeppe Kofod külügyminiszter, sem pedig Mette Frederiksen kormányfő nem kívánta 

kommentálni a hírt. 

[Ekstra Bladet] 

 

(2) A svéd rendőrség jelenleg 1 400 becsületbeli okból elkövetett bűncselekmény ügyében 

nyomoz 

Svédországban 2019-ben vezették be a rendőrség nyomozói rendszerébe “a becsületbeli okból elkövetett” 

kategóriát, amelyet olyan bűncselekmények esetében használnak, ahol az elkövető saját vagy családja 

becsületének védelmében követett el bűncselekményt. Jelenleg 1 400 ilyen ügy szerepel a rendőrség 

nyilvántartásában, azonban ezen esetekben köztudottan magas a látencia. A becsületbeli ügyek összetettek, 

mert a becsületsértést általában az érintett család szankcionálja, így több elkövető is van. Továbbá, míg más 

bűncselekmények esetén az elkövető letartóztatása sikerként könyvelhető el, ezeknél az ügyeknél ez könnyen 

további feszültségekhez vezethet a sértett, illetve az elkövető családja között. 

[SVT]  

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/regeringen-advaret-af-fe-islamisk-stat-smugler-boern-ud-fra-fangelejrene/8502825?fbclid=IwAR3J4TPrgVbC0DV97zrqXWYgfg2-ogA0_-Jz6J2Fc5BPxQNwWEwhXbRybcc
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/1400-arenden-har-fatt-hedersmarkering-men-morkertalet-ar-stort
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(3)  Folytatódnak az illegális átkelések a La Manche csatornán 

A brit parti őrség a héten három csónakot és rajtuk összesen 50 migránst tartóztatott fel a La Manche 

Csatornán. Egy negyedik csónak visszatért Franciaországba, az ötödiket pedig a francia hatóságok 

akadályozták meg abban, hogy vízre szálljon. 2021-ben eddig több mint 650 migráns kísérelt meg átkelni a 

csatornán – ez a szám a duplája az előző év azonos időszakában regisztrálthoz képest. A januárban életbe 

lépett jogszabályok értelmében a brit hatóságok automatikusan elutasítják azoknak a menedékkérelmét, akik 

biztonságos országokon átkelve illegális útvonalon jutottak el az Egyesült Királyságba. 

[BBC] 

(4) Rutte most már lezárná a határokat 

Mark Rutte, a VVD párt elnöke és Hollandia jelenlegi ügyvezető miniszterelnöke interjút adott a Volkskrant 

lapnak. Ebben kijelentette, hogy ha hasonló "menekült-krízis" érné Hollandiát, mint 2016-ban, akkor kész 

lenne lezárni a határokat. A kormányfő megvédte a VVD álláspontját, mely lehetővé tette, hogy a migránsok 

integrációját külön táborokban ellenőrizzék: „Örülök, hogy segíthetünk nekik, de meg kell érteniük, hogy az 

értékeink nem képezik alku tárgyát. Az integrációs folyamat nem volt kellően sikeres. Büszkébben kell 

beszélnünk az értékeinkről” – mondta Rutte. „Végső soron azt akarom, hogy a menekültek sikeresek 

legyenek az országban. Ha sétálok egy városban és egy szír menekült azt mondja, hogy nyitott egy üzletet és 

nagyon boldog itt... azt hiszem, az fantasztikus”. 

[Dutch News] 

 

(5) A törökök többsége hazaküldené a szíriai menekülteket 

Az isztambuli Bilgi Egyetem és az amerikai German Marshall Fund közös kutatásában négyezer török 

állampolgárt kérdeztek meg. 86 százalékuk úgy véli, hogy a Törökországban tartózkodó 3,6 millió szír 

gazdasági nehézségeket okoz és rontja a törökök munkaerő-piaci esélyeit, ezért mielőbbi távozásukat 

sürgetné. 

[Arab News] 

(6) Nagy számban szereztek állampolgárságot bosnyák lakosok Ausztriában 

Az osztrák hivatalos szervek adatai szerint 2020-ban 8 996 személy kapott állampolgárságot az országban – 

a közölt adatok 15,2%-os csökkenést mutatnak a 2019-hez képest. Az Osztrák Statisztikai Hivatal adatai 

szerint a legnagyobb arányban Bosznia-Hercegovina polgárai szereztek osztrák állampolgárságot. Az 

ügynökség által készített sorrendben a bosnyákokat a szerbek és a törökök követik. 

