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EURÓPA  

 

(1) Lengyelország megerősítette a határvédelmet a Fehéroroszországgal közös határszakaszon 

Lengyelország több száz katonát telepített a fehérorosz határra annak érdekében, hogy hatékonyabban 

léphessen fel az Európai Uniót célzó illegális migráció vonatkozásában. Mariusz Blaszczak védelmi miniszter 

elmondta, hogy több mint 900 további katona kihelyezését mérlegelik, illetve erősíteni kívánják a szögesdrót 

rendszert is. Az Európai Unió szerdán rendkívüli tárgyalások keretében egyeztetett a Minszk által támasztott 

migrációs nyomásról. 

[Euronews] 

 

(2) Litvánia szerint Fehéroroszország gyakorlatilag „átkényszerített” egy csoport migránst 

Litvánia álláspontja szerint 12 fehérorosz katona illegálisan lépett a területére annak érdekében, hogy 

gyakorlatilag „áttoljanak” az Európai Unióba egy migránscsoportot. A határszolgálat szerint a fehéroroszokat 

többször is felszólították, hogy hagyják el Litvánia területét. Az esetről videófelvétel is készült. 

[BBC] 

 

(3)  Lettország visszaszorítja az illegális migránsokat Fehéroroszországba 

Kedd este tucatnyi migránst szorított vissza Lettország Fehéroroszországba azt követően, hogy Riga újra 

szükségállapotot hirdetett. A kedd esti eseményekről elsőként a Reuters számolt be. A két ország közös 

határszakasza mindössze 170 kilométer hosszú. 

[InfoMigrants] 

 

 

 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.euronews.com/2021/08/19/poland-reinforces-border-as-eu-again-accuses-belarus-of-hybrid-warfare-over-migration
https://www.bbc.com/news/world-europe-58255448
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.infomigrants.net/en/post/34262/latvia-begins-pushing-migrants-back-at-belarus-border
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(4) Szlovénia öt olyan személyt fogad be Afganisztánból, akik együttműködtek az EU-val 

„Szlovénia készen áll arra, hogy befogadjon legfeljebb öt olyan afgán állampolgárságú személyt, aki 

együttműködött korábban az EU-val és szolidaritást mutatott annak tagállamaival szemben” – nyilatkozott 

Anže Logar szlovén külügyminiszter múlt szerdán. Szlovénia a többi közép-európai államhoz hasonlóan 

eddig nem ajánlotta fel, hogy tömegesen menekülteket fogadjon be Afganisztánból. Az EU 

külügyminisztereinek keddi rendkívüli ülésén a vezető politikusok egyetértettek abban, hogy mindent meg 

kell tenniük az ártatlan afgán állampolgárok megsegítése érdekében – ennek konkrét megvalósításában 

azonban már nem sikerült konszenzusra jutni. 

[Total News Slovenia] 

 

(5) A nyugat-balkáni országok egymás után jelentkeznek az afgán menekültekért  

Három nyugat-balkáni ország, Albánia, Koszovó és Észak-Macedónia is jelezte az Egyesült Államok 

felhívására, hogy szívesen befogadják ideiglenesen az amerikai vízumra várakozó afgán menekülteket. Vjosa 

Osmani koszovói elnök augusztus 15-én megerősítette, hogy az országa részt vesz ebben a különleges 

projektben. „Habozás és feltétel nélkül beleegyezésemet adtam egy ilyen humanitárius művelethez” – írta ki 

Facebook-oldalára a politikus. 

[BNE Intellinews] 

 

(6) Romániában a legnagyobb a népességcsökkenés az EU-ban 

Az Eurostat adatai szerint Romániában 2020-ban 0,7%-os népességcsökkenést regisztráltak a hatóságok, ami 

a legmagasabb arányú visszaesés az egész Európai Unióban. A romániai népességcsökkenést részben a 

gyermekvállalási kedv visszaesése, részben pedig a Nyugat-Európába történő kivándorlás okozza. 

Érdekesség, hogy a szomszédos – de nem EU-tag – Moldovában a helyzet még súlyosabb: a chisinaui 

székhelyű Fejlesztési és Társadalmi Kezdeményezési Intézet (IDIS) elemzése szerint 1991-től napjainkig 

csaknem 1,5 millió fővel csökkent a posztszovjet állam lakossága. 

