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EURÓPA  

 

(1) Több milliós összegű adócsalással vádolnak egy palesztin nőt a dán hatóságok  

Egy Dániában élő 31 éves palesztin nő ellen eljárás indult súlyos adócsalás miatt. A dán rendőrség szerint a 

nő 2014 és 2018 között több mint 850 ember nevében adott meg helytelen vagy félrevezető információt 

adóbevallásuk elkészítése során. Ezáltal a palesztin nő csaknem 12 millió dán koronával károsította meg a 

dán költségvetést. A vádirat szerint a nő mások személyes adataival visszaélve 234 600 dán korona értékű ún. 

gyors hitelt is felvett. Az ügy érdekességét az adja, hogy a vádlott a szóban forgó időszakban a leszboszi 

menekülttáborban dolgozott önkéntesként az Orvosok Határok Nélkül kötelékében. 2015-ben a nőt 

önkéntes munkájáért integrációs díjra jelölték, továbbá többször is megjelent a dán médiában, ahol a 

bevándorlók integrációs problémáival kapcsolatban fejtette ki véleményét. 

[Ekstra Bladet] 

 

(2) Norvégia is felfüggeszti az afgánok kitoloncolását 

A norvég bevándorlási hivatal bejelentette, hogy szeptember 15-ig leállítja a kiutasított afgánok hazaküldését 

a tálibok és az afgán kormány közötti konfliktus kiéleződésére és az ország biztonsági helyzetének romlására 

hivatkozva. Norvégia ezzel a döntéssel – Finnország és Svédország után – a harmadik skandináv állam, amely 

leállítja az Afganisztánba történő repatriálásokat. A térség országai közül már csak Dánia nem foglalt állást a 

kérdésben – a dán bevándorlási minisztérium egyelőre vizsgálja az ügyet. 

[Dagsavisen és TV2] 

 

(3)  Dánia: az elutasított menedékkérők koronavírus tesztelésre kényszeríthetők  

A dán kormány 2021 januárjában fogadta el azt a törvényt, amely szerint az elutasított menedékkérők sikeres 

hazaküldése érdekében az eljáró hatóság kényszerintézkedést is alkalmazhat a koronavírus teszt elvégzése 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://ekstrabladet.dk/krimi/tiltale-rollemodel-snoed-for-millioner/8703974
https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2021/07/21/norge-stanser-tvangsreturer-til-afghanistan/
https://nyheder.tv2.dk/udland/2021-07-14-ministerie-ser-pa-anmodning-om-stop-for-hjemsendelser-til-afghanistan
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érdekében. Ilyen intézkedésre eddig mindössze kétszer volt szükség, mivel az esetek többségében a 

kényszerintézkedés lehetősége elegendő volt arra, hogy a kiutasított személy együttműködjön a tesztelésnél. 

Mindkét fizikai kényszer alkalmazásával tesztelt személyt sikerült kitoloncolni Dániából. 

[Berlingske] 

 

(4) Továbbra is kihívás a Fehéroroszországból érkező illegális migráció Litvániában  

Litvániában a napi érkezők száma az utóbbi hetekben elérte a háromjegyű számokat, azt követően, hogy 

Lukasenka fehérorosz elnök megfenyegette a kis balti országot, hogy amennyiben nem vonja vissza az EU a 

Minszkre kiszabott gazdasági szankciókat, „elárasztja őket migránsokkal”. Úgy tűnik, hogy tartja is az ígéretét, 

hiszen a korábbi években tapasztalt teljes évi érkezésszámokat egy-egy nap alatt kénytelenek elkönyvelni a 

litván hatóságok. Az irreguláris migránsok okozta szokatlan biztonsági helyzet megnehezíti a határ mentén 

élők életét is: Verebieja település általános iskoláját pl. napi 24 órában a rendőrség őrzi. 