[Sarajevo Times] 

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.bbc.com/news/uk-england-kent-56293473
https://www.dutchnews.nl/news/2021/03/election-watch-rutte-on-refugees-and-local-authority-finances-in-todays-campaign-news/
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.arabnews.com/node/1782446/middle-east
https://www.sarajevotimes.com/bosnians-and-herzegovinians-are-the-largest-naturalized-group-in-austria/
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(7) Képzett balkáni dolgozók vándoroltak be Németországba egy új törvénynek köszönhetően 

A koronavírus-járvány ellenére eredményesen működött az új német törvénytervezet, amely könnyebb 

vízumeljárást biztosít a képzett munkaerőnek 2020 márciusa és decembere között. A német 

Külügyminisztérium adatai szerint az új törvénynek köszönhetően 30 200 vízumot sikerült kiadniuk. A 

beérkezett munkavállalók nagy része a Nyugat-Balkán térségéből származik – emiatt Szerbia, Koszovó, 

Albánia és Bosznia-Hercegovina is szerepel a legtöbb képzett migránst kibocsátó ország listáján.  

[Schengen Visa Info] 

 

(8) Németország nem vesz át több menekültstátusszal rendelkező migránst Görögországból 

A Német Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hatóság adatai szerint 2020-ban 1 700, idén pedig 2 100 

olyan migráns folyamodott menekültstátuszért az országban, akiknek kérelmét Görögországban már 

elfogadták. A hivatal bejelentette, hogy ideiglenesen befagyasztottak minden jelenlegi és jövőbeni ügyet, 

amely ebbe a kategóriába esik. Német politikusok éles kritikával illették a görög kormányt, mivel szerintük 

nem tesznek meg mindent a menekültek ellátásáért. A Szabaddemokrata (FDP) párt migrációs szakértője 

szerint az Európai Unión belüli másodlagos migráció lehet az európai menekültügyi rendszer Achilles-sarka. 

[InfoMigrants] 

 

(9) A német kormány nyilvánosságra hozta integrációs csomagját 

Csaknem három év tervezés után mutatta be a német kormány a civil szakértők bevonásával készített, 100 

lépésből álló integrációs tervezetét. A javaslat kidolgozása során a kormány több mint 300 különböző csoport 

véleményét kérte ki, többek között 75 migrációval foglalkozó szervezetét is. A bemutató során elhangzottak 

szerint a tervezet kiemelt figyelmet szentel a diszkriminációnak és a szociális kohézió erősítésének.  A 2015 

és 2019 között több mint 1,8 millió menekültkérelmet adtak be az országban.  

[DW]  

 

(10) Németország tovább folytatja az afgán migránsok kitoloncolását 

2021. március 10-én Németország 26 afgán menekültet utasított ki az országból, ezzel 1 015-re növelve az 

Afganisztánba visszaküldöttek számát. A kormány döntését számos kritika érte, mivel Afganisztán területén 

a tálib milíciák folyamatosan támadásokat hajtanak végre, valamint az Iszlám Állam is aktív az ország 

területén. A folyamatosan romló biztonsági környezet mellett komoly problémát jelent, hogy az afgán 

https://www.bt.dk/samfund/indvandrere-ydmyger-svenske-unge-tvinges-til-at-kysse-foedder-og-drikke-urin
https://www.bt.dk/samfund/indvandrere-ydmyger-svenske-unge-tvinges-til-at-kysse-foedder-og-drikke-urin
https://www.schengenvisainfo.com/news/skilled-workers-from-western-balkans-benefited-most-from-germanys-skilled-immigration-act-in-2020/
https://www.infomigrants.net/en/post/30749/germany-puts-freeze-on-refugees-with-protection-in-greece
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.dw.com/en/germany-maps-the-road-to-integration-in-100-steps/a-56814627
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egészségügy nem képes megbirkózni a koronavírus-járvánnyal. Ulla Jelpke, a baloldali Die Linke szóvivője 

nyilatkozatban ítélte el a kitoloncolásokat. 

