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EURÓPA  

 

(1) Dániában jelentősen megnőtt a nemi erőszak miatti vádemelések és ítéletek száma  

A dán igazságügyi minisztérium közleménye szerint 2020-ban 987 esetben emeltek vádat nemi erőszak miatt 

Dániában, ami több mint kétszerese a 2012-es adatoknak, amikor 412 esetben történt vádemelés. 

Ugyanebben az időszakban az ítéletek száma is jelentősen megnőtt. Tavaly 217 ügyben ítélte el a bíróság a 

vádlottat, míg 2012-ben 132 esetben hoztak elmarasztaló döntést. A jelentésből az is kiderül, hogy a 217 

elítéltből 53 fő külföldi állampolgárságú személy. A listán első helyen a szír állampolgárok szerepelnek (7 fő), 

őket követik a törökök (5 fő) és a hontalanok (5 fő). A dán igazságügyi miniszter óriási problémának nevezte 

a külföldiek felülreprezentáltságát és kijelentette, hogy kormányának politikája szerint a nemi erőszakért elítélt 

és dán állampolgársággal nem rendelkező személyekre kiutasítás vár. A Konzervatív Néppárt szóvivője, 

Naser Khader hiányolja a minisztérium jelentéséből, hogy a dán állampolgárságú elítéltek bevándorlói 

hátteréről nincs adat, vagyis nem tudjuk azt, hogy közülük valójában hányan második vagy harmadik 

generációs bevándorlók. 

[BT] 

 

(2) Svédország: megosztja a parlamenti pártokat a kormány migrációs csomagja 

Morgan Johansson svéd igazságügyi miniszter április 8-án egy sajtótájékoztató keretében ismertette kormánya 

migrációs csomagjának végleges változatát, amelyet májusban fog megvitatni a parlament. A javaslat összesen 

26 pontból áll, amelyeknek eltérő a támogatottsági aránya a törvényhozáson belül. A legvitatottabb pont a 

humanitárius okból kiadható tartózkodási engedély kérdése, amely lehetővé tenné, hogy védelmi ok 

hiányában is az országban maradhasson az, akinek körülményei azt indokolják, például erős szálak kötik 

Svédországhoz. A szociáldemokraták szerint ez egy biztonsági szelep, amelyet kivételes esetben és csak a 

legálisan Svédországban tartózkodó külföldiek esetében lehet majd alkalmazni. Az ellenzékben lévő 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.bt.dk/nyheder/eksplosion-i-sigtelser-og-domme-for-voldtaegter-syriske-indvandrere-i-top
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Mérsékelt Párt szóvivője úgy gondolja, hogy a javaslat jelenlegi formájában az országba érkező menedékkérők 

számának növekedését eredményezné, amelyet – a társadalom integrációs kapacitására tekintettel – éppen, 

hogy csökkenteni kellene a jövőben. A Svéd Demokraták és a Liberális Párt vezetői is rövid életűnek látják 

ezt a migrációs csomagot, a 2022-es választások után tényleges és átfogó reformot ígérnek. Ezzel szemben a 

nagylelkű bevándorláspolitikát támogató Baloldali Párt túl szigorúnak tartja a javaslatot, mert az főszabály 

szerint ideiglenes tartózkodási engedélyt adna a menekülteknek, az állandó tartózkodási engedélyt pedig 

bizonyos feltételek teljesüléséhez kötné. 

[Dagens Nyheter és Dagens Nyheter] 

 

(3) Svédország: az ellenzék új integrációs politikát hirdet 

Jelenleg a svéd társadalom minden ötödik tagja külföldön született, ugyanakkor a svéd politikusok soha nem 

vették komolyan az integrációs problémákat, ezért nem is hozták meg a megfelelő intézkedéseket – állítják a 

Mérsékelt Párt vezetői. A legfrissebb adatok szerint Svédországban 675 000 felnőtt bevándorló él, akiknek a 

megélhetése állami támogatásoktól függ. A bevándorlók sikertelen integrációja kihat az egész svéd 

társadalomra, ezért a Mérsékelt Párt most egy új, 100 javaslatból álló integrációs politikát hirdetett meg. A 

javaslat célja, hogy a bevándorlás Svédország javára, ne pedig terhére váljon. Az integrációs politika sikerét 

szerintük a bevándorlók önellátási képességében és svéd nyelvtudásuk minőségében kell mérni. A 

reformjavaslat hat területet érint, amelyet a Mérsékelt Párt a 2022-es választásokat követően kíván 

megvalósítani:  

1. Az integráció sikere érdekében a bevándorlást a szomszédos skandináv országok szintjére kell 

csökkenteni. 