[AP] 

 

(5) Összeomolhat a cseh gazdaság ukrán munkavállalók nélkül 

Yevhen Perebyinis, Ukrajna csehországi nagykövete szerint valószínű, hogy Csehország gazdasága 

összeomlana, ha nem lennének jelen munkaerőpiacán az ukrán munkavállalók. Egy Kijevben tartott fórumon 

úgy fogalmazott, hogy nélkülük a cseh gazdaság „egyszerűen leállna”. A kihívás valós: a cseh állampolgárok 

külföldre vándorlásának eredményeképp az utóbbi években akut munkaerőhiány alakult ki a közép-európai 

államban, melynek megoldása érdekében a prágai kormány jogszabálymódosításokat hajtott végre a 

külföldiek munkavállalásának megkönnyítése érdekében. 

[Ukrinform] 

 

(6) Meglepő kutatási eredmény: a Szlovákiába érkező bevándorlók inkább az országban maradnak 

Érdekes kutatási eredményt prezentált az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezete (IOM), amely szerint bár 

a bevándorlók gyakran nem Szlovákiát választják célországukként, a területére érve úgy döntenek, hogy nem 

folytatják az útjukat nyugatra, és inkább az országban maradnak. Az IOM által megkérdezettek 57%-a 

válaszolt úgy, hogy nem Szlovákia volt a célországuk, ám végül szívesebben telepedtek le ott, mint 

nyugatabbra. A megkérdezettek a fő indokként a biztonságot és/vagy az uniós tagságot nevezték meg. 

[The Slovak Spectator] 

 

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.berlingske.dk/danmark/afviste-asylansoegere-coronatestet-med-tvang
https://apnews.com/article/middle-east-africa-business-lifestyle-europe-92d38ceabf97e160180e8526008297e0
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.ukrinform.net/rubric-economy/3283800-czech-economy-would-stop-functioning-without-ukrainians-perebyinis.html
https://spectator.sme.sk/c/22701069/foreign-migrant-workers-usually-do-not-pick-slovakia-first.html
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(7) Németország milliókkal segíti Egyiptomot 

Az egyiptomi nemzetközi együttműködési miniszter bejelentése szerint a Német Fejlesztési Bank egy 

adósságcsere program keretében 41 millió euróval támogatja Egyiptomot. A program keretében Egyiptom 

támogatást kap oktatási reformokra, migrációs kérdések kezelésére, valamint kormányzati fejlesztések 

megvalósítására. A program bizonyos részeinek végrehajtásában a World Food Programme is segítséget nyújt. A 

kiemelt programok mellett a felek nagy hangsúlyt fektetnek a polgárok életminőségének javítására.  

[Egypt Today] 

 

(8) Németország támogatja az IOM iraki misszióját 

A német kormány újabb többéves humanitárius misszióra és támogatásra kötelezte el magát, amellyel az IOM 

iraki misszióját segíti. Az Iszlám Állam elleni harcok során hozzávetőlegesen 6 millió ember kényszerült 

otthona elhagyására. Az IOM iraki missziója az országba visszatérő emberek számára nyújt támogatást, 

valamint az élet- és lakókörülmények javításáért küzd. Az iraki német nagykövetség közleménye szerint 

Németország továbbra is elkötelezett a humanitárius missziók és a hontalanná vált személyek támogatása 

mellett. 

[Reliefweb] 

 

(9) Afgán migrációs hullám miatt aggódnak a V4-ek miniszterelnökei 

A visegrádi országok Szlovéniában tartott miniszteri találkozója során a kormányfők egy esetleges Európába 

irányuló afgán migrációs hullámra hívták fel a figyelmet. A miniszterelnökök szerint az amerikai és NATO-

csapatok kivonulása újabb migrációs hullámot idézhet elő. Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő szerint 

az Európai Uniónak készen kell állnia a külső határok megvédésére.  

