
 
1 
 

 

     2021/08/09     32. HÉT

 

 

 

 

EURÓPA  

 

(1) Dánia és további öt EU-tagország folytatná az afgánok hazatoloncolását 

2021 júliusában az afgán külügyminisztérium arra kérte az uniós országokat, hogy három hónapra függesszék 

fel az Afganisztánba irányuló repatriálásokat. Dánia, Ausztria, Németország, Hollandia, Belgium és 

Görögország azonban nem tartja indokoltnak a kitoloncolások leállítását, ezért most közös felhívást intéztek 

az Európai Bizottsághoz, amelyben az afgán kormány támogatását kérték a meglévő visszaküldési 

megállapodás fenntartása érdekében. Dánia legutóbb július 26-án hajtott végre egy önkéntes repatriálást 

Afganisztánba. A szigetországban 2021. június 15-e óta körülbelül 50 elutasított afgán menedékkérő vár 

kitoloncolásra. 

[Udlændinge- og Integrationsministeriet] 

 

(2) A norvég miniszterelnök egy újabb menekülthullám megindulására számít  

Erna Solberg norvég kormányfő attól tart, hogy a tálibok és az afgán kormányerők közötti erőszakos 

összecsapások egy újabb menekülthullámot indítanak el Európa és azon belül Norvégia felé. A 

miniszterelnök szerint először a szomszédos országok szembesülnek majd az afgán menekültek számának 

növekedésével, azonban az Európában élő afgán diaszpóráknak köszönhetően sokan tovább indulnak majd 

nyugat felé. Solberg ugyanakkor hangsúlyozza, hogy nem ért egyet azzal a feltevéssel, miszerint a norvég 

katonai jelenlét, illetve kivonulás nagyobb felelősséget írna elő Norvégia számára az afgán háborús 

menekültek befogadása kapcsán. 

[ABC Nyheter]  

 

 

 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://uim.dk/nyheder/danmark-og-fem-andre-eu-lande-opfordrer-kommissionen-til-at-ga-i-dialog-med-afghanistan-om-udsendelser
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/08/02/195776815/harde-kamper-i-afghanistan-erna-solberg-frykter-ny-asylbolge
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(3)  Svédország is az afgán menedékkérők számának növekedésével számol 

A svéd bevándorlási hivatal (Migrationsverket) főigazgatója, Mikael Rubbenvik szerint Afganisztán biztonsági 

helyzetének romlása hosszú távon azt eredményezheti, hogy megnő az afgán menedékkérők száma 

Svédországban. A hivatal az idei évben összesen 13 000 menedékkérővel számol, azonban jövőre – a 

járványügyi korlátozások enyhülésével – nőni fog az érkezések száma. Azt azonban nehéz megjósolni, hogy 

hány afgán menedékkérőnek esik majd a választása Svédországra, hiszen a migrációs útvonalakat több 

tényező is befolyásolja. Rubbenvik szerint Európa nem kerül hasonló helyzetbe, mint 2015-ben, mert az 

országok a menekültek átengedése helyett valószínűleg le fogják zárni a határaikat.  

[DN] 

 

(4) Törökország szerint felelőtlen az afgánok letelepítését hirdető amerikai program 

Az Egyesült Államok bejelentett egy programot, amely az amerikai kötődésük miatt a Tálibán támadásainak 

kitett afgán állampolgárok ezrei számára kínál menekültként potenciális letelepedési lehetőséget az országban. 

A lehetőséggel élni kívánó afgánoknak a bejelentés szerint egyedül kell eljutniuk valamelyik harmadik 

országba, ahol 12-14 hónapot kell várniuk kérelmük elbírálására. A török külügyminisztérium felelőtlennek 

nevezte az amerikai döntést, amely Ankara szerint jelentős migrációs válságot okozhat. A török álláspont 

értelmében, amennyiben az Egyesült Államok be kívánja fogadni ezeket az embereket, akkor azt megteheti 

közvetlen repülőjáratokkal, Törökország azonban nem fog felvállalni egy új migrációs válságot és az ezzel 

járó terheket egy harmadik ország nevében, illetve annak döntése miatt. 