2. Az állami támogatások csökkentésével és adócsökkentéssel attraktívabbá kell tenni a munkavállalást 

a bevándorlók számára. 

3. A bevándorlóknak alkalmazkodniuk kell a svéd társadalomhoz: legyen követelmény a svéd nyelvtudás 

az állami támogatásokhoz, az állandó tartózkodási engedély, illetve az állampolgárság megszerzéséhez, 

továbbá a súlyos bűncselekmények elkövetőit ki lehessen utasítani az országból. 

4. Fel kell számolni a bevándorlók lakóövezeti szegregációját. 

5. Származásától függetlenül minden Svédországban élő gyereknek el kell sajátítania a svéd nyelvet. 

6. Növelni kell a közbiztonságot: hangsúlyt kell fektetni a bűnmegelőzésre és növelni kell a kiszabható 

börtönbüntetések mértékét. 

[Dagens Nyheter] 

https://www.dn.se/sverige/regeringen-utlovar-besked-om-migrationspolitiken/
https://www.dn.se/sverige/m-svart-pa-vitt-att-regeringen-vill-oka-invandringen/
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.dn.se/debatt/malet-ar-att-invandringen-ska-vara-bra-for-sverige/


 
3 
 

(4) A svéd kormány kivételes esetben elismerné a többnejűséget és a kiskorúak házasságkötését 

A svéd kormány szerint „ésszerűtlen fenntartani az elismerés feltétel nélküli tilalmát” a svéd jogszabályokba 

ütköző külföldi házasságok tekintetében, ezért egy ún. biztonsági szelep bevezetését javasolja, amely 

értelmében “különleges okok” fennállta esetén Svédország elismerné a poligámiát és a kiskorúak 

házasságkötését. Több párt és érdekképviseleti szervezet is kritikus a kormány törvényjavaslatával szemben, 

amely várhatóan ez év július 1-jén lép majd hatályba. 

[Fria Tider és Fria Tider] 

 

(5) Templom ellen tervezett terrortámadást akadályoztak meg Franciaországban húsvétkor 

A francia terrorelhárítás április 4-én hajnalban a saját lakásában tartóztatott le egy 18 éves lányt Béziers-ben. 

Az édesanyjával és három lánytestvérével élő, marokkói felmenőkkel rendelkező gyanúsított a vád szerint egy 

helyi templom ellen akart merényletet végrehajtani húsvéthétfőn. A házkutatás során a lány szobájában 

pokolgép készítéséhez szükséges vegyi anyagokat, valamint dzsihádista propagandaszövegeket foglalt le a 

rendőrség egy közeli templom alaprajzával együtt. A gyanúsított mindössze 48 órával a letartóztatása előtt 

került a hatóságok látókörébe, miután online azzal fenyegetőzött, hogy húsvétkor egy templom ellen fog 

támadást végrehajtani. A hatóságok szerint minden jel arra utal, hogy a lány az interneten radikalizálódott. 

[Le Figaro] 

 

(6) Az ENSZ elítéli a horvát rendőrség erőszakos határvédelmi fellépését 

Az ENSZ bosznia-hercegovinai missziója hétfőn elítélte a horvát rendőrség erőszakos határvédelmi 

fellépését, amit azokkal az illegális migránsokkal szemben alkalmaztak, akik megpróbáltak átlépni az uniós 

határon. Az ENSZ-misszió adatai szerint április 2-án a horvát határvédelmi egységek egy csapata 50 fős 

férficsoporttal találkozott az északnyugat-boszniai Una-Sana kantonmenti határszakaszon, akikkel szemben 

túlzott erőszakot alkalmaztak. Az illegális bevándorlók így nem tudtak bejutni Horvátországba, azonban a 

határvédelmi egységek közbelépését követően 25-en közülük orvosi ellátásra szorultak – számolt be róla az 

ENSZ. 