[ABC News] 

  

(10) Már a Balkánon kezelni kell a migrációt az osztrák belügyminiszter szerint  

Karl Nehammer osztrák belügyminiszter szerint már az Európai Unió kapuinál kezelni kell a migrációt és 

segíteni azon emberek hazajutását, akik nem reménykedhetnek menekültstátuszban az EU területén. Az 

osztrák tárcavezető a Pakisztán és Bosznia-Hercegovina között – osztrák segítséggel – létrejött repatriálási 

egyezménnyel kapcsolatban nyilatkozott a sajtónak. A Frontex és a Nemzetközi Migrációs Szervezet 

támogatásával Ausztria egy 10 hónapos repatriációs programot indít Bosznia-Hercegovinával közösen. 

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.egypttoday.com/Article/3/106292/Germany-provides-Egypt-%E2%82%AC41M-as-part-of-debt-swap-program
https://reliefweb.int/report/iraq/germany-iom-strengthen-partnership-evolving-humanitarian-response-iraq-enarku
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://abcnews.go.com/International/wireStory/central-european-leaders-worry-afghan-migration-wave-78756337
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Emellett létrehozásra került az Illegális Migrációellenes Platform is, amelynek Ausztria mellett tagja 

Németország, Csehország, Dánia és több nemzetközi szervezet.   

[Kronen Zeitung]  

 

(11) Elsüllyedt egy migránsokat szállító hajó Görögország partjainál 

A török védelmi minisztérium közleménye szerint az Égei-tenger délkeleti részén elsüllyedt egy migránsokat 

szállító hajó. A görög parti őrség közleménye szerint a hajó 45 utasából 37, többségében iraki és szíriai 

személyt sikerült eddig kimenteni és Kréta szigetére szállítani, miután hajójuk Karpathos szigetének 

közelében elsüllyedt. A görög és török hatóságok dolgoznak a további túlélők felkutatásán.  

[Euronews] 

  

(12) Az Egyesült Királyság 54 millió fontot fizet Franciaországnak a migránsok feltartóztatásáért 

Az Egyesült Királyság és Franciaország között kötött egyezmény szerint a szigetország 54 millió fonttal (22,7 

milliárd forint) fogja támogatni a francia hatóságok erőfeszítéseit, hogy megakadályozzák a migránsok 

csónakokkal való átkelését a csatornán. Az egyezményre a brit belügyminisztérium közleménye szerint azért 

van szükség, mert meredeken nő a csatornát csónakokban átszelő migránsoknak a száma, július 19-én – 

mindössze egy nap leforgása alatt – 430 migráns ért partot az Egyesült Királyságban 14 csónakban. 2021-ben 

eddig összesen 8 474-en érkezetek csónakkal a szigetországba, ez a szám már most magasabb a 2020-as 

értéknél (8 420 fő). 

[The New York Times] 

  

(13) A francia törvényhozás elfogadta a szeparatizmus elleni törvénytervezet végleges változatát  

2021. július 23-án, a francia törvényhozás elfogadta a szeparatizmus elleni törvénytervezet végleges változatát. 

A Szenátus jobboldali többsége több ponton is módosítani szerette volna a Nemzetgyűlésben a 

kormánypártok által már február 16-án elfogadott tervezetet. Eszerint közterületen tilos lett volna minden 

olyan öltözék, amely a nőknek a férfiakkal szembeni lealacsonyítására utal, továbbá kiskorúak számára 

bármilyen látványos vallási szimbólum viselése. Mivel a hét hónapig tartó vita során a parlament két házának 

nem sikerült megegyeznie a tervezet szövegéről, arról a végső szót a Nemzetgyűlés mondhatta ki július 23-