[InfoMigrants]  

 

(11) Törökországban az Európa Tanács migrációs és menekültügyi különleges képviselője  

Az Európa Tanács migrációs és menekültügyi különleges képviselője, Drahoslav Štefánek 2021. március 15. 

és 26. között Törökországba látogat, hogy értékelje elődje legutóbbi, 2016-os látogatása óta történt 

fejleményeket, különös tekintettel a migránsok és menekültek emberi jogainak tiszteletben tartására. Štefánek 

elutazik Ankarába, Isztambulba, İzmirbe és Çanakkaléba, a szír határnál fekvő Gaziantepbe, valamint a 

görög-török szárazföldi határhoz közel található Edirnébe. A különleges képviselő a felsorolt városokban 

meglátogatja a migrációs létesítményeket, és felméri a befogadás körülményeit, a nyújtott szolgáltatásokat, a 

kitoloncolási és egészségügyi központokat, valamint a gyermekek, nők és családok számára létrehozott 

létesítményeket. Emellett találkozókat terveznek a nemzeti és helyi hatóságok képviselőivel, valamint releváns 

nemzetközi és nem kormányzati szervezetek képviselőivel is. 

[Council of Europe] 

  

(12) Morawiecki és Macron egyeztetni fog a migrációról 

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy március 17-én Párizsba látogat, ahol 

a migráció témájáról is egyeztetni fog Emmanuel Macron francia elnökkel. A lengyel kormányfő és a francia 

államfő emellett tárgyalni fog a gazdasági együttműködés kibővítéséről, a koronavírus-járványról és a 

Kínából, valamint Oroszországból érkező fenyegetésekről is. A két vezető legutóbb 2020 februárjában 

találkozott Varsóban. 

[The First News] 

  

(13) Nehezített támogatásra panaszkodnak az Ukrajnába menekült fehéroroszok 

Bürokratikus akadályoztatásra panaszkodnak a fehéroroszországi helyzet elől Ukrajnába menekült 

belaruszok. Az említett politikai menekültek többsége az augusztusi eseményeket követően döntött úgy, hogy 

inkább a szomszédos Ukrajnában telepednek le. Az ukrán állami határszolgálat arról számolt be, hogy eddig 

több mint 150 ezer belarusz kért menedékjogot Ukrajnában 2020 augusztusa óta, azonban nem mindegyikük 

maradt a kelet-európai állam területén. Akik maradtak, arra panaszkodnak, hogy Kijev nem segíti őket a 

letelepedésben. 

[Institute for War & Peace Reporting] 

https://www.infomigrants.net/en/post/30778/more-than-1-000-afghan-asylum-seekers-deported-from-germany
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.coe.int/en/web/portal/-/special-representative-on-migration-and-refugees-to-visit-turkey
https://www.thefirstnews.com/article/polish-pm-morawiecki-frances-president-macron-to-discuss-economy-migration-20484
https://iwpr.net/global-voices/belarusians-struggle-settle-ukraine-0
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(14) Letartóztattak egy embercsempészt az M6-os autópályán 

Letartóztatott a rendőrség egy 33 éves szerb állampolgárságú férfit az M6-os autópályán, aki migránsokat 

szállított Magyarországon keresztül az Európai Unió belső területeire. Az embercsempész járművében hét 

utas tartózkodott, akik szíreknek vallották magukat, azonban személyazonosságukat nem tudták igazolni. A 

rendőrök őrizetbe vették az embercsempészt, az illegális migránsokat pedig a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz. 

[Police.hu]  

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/letartoztatasban-az-embercsempesz-2
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AFRIKA 

 

(15) A Boko Haram egyik ága sikeres támadásokat hajtott végre katonai célpontok ellen 

Nigériában 

A Boko Haram egyik ága, az Iszlám Állam Nyugat-afrikai Tartománya (ISWAP) több sikeres támadást is 

végrehajtott a hét második felében katonai célpontok ellen. A rajtaütésekben csaknem 40 egyenruhás 

vesztette életét. Az elmúlt évek kormányzati sikerei után a dzsihádisták ismét támadásba mentek át, és egyre 

nagyobb veszteséget okoznak a hadseregnek. 

[Reuters] 

 

(16)  Több mint 80 000 szomáli volt kénytelen a tavalyi év végén elhagyni lakóhelyét a vízhiány 

miatt 

A klímaváltozás különösen súlyosan érinti Afrika szarvát, és a humanitárius válságot tovább mélyíti a 

koronavírus-járvány és a sáskajárás. Jelenleg több mint 2 millió belső menekült van az országban. 