[Eureporter] 

 

(7) Horvátország felszólította az EU-t, hogy előzze meg egy újabb migrációs válság kialakulását 

Horvátország belügyminisztere csütörtökön felszólította az Európai Uniót, hogy „védje meg határait”, ezzel 

„határozottan elkerülve a 2015-ös helyzet megismétlődését”. A Zágrábban tartott sajtótájékoztatón Davor 

https://www.total-slovenia-news.com/politics/8762-slovenia-will-accept-5-more-afghans-who-worked-with-eu
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://intellinews.com/western-balkans-countries-quick-to-accept-afghan-refugees-as-migration-debate-reopens-in-brussels-218241/?source=slovenia
https://www.eureporter.co/world/romania/2021/08/16/romania-records-highest-population-drop-in-the-eu/
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Bozinovic aggodalmát fejezte ki az afganisztáni és fehéroroszországi események miatt. A miniszter szerint 

sokkal komolyabb összegeket kellene folyósítani Litvánia, Lettország és Lengyelország határvédelmére.  

[Daily Sabah] 

 

(8) Horvátország: csak a csapatainkat támogató afgánokat fogadjuk be 

Horvátország mindössze 20 afganisztáni állampolgárt fogad be, akik támogatták az Afganisztánban 

állomásozó horvát alakulatokat korábban. Gordan Grlić Radman külgazdasági és külügyminiszter elmondta, 

hogy az említett személyek családtagjai is beletartoznak az említett 20 főbe. A miniszter arra sürgette az EU-

t, hogy minél hamarabb hozzon egyértelmű döntést az afganisztáni válság kezeléséről, valamint a nők és 

lányok elleni jogsértésekkel szembeni fellépésről. 

[The Dubrovnik Times] 

 

(9) A török elnök és a görög miniszterelnök az afganisztáni migrációról tárgyalt  

Recep Tayyip Erdogan török elnök és Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök pénteken telefonon 

tárgyalt az afganisztáni fejlemények és a migráció témáiról. A török kommunikációs igazgatóság közleménye 

szerint a két vezető reményét fejezte ki a zökkenőmentes átmenettel kapcsolatban Afganisztánban. A  két 

állami vezető abban is egyetértett, hogy közös megoldást kell találniuk a várható migrációs hullám kezelésére. 

[Azertag] 

 

(10) Új egységet állított szolgálatba Törökország a migráció megakadályozására 

Új határvédelmi egységet hozott létre Törökország. A járőrhajókkal ellátott egység az ország keleti részén 

található Van-tó biztonságát hivatott biztosítani. Az Afganisztánból, Iránon keresztül érkező migránsok egyre 

nagyobb számban közlekednek a tartományok között a 3 713 négyzetkilométer területű tavon keresztül, ezzel 

játszva ki a szárazföldi ellenőrzőpontokat. A két hajóból és 15 emberből álló egység szeptember elejétől kezdi 

meg a szolgálatot. 

[Daily Sabah] 

 

(11) Tizenkét civil szervezet ezer afgán letelepítését ajánlja Írország kormányának  

Tizenkét civil szervezet, többek között az Amnesty International és az Oxfam 150 afgán állampolgár azonnali 

befogadását kéri a kormánytól. Arra is felhívják a figyelmet, hogy az ország az ENSZ áttelepítési kvótáját 

2020-ban és 2021-ben messze nem merítette ki, így 1 000 afgán állampolgárnak tudna új hazát biztosítani. 

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.dailysabah.com/world/europe/croatia-calls-on-eu-to-protect-borders-to-avoid-migrant-crisis
https://www.thedubrovniktimes.com/news/croatia/item/11981-croatia-to-receive-20-afghan-citizens-who-were-supporting-croatian-troops-in-afghanistan
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://azertag.az/en/xeber/Turkish_president_Greek_premier_discuss_Afghanistan_migration-1857975
https://www.dailysabah.com/politics/turkey-launches-new-unit-to-prevent-irregular-migration-on-lake-van/news
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Kérik továbbá a humanitárius vízumok kiadásának és a családegyesítéseknek a felgyorsítását is. Egyik 

szószólójuk szerint alig 2 000 afgán állampolgár él jelenleg Írországban, de többen sikeresen gyökeret 

eresztettek, hiszen évek óta ott tartózkodnak. 