[Balkan Insight] 

 

(7) Terjed a koronavírus a boszniai migránstáborokban  

Az NGO-k és a bosnyák kormány jelentései szerint jelentősen megnőtt az országban tartózkodó 6 000 

migráns és menedékkérő között a koronavírussal fertőzöttek száma. A korábban tapasztalt, elszórtan 

https://www.friatider.se/regeringen-ger-gront-ljus-till-invandrarman-med-flera-fruar
https://www.friatider.se/regeringen-sager-ja-till-barnaktenskap-vid-synnerliga-skal
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.lefigaro.fr/actualite-france/projet-d-attentat-djihadiste-la-suspecte-de-beziers-presentee-a-la-justice-en-vue-de-sa-mise-en-examen-20210408
https://balkaninsight.com/2021/04/05/un-condemns-violent-pushback-of-migrants-by-croatian-police/
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jelentkező esetekhez képest jelenleg több tábort karantén alá kellett helyezni. A helyzetet figyelemmel követő 

Dán Migrációs Tanács képviselője szerint a hatóságok megfelelő gyorsasággal reagáltak a problémára, a 

migránsok közül jelenleg senki sem igényel orvosi ellátást a karanténba helyezett táborokban.  

[InfoMigrants] 

 

(8) Szexuális bántalmazással vádolja egy afgán migráns a horvát rendőrséget  

Szexuális bántalmazás vádjával került az Európai Bizottság elé egy ügy, amelyben a szenvedő fél állítása 

szerint horvát rendőrök arra kényszerítették, hogy levetkőzzön. A Dán Menekültügyi Tanács jelentése szerint 

az eset február 15-én éjjel történt néhány kilométerre a Velika Kladuša határátkelőhelytől. Az Európai 

Bizottság „súlyos állítólagos bűncselekménynek” minősítette az ügyet, a vizsgálatok továbbra is folynak.  

[The Guardian] 

 

(9) Migrációs egyeztetés a ciprusi és a görög kormány között 

Notis Mitarachi görög migrációs és menekültügyi, valamint Nicos Nouris ciprusi belügyminiszter egyeztetett 

a két ország migrációs relevanciájú tevékenyégének összehangolásáról. Mitarakis kiemelte, hogy mindkét 

ország számára jelentős problémát jelent a bevándorlás, valamint a kelet felől újabban érzékelhető növekvő 

migrációs nyomás. A görög miniszter szerint a találkozó során megvitatták a határvédelem lehetséges 

megoldásait, illetve a menekültkérelmek gyors feldolgozásának lehetőségét. 

[Tornos News] 

 

(10) Egy migrációs törvény hatályon kívül helyezését kérik a német zöldek 

A német Zöld párt egy 2020 áprilisában bevezetett törvény hatálon kívül helyezését kéri a német kormánytól. 

A törvény azon migránsok kiutasítását tette lehetővé Németországból, akiknek személyazonosságát nem 

lehetett igazolni és menedékkérelmüket elutasították. A Zöld párt szerint a törvény az érintetteket 

harmadrendű polgárokká teszi, mivel nem vállalhatnak munkát és kevesebb állami támogatásban részesülnek.  

