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EURÓPA  

 

(1) Bulgária 400-700 katonával erősíti meg déli határát 

Bulgária bejelentette, hogy a migrációs nyomás erősödése miatt 400–700 katonát küld a török és a görög 

határszakaszra a már jelenleg ott szolgálatot teljesítő mintegy 1 000 határőr mellé. 2021. január 1. és július 25. 

között 3 111 migráns érkezett az országba. Bulgária több európai országhoz hasonlóan az illegális migráció 

fokozódásától tart az afganisztáni események következményeként. 

[Info Migrants] 

 

(2)  88 szíriai bevándorlót küldött vissza Ciprus Libanonba 

Két csónak közelített Ciprus felé augusztus 22-én este 48 férfival, 15 nővel és 25 kiskorúval a fedélzetén. A 

szigetország tavaly Libanonnal egyezményt írt alá, amelynek értelmében bárkit, aki csónakon éri el partjait, 

visszaküldhet. Így is tett augusztus 23-án, amikor rendőri kísérettel a 230 kilométerre fekvő közel-keleti 

országba vitt 88 szír állampolgárt. Emberi jogi szervezetek kritizálják Ciprust amiatt, hogy nem ad lehetőséget 

a menedékkérőknek kérelem benyújtására. 

[Ekathimerini] 

 

(3)  Egyesült Királyság: több alapvető élelmiszer hiánycikk lett a kamionosok tömeges távozása miatt 

A Brexit következményeként tömegesen hagyják el uniós állampolgár kamionsofőrök az Egyesült Királyságot, 

becslések szerint ma már körülbelül 100 000 sofőr hiányozhat a szakmából. A kapacitáshiány miatt a 

szigetország nem tud elég élelmiszert importálni, ennek következményeként viszont olyan alapvető 

élelmiszerek váltak hiánycikké az Egyesült Királyságban, mint a tej vagy a csirke. A Brexit következtében a 

szállítmányozással foglalkozó cégek pedig már nem tudnak könnyedén sofőröket toborozni a kontinensről. 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.infomigrants.net/en/post/34660/bulgaria-sends-troops-to-turkish-and-greek-borders
https://www.ekathimerini.com/news/1166716/cyprus-sends-88-syrian-migrants-back-to-lebanon/
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/03/16/italy-coronavirus-migrants-asylum-seekers
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[The New York Times] 

 

(4) Bevándorlás szükséges a német gazdaság fenntartásához 

Detlef Scheele, a német Szövetségi Munkaügyi Hivatal vezetője a Süddeutsche Zeitungnak adott interjúban 

kijelentette, hogy a német gazdaság jelentősen függ a bevándorlástól. A hivatalvezető szerint a munkavállalási 

korú népesség évente 150 ezer fővel csökken az országban, ezért Németországnak évente 400 000 új munkás 

befogadására van szüksége. Az afganisztáni helyzettel kapcsolatban Scheele kijelentette, hogy 

Németországnak továbbra is támogatnia kell a menekülteket, de a tömeges befogadás helyett a menedékkérők 

célzott kiválasztása lehet a megoldás. 

[Schengen Visa Info] 

 

(5) Lengyelország kerítést telepít a Fehérorosz határszakaszára 

Mariusz Blaszczak lengyel hadügyminiszter bejelentése szerint a lengyel kormány megkezdte egy határfal 

kiépítését a Fehéroroszországgal közös határszakaszán. A hadügyminiszter közlése szerint a 2,5 méter magas 

határkerítés megtervezésekor a magyar határkerítést tekintették példának. A hivatalos adatok szerint az elmúlt 

hónapokban hozzávetőlegesen 2 100 személy kísérelt meg illegálisan Lengyelország területére lépni.  A 

különböző lengyel NGO-k a határon tapasztalható illegális visszatoloncolásokról számolnak be.  

[EU Observer] 

 

(6) Csapdába esett migránsok a lengyel-fehérorosz határon 

Egyre több médium hívja fel a figyelmet a lengyel-fehérorosz határon kialakult helyzet súlyos humanitárius 

következményeire: az elmúlt két hétben egy jelentős migránscsoport verődött össze a két állam határán, 

akikért se Minszk, se Varsó nem kíván felelősséget vállalni. A csoport körülbelül 50 főből, többnyire 

férfiakból áll, ugyanis a lengyel határrendőrség információi szerint a nőket és a gyermekeket a fehérorosz 

hatóságok visszaszállították területükre. A helyszínen tevékenykedő NGO-k közlése szerint 22-en kértek 

„nemzetközi védelmet” Lengyelországtól, amelyet mindenkitől megtagadtak a hatóságok.  