[Irish Examiner]  

 

(12) Legalizációs programot fogadna el az ír kormány szeptemberben 

Írországban 17 000 irreguláris migráns tartózkodik, akiknek a státuszát egy terv szerint legalizálnák. A tervet 

a kormány szeptemberben tárgyalná. Hat hónapon keresztül működne az a portál, melyen keresztül a 

bevándorlók regisztrálhatnának és kezdeményezhetnék a legalizációt, mely két fontos elemből állna: 

korlátozás nélküli hozzáférésből a munkaerőpiachoz, valamint később az állampolgárság igénylésének 

jogából. A célcsoport két részre osztható: a munkavállalásra jogosító vízumuk lejárta után az országban 

maradt emberekre és a vízum nélkül bejutottak bevándorlókra, akik ugyanakkor el tudtak helyezkedni a 

feketegazdaságban.  A származási országok főképp a Fülöp-szigetek, Mongólia, Kína, Banglades, Brazília és 

Malawi. 75%-uk 5 éve vagy még korábban érkezett az országba, 93%-uk dolgozik, 70%-uk 24 és 44 év közötti. 

[Independent.ie] 

  

(13) Nagyszámú migránst szeretnének befogadni a német tartományok 

A romló afganisztáni biztonsági helyzet következtében, az evakuálások megkezdését követően a német 

tartományok felkészültek nagyszámú afgán menekült befogadására. Németország legnépesebb tartománya, 

az Armin Laschet által vezetett Észak-Rajna-Vesztfália egyedül 1 800 menekült befogadására áll készen. A 

tartományok leginkább olyan afgánokat kívánnak befogadni, akik a német csapatokat segítették 

Afganisztánban, illetve hátterük és munkájuk miatt a tálibok célpontjaivá válhatnak. A német tartományok 

belügyminiszterei levélben kérték Horst Seehofer szövetségi belügyminisztert a vonatkozó kormányzati 

program kidolgozására. 

[InfoMigrants] 

  

(14) Sebastian Kurz ellenzi további afgánok befogadását 

Sebastian Kurz osztrák kancellár a Plus 24 tévécsatornának adott interjújában kifejtette, hogy miért nem 

támogatja további afgán menekültek befogadását.  A kancellár szerint problémát jelent, hogy Németországot 

követően Ausztriában található a legnagyobb afgán diaszpóra Európában. Emellett Ausztria, mivel nem 

NATO-tagország, kizárólag kis létszámban vett részt az afganisztáni missziókban. Az osztrák kormányfő 

https://www.irishexaminer.com/news/arid-40360820.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.independent.ie/irish-news/undocumented-migrants-in-ireland-offered-once-in-a-generation-amnesty-40775476.html
https://www.infomigrants.net/en/post/34423/german-states-want-to-take-in-thousands-of-afghans-fleeing-taliban
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szerint az afgánoknak a régión belül kellene maradniuk, utalva arra, hogy Türkmenisztán és Üzbegisztán 

kevés menekültet fogadott be. 

[Reuters] 

  

(15) Határzárt épít Görögország 

A görög hatóságok bejelentése szerint 40 kilométer határkerítés és új megfigyelőrendszerek kerültek 

telepítésre a görög-török határszakaszon az illegális migráció megakadályozására. Az afganisztáni krízis új 

migrációs hullámokat hozhat Mihálisz Hriszohoídisz állampolgárvédelmi miniszter szerint. A miniszter 

szerint Görögország nem várhat tétlenül, és meg kell erősítenie határait. 

[Reuters]  

 

(16) Erőszakos határátlépést kíséreltek meg Mórahalomnál és Szeged környékén  

A magyar rendőrség tájékoztatása szerint vasárnap délelőtt egy mintegy 20 migránsból álló csoport próbált 

áttörni a határkerítésen, egyikük pedig egy paprikaspray-vel lefújta az egyik rendőrt. Szintén vasárnap délelőtt 

a rendőrség és a Honvédség 65 illegális migránst tartóztatott fel, akik szír állampolgárnak vallották magukat. 

A népes csoportot hőkamerával fedezték fel. 

[Magyar Szó]  

 

https://www.reuters.com/world/europe/austrias-kurz-says-he-opposes-taking-any-more-afghans-2021-08-22/
https://www.reuters.com/world/europe/greek-pm-turkeys-erdogan-will-discuss-afghanistan-friday-2021-08-20/
https://www.magyarszo.rs/hu/4704/kozelet/248911/Migr%C3%A1nsok-er%C5%91szakos-hat%C3%A1r%C3%A1tl%C3%A9p%C3%A9st-k%C3%ADs%C3%A9reltek-meg-M%C3%B3rahalomn%C3%A1l-Migr%C3%A1nsok-hat%C3%A1r%C3%A1tl%C3%A9p%C3%A9s.htm
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AFRIKA 

 

(17) Franciaország után Csád is csökkenti a dzsihádisták ellen harcoló erőinek létszámát 

Franciaország után Csád is kivonja a dzsihádisták ellen harcoló csapatainak egy részét. A mali-nigeri-burkina 

fasói hármashatár mentén működő erők felét – 600 embert – a csádi haderő átvezényli az ország északi részén 

tevékenykedő lázadók megfékezésére. Mindez tovább csökkenti annak esélyét, hogy a hármashatár 

régiójában sikerül felszámolni a szélsőségesek felkelését. 