[InfoMigrants] 

 

(11) Bürokratikus problémákra panaszkodik Lengyelország egyre növekvő nepáli bevándorló 

rétege 

A Lengyel Külügyi Hivatal adatai szerint 2007-ben még csak 95 nepáli élt a közép-európai országban, 

azonban ez a szám mára 5 ezer fölé nőtt. Az ázsiai államból bevándorló munkaerő alacsony bérekre és 

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.infomigrants.net/en/post/31430/bosnia-covid-19-infections-rising-in-migrant-camps
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.theguardian.com/global-development/2021/apr/07/croatian-border-police-accused-of-sexually-assaulting-afghan-migrant
https://www.tornosnews.gr/en/greek-news/politics/44186-minister-greece-and-cyprus-cooperating-on-issue-of-migration-flows.html
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.infomigrants.net/en/post/31380/greens-target-german-law-aimed-at-rejected-asylum-seekers-who-fail-to-prove-identity
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bürokratikus akadályokra panaszkodik. Annak érdekében, hogy munkába állhassanak, minden nem EU-s 

államból származó munkavállalónak munkavállalási engedélyt kell kiváltania Lengyelországban, amelynek 

elfogadását vízumhoz kötik – azonban utóbbi megszerzése nem a legegyszerűbb. A lengyel 

külügyminisztérium adatai szerint 2019-ben például a nepáli munkavállalási engedély értelmében kiváltandó 

vízumkérelmek 75%-át utasították vissza, jellemzően olyan okokból, mint a tartózkodási cél megerősítésének 

hiánya, az igazság eltitkolása, vagy annak a félelme, hogy a kérelmezők a vízum lejárta előtt elhagynák 

Lengyelország területét a schengeni övezet nyugati tagállamai irányába. Az utóbbi időben egy tanulmány 

megjelenése, mely részletesen beszámolt a nepáli állampolgárokkal diszkriminatívan viselkedő lengyel 

szervekről (ellenben az ukrán munkavállalóknak mindössze 22%-át utasították vissza), váltotta ki a katmandui 

kormány reakcióját, akik tiltakoztak a megkülönböztetés ellen, amit Lengyelország tanúsít. 

[The Kathmandu Post]  

 

https://kathmandupost.com/videos/2021/04/10/nepali-migrant-workers-find-themselves-entangled-in-poland-s-red-tape
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AFRIKA 

 

(12) ENSZ: a tanzániai hatóságokat ne akadályozzák a mozambiki menekültek belépését az 

országba 

Az ENSZ arra figyelmeztette a tanzániai hatóságokat, hogy ne akadályozzák a mozambiki menekültek 

belépését az országba. Helyi beszámolók szerint a tanzán határőrség mintegy 1 000 embert tartóztatott fel. 

Az Észak-Mozambikban zajló dzsihádista felkelés miatt már csaknem 700 000 civil menekült el lakóhelyéről. 

[Reuters] 

 

(13)  Legalább 100 ember vesztette életét Etiópiában 

Az Orómia és Szomáli Régió szövetségi tagállamok határán zajló etnikai konfliktus tovább tetézi a kelet-

afrikai ország problémáit, amelynek Tigráj államában pedig egy elhúzódó gerillaháborúval kell megküzdenie. 

Az országban jelenleg legalább hárommillió belső menekült van. 

[Hiiraan] 

 

(14) Nem zárják be a kakumai és dadaabi menekülttáborokat 

A kenyai legfelső bíróság megsemmisítette a kormány azon döntését, melynek értelmében bezárnák az ENSZ 

által fenntartott kakumai és dadaabi menekülttáborokat. A két létesítményeben összesen több mint 400 000 

ember él. Nairobi korábban a terrorcsoportok táborokbeli működésével indokolta döntését. 

[Hiiraan] 

  

https://www.reuters.com/article/idUSKBN2BT1O0
https://hiiraan.com/news4/2021/Apr/182211/at_least_100_killed_in_border_clashes_between_ethiopia_s_somali_and_afar_regions_official.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2021/Apr/182236/kenya_court_suspends_gov_t_move_to_close_2_refugee_camps.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(15) Továbbra sem halad a menekültek beoltása Libanonban 

Noha a lakosságnak közel harmada menekült, a beoltottaknak egyelőre csak 2,86 százaléka nem libanoni 

állampolgár. Az ENSZ adatai szerint a szír menekültek négyszer, a palesztinok háromszor magasabb 

arányban vesztik életüket koronavírusban, mint a libanoni állampolgárok. A Human Rights Watch szerint a 

libanoni kormány oltási programja politikai okokból hanyagolja el a szírek és palesztinok beoltását. A 

menekültek hátrányos helyzetének egyik fő oka, hogy a libanoni kormány a pártokhoz kötődő privátszektort 

is bevonta az oltásokba, így a politikai csoportok a saját híveik beoltását tekintik elsődlegesnek, ami miatt a 

társadalom perifériáján lévő csoportok a sor legvégére kerülnek. 