án. Az alsóház kormánypárti többsége végül minden ellenzéki, és szenátusi módosítót elvetett, és a tervezetet 

az eredeti, a kormánypártok által fogalmazott változatában fogadta el. Az új törvény célja, hogy megerősítse 

a közszolgáltatások (vallási) értéksemlegességét, visszaszorítsa az online gyűlöletet, fokozottan védje a 

https://www.krone.at/2470077
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.euronews.com/2021/07/23/migrant-boat-with-45-people-onboard-sinking-off-greek-islands-says-turkey
https://www.nytimes.com/2021/07/21/world/europe/uk-france-migrants-channel.html?campaign_id=51&emc=edit_mbe_20210722&instance_id=35940&nl=morning-briefing%3A-europe-edition&regi_id=127936664&segment_id=64096&te=1&user_id=87e3142ec3aa7e0adde24fb57039c941
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közalkalmazottakat és a tanárokat a vallási szeparatizmussal szemben, fokozottabb kontroll alá helyezze az 

otthoni tanulás intézményét, átláthatóbbá tegye a vallási szervezetet finanszírozását, és küzdjön a szüzességi 

bizonyítványok, a többnejűség és a kényszerített házasság ellen. 

[Le Figaro] 

  

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/le-parlement-adopte-definitivement-le-projet-de-loi-contre-le-separatisme-20210723
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AFRIKA 

 

(14) A UNHCR adatai alapján rekordmagas a belső menekültek száma Burkina Fasoban 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának adatai szerint a belső menekültek (angol betűszóval IDP-k) száma 

eléri az 1,3 milliót Burkina Fasoban, vagyis a lakosság 6%-a vált belső menekültté a száheli államban. Míg 

2020 utolsó 6 hónapjában 100 000 fővel nőtt az IDP-k száma, 2021 első felében 240 000 fővel. 

[VOA News] 

 

(15)  Több mint 9 000 dél-szudáni menekült érkezett Szudánba 

Újabb 9 000 menekült érkezett Szudánba. A 2013 óta tartó polgárháború miatt jelenleg több mint 272 000 

dél-szudáni menekült él a szomszédos országban, és összesen csaknem kétmillió más államokban, főleg 

Ugandában és Etiópiában. Emellett másfél millió belső menekült van Dél-Szudánban. 

[Sudan Tribune] 

 

(16) Az IOM 40 millió dollár támogatást kért a nemzetközi közösségtől Tigráj számára 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet 40 millió dollár támogatást kért a nemzetközi közösségtől Tigráj etióp 

tartomány számára. Az IOM szerint a harcok miatt legalább 1,6 millió belső menekült van a régióban, és 

több mint 5 millió ember szorul élelmiszer-ellátásra. 

[Sudan Tribune] 

 

(17) Az etióp polgárháború átterjedt Afar szövetségi tagállamra is  

Az etióp polgárháború immár Afar szövetségi tagállamra is átterjedt. A tigrinya milíciák falvakat dúltak fel és 

civileket mészároltak le. Helyi beszámolók szerint legalább 54 000 ember menekült el otthonából az 

összecsapások miatt. 

[Hiiraan] 

  

https://www.voanews.com/africa/record-number-people-fleeing-armed-attacks-burkina-faso
https://sudantribune.com/spip.php?article69841
https://sudantribune.com/spip.php?article69837
https://hiiraan.com/news4/2021/July/183313/fighting_in_ethiopia_s_afar_region_forces_54_000_people_to_flee_official_says.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(18) Irak: támadás Eid al-Adha estéjén 

Biztonsági források szerint legalább 30 ember vesztette életét és több tucat megsebesült egy terrortámadás 

során Irak fővárosában. A bomba az al-Wuhailat piacon robbant fel, miközben a családok az áldozati ünnepre 

készültek. Hírforrások arról számoltak be, hogy a támadás mögött az Iszlám Állam áll, melynek egyik tagja 

robbanó mellény segítségével felrobbantotta magát. Bár az iraki kormány 2017 végén győzelmet hirdetett a 

dzsihadista csoport elleni háborúban, az ún. „alvósejtek” továbbra is jelen vannak az országban. 

[UN News] 

 

(19) Újabb illegális bevándorlókat szállító csónak süllyedt el a Földközi-tengeren 

Bár a líbiai és tunéziai parti őrség csaknem 400 embert mentett ki a tengerből, legalább 17-en életüket 

vesztették. A migránsok zömében bangladesi, elefántcsontparti, szíriai, egyiptomi és marokkói állampolgárok 

voltak. 