[Reuters] 

 

(5) Lengyelország menedéket ajánlott fel a disszidens fehérorosz sprinternek  

Humanitárius vízumot adott Lengyelország Krystsina Tsimanouskaya sprinternek, aki megtagadta olimpiai 

csapatának utasítását, amely szerint mihamarabb Minszkbe kellett volna repülnie Tokióból. A humanitárius 

vízum várhatóan menedékjogot fog biztosítani a disszidens sprinternek az unió területén. A sportolónak 

felajánlották, hogy szabadon folytassa karrierjét Lengyelországban. 

[Vatican News] 

 

(6) Litvánia megkezdte az irreguláris bevándorlók visszafordítását Fehéroroszországba  

Litvánia az EU-tagországok határőreinek segítségével megkezdte a Fehéroroszországból érkező irreguláris, 

főként iraki bevándorlók visszafordítását. Az EU szerint Minszk egy migránsáradattal akar nyomást 

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/sverige/migrationsverkets-chef-har-inte-viktigaste-komponenterna-for-att-klara-en-ny-flyktingvag/
https://www.reuters.com/world/middle-east/turkey-criticises-us-statement-resettlement-afghans-2021-08-03/
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.vaticannews.va/en/world/news/2021-08/poland-grants-asylum-to-belarus-olympic-sprinter.html
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gyakorolni a szövetségre a Fehéroroszországra kivetett gazdasági szankciók miatt. Eddig mintegy 180 

migránst utasított ki a litván belügyminisztérium, akiket azonnali hatállyal visszavezettek Fehéroroszországba. 

[Radio Free Europe] 

 

(7) Nőtt az irreguláris migránsok száma Csehországban 2021 első felében 

A cseh rendőrség szerint 2021 első felében nőtt a Csehországba érkező irreguláris migránsok száma. A 

növekedés egyik okaként az említhető, hogy idén nem zárták le a németországi és osztrák határokat. 2021-

ben az ukránok képviselték a legnagyobb irreguláris migránscsoportot Csehországban, de sok moldáv, afgán, 

vietnámi és grúz is érkezett az országba. 

[Prague Morning] 

 

(8) Újabb szankció Minszk ellen: Litvánia nem szállít több műtrágyát 

Litvánia teljesen leállítja a fehérorosz kálium – a műtrágya alapanyagának – tranzit szállítását. A döntést 

Gabrielius Landsbergis külügyminiszter jelentette be. A lépésre azt követően került sor, hogy 

Fehéroroszország zsarolásra használja az irreguláris bevándorlókat. A fehérorosz-litván határon idén már 

több mint 4 000 személy lépett át illegálisan, amely már most meghaladja a tavalyi szintet. 

[Belsat] 

 

(9) Szlovákia és Görögország együttműködik migrációs kérdésekben 

Kétoldalú együttműködést kötött Szlovákia és Görögország, amely magába foglalja a migráció kezelését – 

ezen belül pedig a terepen történő fellépést, valamint az információ- és tudáscserét is. A megállapodás a 

belügyminisztérium alá tartozó szlovákiai migrációs hivatal, illetve a görög migrációs és menekültügyi 

minisztérium között jött létre. A szeptembertől kezdődő együttműködés ösztönözni fogja a szociális 

terepmunka-hálózat kiépítését is. 

[The Slovak Spectator]  

 

(10) Szlovák humanitárius segítség érkezett Litvániába 

Az irreguláris migráció elleni küzdelem támogatásaképp Szlovákia litvániai nagykövete országa nevében több 

mint 85 ezer euró értékű humanitárius segélyt adott át Litvániának. A felajánlás főként sátrakból, takarókból 

és egyéb használati tárgyakból áll. Augusztus közepén újabb segítség érkezhet a visegrádi államból. 