[Hiiraan] 

 

  

https://www.reuters.com/article/idUSKBN2B60KQ
https://hiiraan.com/news4/2021/Mar/181960/un_over_83_000_somalis_displaced_due_to_water_crisis.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(17) Tűz ütött ki egy migránsokat fogva tartó központban Jemenben 

Sanaaban, Jemen fővárosában kigyulladt egy többnyire etióp migránsokat fogva tartó központ épülete. A 

Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) eddig 8 halottat regisztrált, azonban a szervezet szerint 30 ember is 

életét veszthette a szerencsétlenségben. A tűz oka egyelőre nem tisztázott, de valószínűsíthető, hogy egy, a 

szaúdi vezetésű koalíció által indított légitámadáshoz köthető, amely a környező épületeket is megrongálta. 

Az országban 2015 óta tartó fegyveres konfliktus az ENSZ becslései szerint közvetlenül 233 000 ember, 

közvetve pedig további 131 000 ember halálát okozta. 

[BBC] 

(18) A Jordániában élő szíriai menekültek negyede éhezik 

A Világélelmezési Program szerint a Jordániában tartózkodó szírek helyzete rosszabb, mint a konfliktus tíz 

évvel ezelőtti kezdete óta bármikor. A menekültek 65 százalékénak veszélyben van az élelmiszerellátása, 

negyedük pedig már most élelmiszerhiánnyal küzd. Jordániában 660 ezer regisztrált szír menekült van, de a 

helyi hatóságok szerint valós számuk eléri az 1,3 millió főt. 

[Alarabiya] 

 

(19) Amnesztiát kapnak az illegális migránsok az Emirátusokban 

Az ország belügyminisztere, Mohamed Szaíd al-Badri bejelentése szerint az illegális migránsok büntetőjogi 

következmények nélkül távozhatnak az országból. Az öt évvel korábbi hasonló akció keretében 200 ezer 

ember tért haza. Az Egyesült Arab Emírségekben jelenleg több mint 150 ezer, jellemzően délkelet-ázsiai 

bevándorló él illegálisan. Többségük tengeri úton érkezett az országba munka reményében. 

 [Gulf News] 

 

(20) 150 szubszaharai állampolgár próbált átmászni a határkerítésen Melillánál  

A marokkói, illetve a spanyol hatóságok együttes fellépése ellenére a tömeges roham miatt 59-en átjutottak 

a kerítésen. Az incidensben két illegális migráns és három spanyol rendőr sérült meg.  

[Morocco World News] 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56319803
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2021/03/16/Syria-crisis-Quarter-of-Syrian-refugees-in-Jordan-food-insecure-says-WFP
https://gulfnews.com/uae/amnesty-for-illegal-immigrants-soon-1.388422
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.moroccoworldnews.com/2021/03/336853/59-sub-saharan-migrants-cross-to-melilla-from-morocco/
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(21)  Melilla mellett lakó migránsok állítják: a marokkói rendőrség felgyújtotta sátraikat 

Több mint kétezer afrikai migráns lakik Melilla enklávé mellett táborokban. Néhányan közülük azt állítják, 

hogy miután hétfőn több mint 150-en ostromolták meg a kerítést és 59-en át is jutottak spanyol területre, a 

marokkói rendőrség megtorlásként több sátrukat felgyújtotta és személyes holmijukat is tönkretette. Az 

Alarm Phone migránssegítő NGO szerint az elmúlt héten a hajnali razziák rendszeresek voltak a táborokban, 

a migránsok pedig félnek, hogy az ország déli határához szállítják őket és útnak indítják a Szaharán át dél felé. 

Ez történt ugyanis – több akció keretében – a közeli Nador városában tartózkodó sorstársaikkal is. 

[The Guardian] 

 

(22) Benjamin Netanjahu kiáll az egyiptomi határra épített 2010-es határkerítés mellett 

Az izraeli miniszterelnök nem sokkal a március 23-i választások előtt interjút adott a Jerusalem Postnak. 