[VOA News] 

 

(18)  Újabb 80 embert mészároltak le a dzsihádisták Burkina Fasóban 

Ismét terrortámadásra került sor Burkina Fasóban: ezúttal 80 emberrel végeztek a dzsihádisták. A biztonsági 

erők a támadást követően 58 terroristával végeztek. Az elmúlt három évben legalább 1 500-an haltak meg a 

harcokban, és 1,3 millió ember vált menekültté. 

[Hiiraan] 

 

 

  

https://www.voanews.com/africa/chad-bring-home-half-its-troops-fighting-sahel-militants
https://hiiraan.com/news4/2021/Aug/183621/burkina_faso_once_more_in_mourning_after_jihadist_massacre.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(19) Újabb segélyt kínál fel a palesztinoknak Szaúd-Arábia 

Újabb, ezúttal 3,15 millió dolláros segélyalapot állít fel Szaúd-Arábia a palesztinok megsegítésére. Az 

összegből 61 otthont építenek fel, 122-t pedig felújítanak ciszjordániai menekülttáborokban. Az elmúlt 

években Szaúd-Arábia több mint 800 millió dollár segélyt folyósított ciszjordániai és gázai palesztinoknak. 

[Reliefweb] 

 

  

https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/saudi-fund-development-continues-improve-lives-palestine
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(20) Humanitárius segítségre van szükség Afganisztánban 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) arra hívja fel a figyelmet, hogy afgánok százezrei szorulnak 

humanitárius segítségre az ország valamennyi pontján, tehát nem csak Kabulban súlyos a helyzet. A tálib 

hatalomátvételt követő napokban nagy a bizonytalanság, általános a félelem, amelynek számtalan gazdaságot 

károsító hatása is van. A lakosság körülbelül egyharmadának nincs biztosítva az élelmezése, és sok területen 

a segélyszervezetek nem tudnak humanitárius segítséget nyújtani. Az országban jelenleg is többszázezer belső 

menekült él.  

[UNHCR] 

 

(21) Haitin két természeti katasztrófa pusztított három nap alatt 

7,2-es erősségű földrengés rázta meg Haitit múlt hétvégén, mintegy 2 200-an haltak meg a legfrissebb 

halálozási adatok szerint, amely várhatóan tovább fog emelkedni, ugyanis sok az eltűntként nyilvántartott 

személy. Az előzetes kormányzati becslések szerint több mint 60 000 ház megsemmisült és további 76 000-

ben jelentős kár keletkezett. A földrengés után két nappal egy súlyos trópusi vihar csapott le a karibi országra, 

amely árvizet okozott és gátolta a földrengést követő humanitárius segítségnyújtást. A katasztrófák 

következtében többtízezren kényszerültek lakhelyük elhagyására. 

[UNHCR] 

 

(22)  2020 volt a leghalálosabb év a tengeren menekülő rohingyák számára 

Az UNHCR múlt héten megjelent új jelentése szerint a Bengáli-öblön és az Andamán-tengeren átkelni 

szándékozó – főleg rohingya – menekültek között 2020-ban rekordszintet ért el a halálozási arány. Az 

útvonalon a mianmari Rakhine államból próbálnak meg Dél-Ázsia más országaiba, főleg Bangladesbe eljutni 

a rohingyák. A hivatalos adatok szerint 2020-ban 2 413 ember kísérelte meg a tengeri átkelést, akik közül 

218-an haltak meg vagy tűntek el – ez az adat 8-szorosa a 2019. évinek.  