[Delfi.en]  

https://www.rferl.org/a/lithuania-migrants-force-border/31391532.html
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://praguemorning.cz/number-of-illegal-migrants-increased-in-the-first-half-of-2021/
https://belsat.eu/en/news/04-08-2021-new-sanctions-amid-migrant-crisis-lithuania-set-to-put-transit-of-belarus-fertilizers-to-complete-halt/
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://spectator.sme.sk/c/22713730/slovakia-and-greece-will-cooperate-on-migration-related-issues.html
https://www.delfi.lt/en/politics/slovak-humanitarian-aid-reached-lithuania.d?id=87845701
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(11) Az EU megerősítené Horvátország határőrizeti rendszerét 

Horvátország bejelentette, hogy az unióval együttműködve erősíteni kívánják határellenőrzési 

mechanizmusukat, amelynek célja a független emberi jogi felügyelet biztosítása lenne. A határőrizeti szervek 

a tervek szerint jogilag és gyakorlatilag is függetlenek lennének az államtól, amely szélesebb 

erőforrásképességeket biztosítana számukra. Az új mechanizmus illetékessége ki fog terjedni a határmenti 

rendőrségre, a határátkelőhelyekre, illetve az irreguláris migránsok gyűjtőpontjaira is. 

[Human Rights Watch] 

  

(12) Heiko Maas elítélte Lukasenkát 

A 2020-as belarusz elnökválasztás évfordulóján az Európai Unió és a német diplomácia vezetője is elítélő 

nyilatkozatot adott ki a belarusz elnökről.  Heiko Maas német külügyminiszter szerint Lukasenka túszként 

tartja fogva országát, valamint a tüntetők letartóztatása és elűzése miatt elvesztette minden morális 

legitimációját.  Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője kijelentette, hogy a 

migránsok politikai fegyverként történő felhasználását követően az EU kész további szankciókat kivetni az 

országra. 

[Deutsche Welle] 

  

(13) Belgrádban tárgyalt Bakondi György 

Bakondi György, Orbán Viktor belbiztonsági főtanácsadója Belgrádban tárgyalt a szerb kormány 

képviselőivel a migrációs helyzettel és további biztonsági kérdésekkel kapcsolatban. A főtanácsadó szerint a 

megbeszélés legfőbb témája a magyar-szerb határ biztonsága volt, a jelenlegi növekvő fenyegetések tükrében.  

Bakondi György szerint az idei évben már 54 907 illegális határátlépőt állítottak elő, valamint 523 

embercsempészt tartóztattak le a hatóságok. A miniszterelnöki főtanácsadó a migrációs kérdések mellett a 

balkáni „mini-Schengen” kezdeményezést is megvitatta tárgyalópartnereivel. 

[Hungary Today] 

  

(14) EB: többet kellene tennie a Nyugat-Balkán és a Keleti Partnerség államainak a migráció ellen 

Az Európai Bizottság jelentése szerint az 5 nyugat-balkáni és a Keleti Partnerségben részt vevő 3 kelet-

európai országnak fokoznia kell az illegális migráció elleni erőfeszítéseit, hogy megőrizzék vízummentes 

beutazási státuszukat.  Ylva Johansson belügyi biztos szerint az említett országoknak további lépéseket kell 

tenniük a korrupció felszámolása, a szervezett bűnözés visszaszorítása, valamint az illegális migráció kezelése 

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.hrw.org/news/2021/08/02/croatia/eu-strengthen-border-monitoring-system
https://www.dw.com/en/germanys-maas-says-lukashenko-is-holding-belarus-hostage/a-58801951
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terén.  A szervezett bűnözés kérdésében a jelentés erős lemaradást jelez, és felhívja a figyelmet a magas szintű 

korrupcióra. Migrációs kérdésekben a beszámoló legfőképpen a migránsok visszatérési hajlandóságának 

hiányát emeli ki. 