[AP News] 

 

(20) Legalább 300 ember rohamozta meg a Melillát Marokkótól elválasztó kerítést 

Legalább 300 bevándorló rohamozta meg a Melilla és Marokkó közötti határkerítést. Az akcióban 238-an 

jutottak át spanyol területre, három spanyol csendőr pedig megsérült, miközben megpróbálta feltartóztatni a 

rohamot. 

[VOA News] 

 

  

https://news.un.org/en/story/2021/07/1096162
https://apnews.com/article/middle-east-africa-tunisia-migration-6685e8d6a192594c71fe7035e5c52a6e
https://www.voanews.com/africa/more-200-african-men-cross-morocco-spains-melilla
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(21) UNICEF: az összeomlás szélén a vízellátás Libanonban 

A libanoni vízellátórendszer bármelyik pillanatban összeomolhat, figyelmeztet az UNICEF. Ha ez 

bekövetkezik, a lakosság mintegy 71%-a, vagyis több mint 4 millió ember kerülhet veszélybe az ellátás hiánya 

miatt. Ma 1,7 millió ember naponta csupán 35 liter vízhez jut, szemben a 2020 előtti 156 literes országos 

átlaggal, amely csaknem 80%-os csökkenést jelent. A szervezet úgy becsüli, hogy a fokozódó gazdasági válság 

miatt a legtöbb vízszivattyú működése az elkövetkező négy-hat hétben leáll. Az ellátórendszer összeomlása 

a vízellátás havi árának 200%-os emelkedéséhez vezethet, a lakosság ugyanis magáncégek szolgáltatásait 

kényszerül majd igénybe venni. A közüzemi vízellátáshoz való hozzáférés elvesztése arra kényszerítheti a 

háztartásokat, hogy rendkívül nehéz döntéseket hozzanak alapvető víz- és higiéniai szükségleteikkel 

kapcsolatban. A Világbank múlt havi adatai szerint Libanon a 19. század óta a világ három legsúlyosabb 

pénzügyi és politikai válságának egyikét éli át.  

[UN News] 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://news.un.org/en/story/2021/07/1096312


 
9 
 

AMERIKA 

 

(22) Júniusban is rekordot döntött az USA déli határán elfogott irreguláris migránsok száma 

Az USA határőrsége (Customs and Border Protection – CBP) 2021 júniusában 188 829 irreguláris migránst 

tartóztatott fel, amely 5%-kal magasabb az májusi értéknél (180 034), illetve 6%-kal haladja meg az áprilisit 

(178 000). Továbbra is jelentős számban érkeznek kísérő nélküli kiskorúak – júniusban több, mint 15 ezer 

gyermeket tartóztatott fel az USA határősége –, két hónap csökkenés után számuk ismét növekvő tendenciát 

mutat. Az elfogott egyedülálló felnőttek száma júniusban enyhén csökkent: májusban 121 000 főt tartóztatott 

fel az USA határőrsége, míg júniusban 117 000-t. Végezetül az elfogott migráns családok száma két hónap 

csökkenés után júniusban ismét növekedett, ebben a hónapban 55 800 főt sorolt ebbe a kategóriába az USA 

határőrsége, májusban ez a szám 44 746 volt (25%-os növekmény). 

[U.S. Customs and Border Protection] 

 

  

https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters
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ÁZSIA 

 

(23) Az afganisztáni kivonulás következtében rekordszintet ért el a civil áldozatok száma 

A civil áldozatok száma 47%-kal emelkedett az elmúlt hat hónapban Afganisztánban az ENSZ Támogató 

Missziójának jelentése szerint. Ebből kiderül, hogy 1 659 civil vesztette életét és további 3 234 sebesült meg 

2021 első felében. Komoly aggodalomra ad okot a civil áldozatok számának hirtelen növekedése május 1. 

után, az amerikai és szövetséges csapatok kivonulásának kezdete óta. Az ENSZ arra sürgeti a harcban álló 

feleket, hogy a katonai megoldás helyett a politika tárgyalóasztalánál keressék a konfliktus feloldásának 

kulcsát. 