[DW] 

 

(7) Fehéroroszország nem számít afgán migránsáradatra 

Fehéroroszország nem számít menekültek nagyszámú beáramlására Afganisztánból – nyilatkozott Jurij 

Nazarenko belügyminiszter a Kollektív Biztonság Szerződés Szervezetének (CSTO) illetékes hatósági vezetői 

https://www.nytimes.com/2021/08/26/business/britain-truck-driver-shortage.html?campaign_id=51&emc=edit_mbe_20210827&instance_id=38944&nl=morning-briefing%3A-europe-edition&regi_id=127936664&segment_id=67361&te=1&user_id=87e3142ec3aa7e0adde24fb57039c941
https://www.schengenvisainfo.com/news/german-labour-chief-says-germany-needs-400000-skilled-immigrants-yearly-to-tackle-skilled-workers-shortage/
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://euobserver.com/world/152711
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.dw.com/en/afghan-migrants-trapped-at-the-border-between-poland-and-belarus/a-58973715
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koordinációs tanácsülésén. Az illegális migráció elleni küzdelemmel kapcsolatban felszólalt Olga 

Chemodanova, a belügyminisztérium szóvivője is Telegram-csatornáján. Az ülésen részt vett Örményország, 

Kazahsztán, Kirgizisztán, az Oroszországi Föderáció, Tádzsikisztán és a nemzetközi szervezetek képviselői 

is.  

[Belta] 

 

(8) Megérkeztek Albániába az USA-ba tartó afgánok 

Megérkezett az első, afgán menekülteket szállító gép a tiranai reptérre. Albánia, Koszovó és Észak-

Macedónia Joe Biden amerikai elnök kérésére fogadnak be ideiglenesen afgán menekülteket, akik idővel 

továbbutaznak majd az Amerikai Egyesült Államokba. A most megérkezett 112 személyt az orvosi 

ellenőrzést követően a tengerparti Durres város hoteleiben szállásolják el, amíg az amerikai nemzetbiztonsági 

ügynökségek ellenőrzik őket. 

[Yahoo News] 

 

(9) Görög miniszter: Görögország nem lesz átjáró az illegális migrációnak 

Notis Mitarachi görög migrációs és menekültügyi miniszter egy interjú során kijelentette, hogy a görög 

hatóságok magas készültségben állnak az ország szárazföldi és tengeri határain, mivel az afganisztáni tálib 

hatalomátvételnek köszönhetően hamarosan erős migrációs nyomásra lehet számítani. A miniszter kiemelte, 

országa a 2015-ös eseményekkel ellentétben nem lesz az illegális migránsok fogadóközpontja. A tárcavezető 

emellett az EU területére érkező migránsok másodlagos mozgását tiltó rendelkezéseket idejétmúltnak 

nevezte. Mitarachi hozzátette: országa ezentúl nem csak szemlélő lesz, de aktívan bekapcsolódik a migrációs 

probléma uniós szintű megoldásába is.  

[Schengen Visa Info] 

 

(10) Növekszik a cseh tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek száma 

A cseh kormány által közzétett legfrissebb statisztikák szerint ismét növekedett a tartózkodási engedéllyel 

rendelkező külföldiek száma a Cseh Köztársaságban. A 2019 végi adatokhoz képest a megfelelő engedéllyel 

rendelkező személyek száma 38 909 fővel nőtt. A Cseh Köztársaságban tartózkodó külföldiek több mint fele 

ukrán, szlovák vagy vietnami állampolgár. 