[Schengen Visa Info]  

 

(15) Görögország kötelezettségszegéssel vádolja Törökországot 

A görög kormányzat kötelezettségszegéssel vádolja Törökországot, miután egy török felségvizeken elsüllyedt, 

illegális migránsokat szállító hajó utasait a görög parti őrségnek kellett kimenekítenie. Nótisz Mitarákisz görög 

bevándorlásügyi miniszter szerint Törökország nem tartja be a 2016-ban elfogadott EU-Törökország közös 

nyilatkozatban foglaltakat. A miniszter szerint Görögország nem kíván az embercsempészek 

kiindulópontjaként működni, és továbbra is meg fogja védeni tengeri és szárazföldi határait. 

[Info Migrants] 

 

(16) Angol-görög migrációs egyeztetés 

Priti Patel angol belügyminiszter görögországi útja során több fontos miniszterrel is egyeztetett különböző 

biztonsági kérdésekről. Mihálisz Hriszohoídisz állampolgárvédelmi miniszterrel a terrorizmus és a szervezett 

bűnözés elleni közös fellépésről, Joánisz Plakiotákisz hajózási és szigetekért felelős miniszterrel pedig az égei-

tengeri embercsempészek szerepéről egyeztetett. Az angol miniszter ezt követően a görög parti őrség 

kíséretében közös őrjáraton vett részt Nótisz Mitarákisz bevándorlásügyi miniszterrel. Az angol tárcavezető 

szerint a két országnak együtt kell működnie a közös problémák megoldásában. 

[Gov.uk]  

 

https://www.schengenvisainfo.com/news/report-shows-western-balkan-eastern-partnership-countries-should-do-more-to-continue-meeting-visa-liberalization-conditions/
https://www.infomigrants.net/en/post/34056/migrants-greece-accuses-turkey-of-violating-obligations
https://www.gov.uk/government/news/tackling-illegal-migration-tops-agenda-on-home-secretary-visit-to-greece


 
6 
 

AFRIKA 

 

(17) Újabb 30 halott Burkin Fasóban 

Ezúttal 30 civil vesztette életét Burkina Fasóban terrorista cselekményben. A dzsihádisták először egy falut 

támadtak meg, majd a polgári lakosság segítségére érkező katonai konvojra csaptak le. Az ország 20 milliós 

lakosságából 1,3 millióan váltak földönfutóvá a támadások miatt. 

[AP News] 

 

(18)  Tucatnyi halott egy nigeri merényletben 

Nigerben is terrorista akcióra került sor. A dzsihádisták – a szomszédos Burkina Fasóhoz hasonlóan –

megtámadtak egy katonai konvojt. Az akcióban legalább 15 egyenruhás vesztette életét és többen eltűntek. 

A szélsőséges csoportok előretörése egyelőre megállíthatatlannak tűnik a Száhelben. 

[AP News] 

 

  

https://apnews.com/article/africa-burkina-faso-f9c8e7bd737d3652756538dc137e0093
https://apnews.com/article/africa-niger-8b09d32470f740707373d288cfcb2bab
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(19) Arra sürgetik a civileket, hogy hagyják el Helmand tartomány fővárosát 

A tálibok több tartományi fővárosban tettek szert jelentős előnyre az afgán biztonsági erőkkel szemben. Múlt 

héten elérték Helmand tartomány fővárosát, Lashkar Gah-ot, majd az afgán hadsereg arra szólította fel a 

város lakóit, hogy hagyják el otthonaikat. A felhívásra azért volt szükség, mert a tálibok benyomultak a 

városközpontba. Lashkar Gah-ban több ezer olyan ember élt, akik a környező vidéki területekről menekültek 

a városba. 2021 első felében a hivatalos adatok szerint mintegy 360 ezer ember kényszerült elhagyni lakhelyét 

Afganisztánban. A fegyveres konfliktus és a koronavírus terjedése mellett jelentős problémát jelent a 

szárazság, amely súlyos élelmiszer- és vízhiányt okoz az országban.  