[TOLO News] 

 

(24) Növekszik az Iszlám Állam és az al-Kaida aktivitása Afganisztánban 

Az Iszlám Állam és az al-Kaida fenyegetése és jelenléte Afganisztán számos helyén növekszik, többek között 

Kandahar, Helmand és Nimroz tartományokban. Az Iszlám Állam megerősítette pozícióit a fővárosban és 

környékén, ahol a legtöbb támadást kisebbségeket, aktivistákat és kormányzati alkalmazottakat célozva 

hajtotta végre. A terrorista szervezet legutóbb a június 8-ai Baghlan tartományi brutális támadást vállalta 

magára, mely során 10 ember vesztette életét. Az ISIS újjáéledési törekvéseiben előtérbe helyezi olyan tálibok 

toborzását és képzését, akik elutasítják az Amerikai Egyesült Államok és a Talibán Mozgalom közötti 

megállapodást. Az al-Kaida legalább 15 tartományban van jelen és tálib védelem alatt működik. A csoport 

főleg afgán és pakisztáni állampolgárokból áll, de érkeznek szimpatizánsok Bangladesből, Indiából és 

Mianmarból is. 

[TOLO News] 

 

(25) Vízumprogram az amerikaiak mellett dolgozó afgánok számára 

Joe Biden 100 millió dollárt különített el a sürgősségi alapból az afgán menekültek sürgős szükségleteinek 

kielégítésére – áll a Fehér Ház közleményében. Az Egyesült Államok arra készül, hogy megkezdje a speciális 

bevándorlási vízumokra jogosult afgánok ezreinek kimenekítését Afganisztánból a tálibok megtorlása elől. A 

vízumprogramot azon afgán állampolgárok vehetik igénybe, akik 2001 után tolmácsként vagy más 

munkakörben dolgoztak az amerikai erőknél Afganisztánban. Múlt hét csütörtökön az amerikai képviselőház 

jóváhagyta, hogy további 8 000 különleges bevándorlási vízumot engedélyezzenek az afgánok számára.  

[TOLO News] 

https://tolonews.com/afghanistan-173745
https://tolonews.com/index.php/afghanistan-173699
https://tolonews.com/index.php/afghanistan-173702
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(26) Tádzsikisztán készen áll akár 100 000 afgán menekült fogadására 

Tádzsikisztán kész akár 100 000 afgán menekült befogadására, ugyanis a szomszédos országban az amerikai 

és szövetséges csapatok kivonásával jelentősen megnőtt az erőszak mértéke. Az ország két nagy raktárt épít 

a menekültek számára a határ mellett fekvő Khatlon és Gorno-Badakhshan tartományokban. A különböző 

híradások szerint több száz afgán menekült Tádzsikisztánba ebben a hónapban, de közülük sokan már vissza 

is tértek hazájukba. Tádzsikisztán törekvése pozitív, ugyanakkor az elmúlt évek migrációs trendjei azt 

mutatják, hogy az afgán menekültek vagy gazdasági bevándorlók zöme inkább Pakisztánba vagy Iránba megy 

a jobb megélhetés és biztonság reményében. 

[TOLO News] 

 

(27) 36 ezer család kényszerült lakhelye elhagyására 3 afgán tartományban 

Az afganisztáni Hazatelepítési és Menekültügyi Minisztérium múlt héten közölte, hogy az elmúlt négy 

hónapban mintegy 36 ezer család kényszerült lakhelye elhagyására az ország mindössze három 

tartományában (Kunduz, Laghman és Kandahar). A minisztérium aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy ezek a 

számok az elkövetkező időszakban vélhetően tovább emelkednek. A lakhelyüket elhagyó családoknak 

humanitárius segítségre van szükségük alapvető igényeik kielégítése érdekében. 

[TOLO News] 

https://tolonews.com/index.php/afghanistan-173685
https://tolonews.com/index.php/afghanistan-173671