[Expats.cz] 

 

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://eng.belta.by/society/view/belarus-does-not-expect-big-inflow-of-refugees-from-afghanistan-142736-2021/
https://news.yahoo.com/plane-carrying-evacuated-afghans-transit-031046858.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAADYoaJVDA6nxz4ryi7o7VcFzL7tu1IR7M-RLS2fqrgl7BZTzlwOvtKqqlrvsDs0_a-P_gYTUAHpiUpgG7Hf1eHbPpmcOT1cb9hCyfXUxzNjed65B5WqcrCaZfNWtTrs0M8HIgwa6n0OpvYmnMtKzlMIdpCEKacgk-n12BRsf6_YO
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/migration-minister-greece-will-not-become-a-gateway-for-illegal-migration/
https://www.expats.cz/czech-news/article/number-of-foreigners-with-czech-residence-permit-grows
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(11) Szlovénia az EU soros elnökeként nem fogadja el az afgán migrációs hullámot 

Janez Jansa szlovén miniszterelnök kijelentette, hogy Szlovénia az EU soros elnökségét adó tagállamként 

nem fogja engedni az afgán migránsok korlátlan bevándorlását az Európai Unió területére.  A kormányfő 

szerint a tálibok hatalomátvétele a 2015-ös migrációs válságra emlékeztető eredményeket produkálhat. „Az 

EU semmilyen »európai« vagy »humanitárius« migrációs folyosót nem fog nyitni Afganisztán számára. Nem 

engedjük, hogy a 2015-ös stratégiai hiba megismétlődjön” – írta Jansa augusztus 22-én a Twitteren. 

[Gandhara] 

 

(12) Horvát külügyminiszter: harcolni fogunk az illegális migráció ellen 

Gordan Grlić Radman horvát külügyminiszter szerdán Budapesten kijelentette, hogy Horvátország harcolni 

fog az illegális migráció ellen. Radman kiemelte, szerinte különbséget kell tenni az uniós szolgálatokat segítő 

afgán állampolgárok és a többi helyi migráns között. „Azok felé, akik az Európai Külügyi Szolgálaton 

keresztül vagy NATO-katonáknak segítettek, kötelezettségeink vannak – szemben a menekültekkel és 

migránsokkal, akik az egész nemzetközi közösséget terhelik” – jelentette ki a külügyminiszter a Szijjártó 

Péterrel közösen tartott sajtótájékoztatón. 

[Total Croatia News]  

 

(13) Román csapatok kezdik meg a NATO-val együtt dolgozó afgánok kimenekítését 

A Nemzeti Legfelsőbb Tanács (CSAT) döntése értelmében Románia 200 katonával vesz részt a NATO 

afganisztáni missziójában dolgozó afgán állampolgárok és családtagjaik evakuálásában, illetve áthelyezésében. 

A román erők az elsők között, augusztustól vesznek részt az akciókban, legfeljebb 6 hónapos időtartammal. 

„A NATO-művelet elsősorban abból fog állni, hogy az afgán állampolgárokat kivonják az ideiglenes 

bázisaikról Kuvaitból, illetve Katarból, és áthelyezzék őket a szövetséges államok területén lévő ideiglenes 

bázisokra” – fogalmazott a román elnökség hivatalos sajtóközleményében. 

[Romania Insider] 

  

(14) Még nincs hivatalos orosz álláspont az afgánok befogadásáról 

Még nem alakult ki az Oroszországi Föderáció álláspontja az afgán állampolgárok esetleges befogadásával 

kapcsolatban, a tervezést pedig a migrációs hatóságok és a külügyminisztérium végzi – nyilatkozta Dmitrij 

Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön újságíróknak. „A helyzet változik, sok tényező kérdéses, 

álláspontunk pedig csak akkor lehet egyértelmű, ha maga az afganisztáni helyzet is az lesz” – magyarázta a 

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://gandhara.rferl.org/a/afghanistan-eu-wave-migrants/31423484.html
https://www.total-croatia-news.com/politics/55534-fm-gordan-grlic-radman-croatia-will-fight-illegal-migration
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.romania-insider.com/index.php/romania-troops-afghanistan-evacuation
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szóvivő. Szerdán Dmitrij Zsirnov kabuli nagykövet arról számolt be, hogy a védelmi minisztérium 

repülőgépei több mint 360 orosz állampolgárságú afgánt evakuáltak. 

[TASSZ] 

  

(15) Orosz szakértők: a Covid rávilágított, hogy egyes gazdaságok mennyire függnek a bevándorlástól 

A Valdai Vita Klub szakértői szerdán mutatták be a Covid-járvány és a migráció összefüggéseinek szentelt 

tanulmányukat. A szerzők szerint a pandémia rávilágított arra a tényre, hogy számos ország rendkívül 

erőteljesen támaszkodik az alacsonyan képzett, de különösen a magasan képzett migráns munkavállalókra. 