[UNHCR] 

 

(20) 70 éves a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi genfi egyezmény 

Július utolsó hetében lett 70 éves 1951-es genfi egyezmény, amely a menekültekkel szembeni állami 

kötelezettségeket szabályozza. Az ENSZ által 2018-ban megerősített globális megállapodás hangsúlyozza, 

hogy szükség van az országok közötti felelősségmegosztás, valamint a menekült és befogadó közösségek 

gazdasági fejlődésébe történő befektetések erősítésére. A gyakorlatban a fejlett országok keveset tesznek 

annak érdekében, hogy támogassák a menekülteket túlnyomó részben befogadó fejlődő országokat. 

[UNHCR] 

 

(21)  Több mint 80 ezer bangladesi kényszerült menekülttáborba a pusztító árvizek miatt 

Több mint 80 ezer ember vesztette el jövedelemforrását és vagyontárgyait a hetek óta tartó pusztító árvíz 

miatt Cox’s Bazarban, Bangladesben. A város ad otthont az ország legnagyobb menekülttáborainak, ahol 

összesen csaknem 900 ezer ember él. Az esőzések miatt rengeteg veteményeskert és hatalmas mezőgazdasági 

terület szenvedett kárt, ami veszélyezteti az élelmezésbiztonságot, ráadásul aggodalomra ad okot a talajerózió 

és a földcsuszamlások lehetősége is.  

[IOM] 

 

 

 

  

https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
https://www.iom.int/news/urgent-support-needed-thousands-coxs-bazar-community-members-lose-livelihoods
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AMERIKA 

 

(22) Súlyos hiány alakult ki az USA-ban az idénymunkákat végző vendégmunkásokból 

Az Egyesült Államokban a vendéglátóiparnak, a mezőgazdaság bizonyos alágazatainak, de például a 

kertészetnek is egyre jelentősebb problémát jelent az idénymunkákra érkező vendégmunkások általános 

hiánya. Jóllehet a Biden kormányzat még áprilisban megemelte a kiadható munkavállalói vízumok szövetségi 

kvótáit, azonban a koronavírus-járvánnyal összefüggő utazási korlátozások jelentősen megnehezítik az 

idénymunkások gyors rekrutációját és beutazását. A kiesett vendégmunkásokat a különböző vállalkozások 

alig tudják pótolni a hazai munkaerőpiacról. A kertészeti cégeket tömörítő érdekképviseleti szervek például 

arra panaszkodnak, hogy az idénymunkákra egyébként fogékony diákságot manapság már egyáltalán nem 

lehet rávenni arra, hogy a tűző napon végezzen fizikai munkát. 

[The New York Times] 

 

(23) Az USA-t segítő afgánok közül többen kaphatnak menekültstátuszt az Egyesült Államokban  

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma kiterjesztette azoknak az USA-t segítő afgánoknak a körét, akik 

menekültstátuszért folyamodhatnak. A bejelentés szerint az amerikai sajtónak dolgozó tudósítók és fordítók, 

valamint az USA-hoz köthető kormányzati programok és NGO-k alkalmazottai is menekültstátuszt 

kaphatnak. A legjelentősebb amerikai sajtóorgánumok – The New York Times, The Washington Post, CNN, 

Fox News – még júliusban kérték közös levélben a Biden kormányzatot, hogy teremtse meg az elmúlt 

években nekik dolgozó afgánok védelmének feltételeit. Az amerikai sajtót segítő afgánokat ugyanakkor nem 

fogja az USA repülővel kimenekíteni az országból, nekik először saját erőből kell eljutniuk egy harmadik 

országba és ott beadniuk a kérelmüket. 

[The New York Times] 
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