[Info Migrants] 

 

(16) Újra kapnak amerikai segélyt a palesztinok  

Joe Biden döntése értelmében az Egyesült Államok újra folyósítani fogja a palesztinok számára azt az évi 

több mint 200 millió dolláros segélyt, amelynek folyósítását Donald Trump 2018-ban leállította. A segély 

magába foglal egy 75 millió dolláros, Ciszjordániába és a Gázai övezetbe irányuló fejlesztési támogatást, 150 

millió dollárt pedig az ENSZ palesztin menekültekre szakosodott szerve, az UNRWA kap, amely ötmillió 

ember ellátásáért felel a Közel-Keleten. 

[The Guardian] 

 

  

https://www.infomigrants.net/en/post/31382/refugees-and-migrants-risk-being-left-behind-in-lebanon-vaccination-plan
https://www.theguardian.com/us-news/2021/apr/08/joe-biden-restores-us-aid-palestinians-donald-trump
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

(17) IOM: erőfeszítések a jemeni HIV-fertőzöttek ellátásának biztosítása érdekében 

A fegyveres konfliktustól és gazdasági válságtól terhelt Jemenben a HIV-fertőzéssel való együttélés 

különösen nagy kihívást jelent, ugyanis az érintettek számára az orvosi ellátás nehezen elérhető. A konfliktus 

kirobbanását követően a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) által támogatott ádeni ART (antiretrovirális 

terápia) klinika szinte képtelenné vált a betegek ellátására. Az IOM partnereivel együttműködve helyreállította 

és korszerűsítette a klinikát: új bútorokkal, légkondicionáló és infokommunikációs berendezésekkel szerelték 

fel azt. A helyreállításnak köszönhetően a HIV-fertőzöttek ismét ellátásban részesülnek. A beruházással 

rengeteg életet mentenek meg, a becslések szerint Jemenben mintegy 11 000 ember él HIV-fertőzöttként. 

Napjainkban a vírussal fertőzöttek is élhetnek hosszú és teljes életet, sőt, ha az ART kezelés eredményeként 

a vírusterhelés észlelhetetlenné válik az emberi szervezetben, akkor a vírustestek továbbadása sem lehetséges.   

[UN News] 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://news.un.org/en/story/2021/04/1089422
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AMERIKA 

 

(18) Koronavírus-tesztek kifejlesztése után dokumentum nélküli migráns hallgatók 

iskoláztatásába fektet egy amerikai gyógyszeriparmágnás  

A Forbes rövid portrét közöl a svájci bevándorlók leszármazottjaként Wisconsinban született Jack Shulerről. 

A ma már dollármilliókkal rendelkező 80 éves Schuler az Abbott nevű gyógyszeripari óriás operatív 

igazgatójaként vált ismertté az amerikai üzleti életben. 1989 augusztusában történt elbocsátása után sorban 

alapított sikeres diagnosztikai startupokat. Legutóbb azzal került rivaldafénybe, hogy koronavírus tesztek 

gyártásból tett szert jelentős profitra. Álláspontja szerint kitűnő befektetés a dokumentumok nélküli 

bevándorló fiatalok színvonalas amerikai egyetemekre járatása, mivel ezzel szellemi kapacitásaikon túl hálájuk 

és lojalitásuk is megnyerhető az ország számára. A következő 10 évben különféle együttműködési 

megállapodások útján 500 millió dollárt kíván fektetni abba, hogy néhány egyetemen a dokumentum nélküli, 

illetve rossz anyagi körülmények között élő hallgatók aránya 2 és 6 százalék közé nőjön. 