[UNHCR] 

 

 

 

  

https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
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AMERIKA 

 

(23) Júliusban is rekordot döntött az USA déli határán elfogott irreguláris migránsok száma 

Az USA határőrsége (Customs and Border Protection – CBP) 2021 júliusában 212 672 irreguláris migránst 

tartóztatott fel, amely 13%-kal magasabb a júniusi értéknél (188 829), illetve 18%-kal haladja meg a májusit 

(180 034). Ismét gyorsan növekszik a kísérő nélküli kiskorúak száma: júliusban 18 962 gyermeket tartóztatott 

fel az USA határősége, amely két hónap leforgása alatt 35%-os bővülést jelent. Az elfogott egyedülálló 

felnőttek száma második hónapja enyhén csökkenő tendenciát mutat: júliusban 110 443 főt tartóztatott fel 

az USA határőrsége, míg júniusban 117 000-t. Az elfogott migráns családok száma is jelentősen megugrott 

júliusban, ebben a hónapban 82 966 főt sorolt ebbe a kategóriába az USA határőrsége, két hónappal korábban 

ez a szám 44 746 volt (85%-os növekmény). Összességében a 2021-ben elfogott irreguláris migránsok száma 

júliusban átlépte az egymillió főt. 

[U.S. Customs and Border Protection] 

 

(24) Arizonai kormányzó: még legalább egy évig a mexikói határon állomásozhat a Nemzeti Gárda 

Doug Ducey, Arizona kormányzója szerdán jelentette be, hogy állama Nemzeti Gárdáját még legalább egy 

évig a mexikói határon fogja állomásoztatni a közép-amerikai migrációs válsággal összefüggésben. A 

kormányzó sajtóközleménye szerint az illegális határátlépések 20 éves rekordokat döntenek, miközben a 

szövetségi hatóságok – különösen a határőrség – már alig bírják a határon rájuk nehezedő nyomást. Ducey 

szerint a déli határon kialakult migrációs válság egyértelműen Joe Biden amerikai elnök felelőtlen 

politizálásának az eredménye. Arizona kormányzója még 2021 áprilisában rendelte ki a mexikói határra a 

Nemzeti Gárdát, amely főleg logisztikai és adminisztratív segítséget nyújt a szövetségi hatóságoknak. 

[Fox News] 

  

https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters
https://www.foxnews.com/politics/arizona-gov-ducey-keep-national-guard-border-another-year
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(25) Üzbegisztán nem fogad be afgán menekülteket 

Üzbegisztán koronavírushoz kapcsolódó aggályaira hivatkozva megtagadta vízum biztosítását az afgán 

menekültek számára. Szakértők megjegyezték, hogy az üzbég hatóságok régóta fenntartják a szorosan lezárt 

határ elvét az Afganisztánnal közös szakaszon, mivel tartanak a szélsőségesek beáramlásától, és mindössze 

néhány menedékkérőt fogadtak be a többi szomszédos országba vándoroltak közül. A kilencvenes évek 

során, amikor a tálibok legutóbb irányították Afganisztánt, az üzbég kormány folyamatosan megtagadta a 

menekültügyi egyezmény alkalmazását, amelynek értelmében biztonságos környezetbe kellett volna helyeznie 

az elnyomó rezsim elől menekülő afgánokat. 

[AP] 

 

(26) Helyszíni riport: India csak átmeneti menedéket nyújtana az afgánoknak, letelepedést nem 

Helyszíni riportot készített az NPR Újdelhi nyugati – döntően afgánok által lakott – részében. Ebből kiderül, 

hogy India korábban is beengedte a háborús állapotok elől menekülő afgánokat, és 18 ezret legális 

menekültként ismert el, ugyanakkor juttatásokat, munkát és tanulási lehetőséget nem igazán biztosít nekik. 

Bár működik UNHCR-iroda Újdelhiben (amely a járvány miatt tavaly március óta zárva van és a dolgozók 

távmunkában látják el feladataikat), az ország nem része a menekültügyi konvencióknak. Most azért érte 

kritika a kormányt, mert az Afganisztánban kialakult helyzet miatt 750 ottani szikhnek és hindunak kínált 

letelepedést. 2020-ban India olyan állampolgársági törvényt fogadott el, mely a környező, muszlim többségű 

országokból menekülő vallási kisebbségeknek kedvezett (így mások mellett a keresztényeknek és 

buddhistáknak is). A jogszabály ellen a muszlimok diszkriminálására hivatkozva akkor tüntetéseket is 

szerveztek. 

[NPR] 

https://apnews.com/article/europe-migration-taliban-uzbekistan-7b467c5f64c97ceea7d59ecaf0940950
https://www.npr.org/2021/08/17/1028542798/afghans-refugees-in-neighboring-india-painfully-follow-news-of-their-home-countr?t=1629631662745