Ebben így fogalmazott: „Építettem egy kerítést, falnak is nevezik. De megakadályoztam, hogy lerohanják 

Izraelt, amely az egyetlen első világbeli ország, amelybe gyalog át lehet sétálni Afrikából. Már egymillió illegális 

afrikai migránsunk lenne itt (a fal nélkül), és a zsidó állam összeomlott volna”. 

[Jerusalem Post] 

 

(23)  39 ember fulladt a Földközi-tengerbe, amikor két csónak felborult 

39 ember fulladt a Földközi-tengerbe, amikor két, Tunéziából Olaszország felé tartó csónak felborult. A 

tunéziai parti őrség 165 illegális bevándorlót mentett ki a vízből. Az elmúlt évben jelentősen megnőtt azok 

száma, akik a gazdasági nehézségek miatt az észak-afrikai országot elhagyva Európába átjutva reméltek jobb 

megélhetést. 

[Reuters] 

  

https://www.theguardian.com/global-development/2021/mar/12/moroccan-police-accused-of-burning-migrant-shelters-near-spanish-enclave
https://www.jpost.com/israel-elections/benjamin-netanyahu-in-dialogue-with-lahav-harkov-live-in-english-661223
https://www.reuters.com/article/idUSKBN2B11NF
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(24) A COVID-19 rontja a nemek közötti esélyegyenlőséget a menekült nők és lányok számára 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) arra hívta fel a figyelmet, hogy a koronavírus-járvány 

veszélyezteti a menekült, lakóhelyüket elhagyni kényszerült és hontalan nők jogainak érvényre jutását. Filippo 

Grandi, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa szerint rendkívüli mértékben növekszik a nemi alapú és családon 

belüli erőszak, a kényszerházasságok és a serdülőkori terhességek száma. Úgy véli, hogy ez a megnövekedett 

társadalmi-gazdasági nyomás, a közösségeken belül tapasztalt fokozott feszültség, valamint az oktatási 

intézmények bezárásának következménye. A nemzetközi szervezet sürgős cselekvésre szólítja fel a 

kormányokat, hogy fordítsanak figyelmet a nehéz helyzetben lévő nők megsegítésére, oktatási és helyreállítási 

tervek kidolgozására. A cél, hogy ezek a nők aktív szerepet kapjanak a családjukat és közösségeiket 

befolyásoló döntések meghozatalában, továbbá alapvető emberi jogaik birtoklásában ne gátolja őket 

semmilyen társadalmi, gazdasági, kulturális akadály. 

[UNHCR] 

 

(25) A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) 7 000 szomáli belső menekült hazatérését 

támogatta az elmúlt hetekben 

A kelet-afrikai országban a fegyveres harcok, a klímaváltozás és a sáskajárás következtében mintegy 2,6 millió 

belső menekült van. 

[Hiiraan] 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.unhcr.org/news/press/2021/3/604524674/covid-19-pandemic-worsening-gender-inequalities-refugee-women-girls.html
https://hiiraan.com/news4/2021/Mar/181920/iom_somalia_relocates_nearly_7_000_internally_displaced_families_facing_eviction.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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AMERIKA 

 

(26) Humanitárius válság alakult ki a bolíviai-chilei határon 

A bolíviai határon fekvő Colchane – egy közel 4 ezer méter tengerszint feletti magasságban fekvő chilei 

kisváros – a járványhelyzet és a fagypont alatti éjszakai hőmérsékletek ellenére venezuelai migránsok 

áradatával néz szembe. A polgármester szerint volt olyan januári hétvége, amikor 1 600 bevándorló érkezett 

hozzájuk. Ennyi embert még csak nem is sátrakban, hanem mindössze műanyag ponyvák alatt tudtak 

elszállásolni. A határmenti régióba, ahol Colchane is fekszik, harminckétszer több bevándorló érkezett idén 

januárban Bolívia felől, mint tavaly januárban. A chilei kormány idén kitoloncolási programba kezdett, amely, 

bár lassan halad, kiváltotta a migránsokat segítő helyi NGO-k bírálatát: szerintük a kormány bűnözőknek 

állítja be a menekülőket. 