[Forbes] 

 

(19) Történelmi csúcson a Mexikóban elfogott kiskorú migránsok száma 

A Mexikó északi határán található Ciudad Juárez hatóságainak 2021 első két és fél hónapjában összesen 572 

kísérő nélküli, Közép-Amerikából érkezett kiskorú migránst kellett menhelyen elhelyeznie, ami történelmi 

csúcsnak számít. Míg 2018-ban egész évben 1 318 gyermeket küldtek a határmenti bevándorlóknak 

fenntartott központokba, addig 2019-ben már 1 510-t, 2020-ban viszont a koronavírus járvánnyal 

összefüggésben csak 928-t. A legtöbb migráns a növekvő szegénység, a klímaváltozás miatt súlyosbodó 

természeti katasztrófák, valamint a bűnbandákhoz köthető növekvő erőszak miatt indul el az Egyesült 

Államok irányába. A mexikói hatóságok a legtöbb kísérő nélküli gyermeket visszatoloncolják a kibocsátó 

országokba. 

[The New York Times] 

  

https://www.forbes.com/sites/giacomotognini/2021/04/10/the-covid-billionaire-who-wants-to-put-undocumented-immigrants-in-americas-finest-colleges/?sh=746d7d6952b2
https://www.nytimes.com/2021/04/02/world/americas/migrant-children-Mexico.html?searchResultPosition=2
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ÁZSIA 

 

(20) Dél-Korea is beoltja a dokumentum nélküli migránsait koronavírus elleni vakcinával  

Emberi jogi szervezetek és a tudományos világ képviselőinek sürgetésére a dél-koreai kormány arról döntött, 

hogy saját állampolgáraival párhuzamosan, azokkal azonos rendben az országban tartózkodó dokumentum 

nélküli bevándorlókat is beoltatja. Az országban februárban több mint 2 millió külföldi tartózkodott, akiknek 

20%-a nem rendelkezett papírokkal. Őket nehéz fellelni, ugyanakkor közegészségügyi szempontból 

fontosnak ítélik a beoltásukat, ezért a velük szemben folyó kitoloncolási és egyéb eljárásokat felfüggesztik.  

[The Korea Bizwire] 

 

(21) Japán 700 ezer dollárral támogatja a törökországi menekülttáborokban élő szíriaiakat  

Japán újabb összeggel támogatja az ENSZ Világélelmezési Programját (WFP). A japán kormány 700 ezer 

amerikai dollárt ajánlott fel a hat délkelet-törökországi menekülttáborban élő 52 ezer szíriai menekült 

ellátásához. A táborokban élők a WFP keretében elektronikus utalványon fejenként havonta 120 török lírát 

(17 dollár) kapnak, melynek 80%-át élelmiszer-vásárlására használhatják fel. Japán ezzel a felajánlással együtt 

2012 óta már több mint 24,5 millió dollárral támogatta a WFP szíriai menekülteket segítő programját 

Törökországban. 

[WFP] 

 

(22) Továbbra is aktív az al-Káida Afganisztánban 

A Long War Journal jelentése szerint az al-Káida továbbra is aktívan működik Afganisztánban, annak 

ellenére, hogy a tálibok tagadják a terroristacsoport jelenlétét. A terrorcsoport merényleteket hajt végre az 

ország 34 tartományából legalább 21-ben, ezzel aláásva a tartós béke és biztonság felé vezető utat. A 

dzsihádisták jelenléte ugyanakkor a 2020 februárjában az Amerikai Egyesült Államok és a Taliban Mozgalom 

között köttetett megállapodás szempontjából is problémás, abban ugyanis a tálibok fogadalmat tettek a 

terrorista sejtek felszámolására. Az ENSZ szankcióbizottsága korábban 400-600 főre becsülte az aktív al-

Káida tagok számát Afganisztánban. 

[The Long War Journal] 

 

http://koreabizwire.com/s-korea-to-offer-covid-19-vaccines-to-undocumented-migrants/186703
https://www.wfp.org/news/japan-renews-its-support-wfp-assist-camp-syrian-refugees-turkey
https://www.longwarjournal.org/archives/2021/04/analysis-al-qaeda-continues-to-operate-throughout-afghanistan.php