[The Guardian] 

 

(27) Újra vizsgálhatják azokat a vízumkérelmeket, amelyeket korábban a Trump-féle muszlim 

beutazási tilalom miatt utasítottak vissza 

Az USA külügyminisztériumának hétfői bejelentése szerint azok, akiknek a beutazását korábban a Trump-

féle utazási korlátozások miatt utasították vissza, kérvényezhetik a korábbi tiltás felülvizsgálatát, illetve újra 

beadhatják kérelmüket. Joe Biden amerikai elnök már január 20-án elnöki rendelettel törölte el az előző 

kormányzat által 2017-ben életbe léptetett beutazási tilalmat a döntően muszlim többségű országokból, 45 

napot adva a Külügyminisztériumnak, hogy kidolgozza az intézkedés végrehajtását. A minisztérium hétfői 

közleménye szerint azok, akiknek január 20 óta tiltották meg a beutazást, külön díjak nélkül kérvényezhetik 

a korábbi döntés felülvizsgálatát; azok pedig, akiket január 20 előtt utasítottak el, újra beadhatják a 

kérvényüket. Az előző kormányzat beutazási korlátozásai többek közt Szíriát, Iránt, Jement, Szomáliát, 

Líbiát, Észak-Koreát, Venezuelát, Mianmart, Eritreát, Kirgizisztánt, Nigériát, Szudánt és Tanzániát 

érintették. 

[Hiiraan] 

 

(28) A mexikói kormányzat attól tart, hogy Biden intézkedései ösztönzőleg hathatnak a szervezett 

bűnözésre és az illegális bevándorlásra 

Egy jelentés szerint az USA déli szomszédjának kormányzata attól tart, hogy Biden amerikai elnök 

intézkedései ösztönzőleg hathatnak a szervezett bűnözésre és az illegális bevándorlásra, miközben a két 

https://www.theguardian.com/global-development/2021/mar/09/chile-bolivia-border-crisis-migrants
https://hiiraan.com/news4/2021/Mar/181912/those_refused_entry_to_the_us_under_trump_s_muslim_ban_policy_can_get_a_new_decision_state_department_says.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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ország határán 15 éves csúcsot döntött februárban a letartóztatottak száma. Az embercsempészek sokszor 

utazási irodák álcája mögött végzik tevékenységüket, miközben folyamatosan tájékoztatják „ügyfeleiket” az 

amerikai bevándorlási szabályok változásáról. A jelentés szerint a migránsokat arra is bíztatják, hogy hozzanak 

magukkal gyerekeket, ugyanis így nagyobb eséllyel bírálják el pozitívan menedékkérelmüket. 

[Fox News] 

 

(29) Az Egyesült Államok terrorszervezetnek nyilvánított és szankciók alá vetett két afrikai 

dzsihádista csoportot 

Az elsősorban a Kongói Demokratikus Köztársaságban tevékenykedő ADF, illetve a mozambiki Ahlu 

Szunna val-Dzsama'a hűséget esküdött az Iszlám Állam vezetésének, és az ISIS beszámolói szerint a két 

csoport az Iszlám Állam Közép-afrikai Tartománya (ISCAP) néven egyesült. Az Egyesült Államok szerint 

azonban a két szervezet alapvetően továbbra is függetlenül tevékenykedik. Az ADF tavaly 850, idén már 140 

embert gyilkolt meg. A két mozgalom több százezer embert kényszerített lakhelye elhagyására. 

[Reuters] 

  

https://www.foxnews.com/politics/mexican-government-fears-biden-admin-policies-fueling-illegal-immigration-organized-crime-report
https://www.reuters.com/article/idUSKBN2B30QJ


 
12 
 

ÁZSIA 

 

(30) Terrortámadás egy kabuli szülészeten, 14 ember életét vesztette 

Az afgán Belügyminisztérium bejelentése szerint 4 katonai egyenruhába öltözött öngyilkos merénylő támadt 

egy szülészetre Kabulban, Afganisztán fővárosában. A támadás során legalább 14 civil vesztette életét, köztük 

2 újszülött. A merényletet nem a Taliban követte el, így kérdéses, hogy melyik terrorszervezet – az al-Káida 

vagy az Iszlám Állam – a felelős érte. Az eset nagy felháborodást váltott ki, több nagykövetség, valamint 

nemzetközi és civil szervezet is felszólalt, elítélve az ártatlan civilek, kiemelten az újszülöttek ellen elkövetett 

támadást. 

[Tolo News] 

https://tolonews.com/afghanistan/hospital-under-attack-kabul