Megállapítják továbbá, hogy a Covid-19 erőteljes (negatív) hatást gyakorolt a lakosság területi mobilitására 

mind országok és régiók között, mind az egyes államokon belül. 

[TASSZ] 

  

https://tass.com/politics/1330415
https://tass.com/society/1330077
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AFRIKA 

 

(16) Újabb afrikai országot ért terrortámadás 

Tanzánia fővárosában, Dár esz-Szalámban egy fegyveres hajtott végre merényletet a francia nagykövetség 

közelében. Az akcióban a támadó mellett három rendőr és egy biztonsági őr vesztette életét. Sajtóértesülések 

szerint a férfi korábban Szomáliában harcolt az as-Sabáb oldalán, és testvére Afrika szarván vesztette életét. 

[Hiiraan] 

 

(17)  Ismét lecsapott a Boko Haram 

A Csád-medencében tevékenykedő Boko Haram dzsihádista csoport egy nigeri katonai bázist rohant le. A 

támadásban legalább 16 katona vesztette életét. A szélsőségesek egyre gyakrabban csapnak le erősebb katonai 

kontingensekre is. 

[AP News] 

 

(18) Csaknem 140 diákot szabadítottak ki a nigériai hatóságok 

Közel 140 fogságban tartott diákot szabadítottak ki a nigériai hatóságok. Az elmúlt hónapokban egyre több 

tanulót rabolnak el fegyveresek váltságdíjért cserébe. A becslések szerint jelenleg 1 000 diák van rabságban. 

A rajtaütések nagyban destabilizálják Nigériát, amely a dzsihádisták támadásaitól is szenved, és tovább rontják 

a lakosság biztonságérzetét. 

[AP News] 

  

https://hiiraan.com/news4/2021/Aug/183701/exclusive_killer_near_french_embassy_in_tanzania_was_brother_to_al_shabaab_fighter_killed_in_central_somalia.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://apnews.com/article/africa-niger-boko-haram-d7876996d20945cdb9b67856793152fc
https://apnews.com/article/lifestyle-africa-niger-nigeria-0baca11604270c5b9ac39df088c72a48
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(19) 12 millió szíriai és iraki vízellátása van közvetlen veszélyben 

Közös levélben figyelmeztet három, a térségben aktív szervezet a szíriaiak és irakiak millióit érintő drámai  

vízellátási helyzetre. A levél szerint a hőmérséklet emelkedése, az alacsony csapadékmennyiség és a szárazság 

miatt 12 millió ember vízellátása van veszélyben. Szíriában 5, Irakban 7 millió ember szinte kizárólag folyók 

vizét fogyasztja. Azonban a tározók vízszintje csökken, ami veszélybe sodorta az áramellátást is. Az 

elkövetkező években 400 négyzetkilométernyi mezőgazdasági terület száradhat ki. Észak-Szíriában már a 

közeljövőben leállhat az a két gát, amely 3 millió embert lát el villamosenergiával. Haszaka, Aleppó, Rakka 

és Deir al-Zór városaiban és számos menekülttáborban már most gyakoriak a víz minősége miatti 

megbetegedések. Előrejelzések szerint Irak Ninive tartományban 70, Iraki Kurdisztánban 50%-kal 

csökkenhet a búzatermés. Anbat tartományban már most vannak egyes családok, akik havi 80 dollárt 

költenek vízre. 

[Norwegian Refugee Council] 

 

(20) Növekszik az erőszak Szíriában, több tízezren kényszerültek lakóhelyük elhagyására 

Az elmúlt hetekben oly mértékben nőtt az erőszak Szíriában, hogy több mint 66 ezer ember kényszerült 

lakóhelye elhagyására országszerte. Ez a szám jelentős növekedés az elmúlt években tapasztaltakhoz képest. 

Segélyszervezetek arra figyelmeztetnek továbbá, hogy Szíriában több mint 5 millió, Irakban pedig további 7 

millió ember néz szembe súlyos vízválsággal, ahol a rekord alacsony csapadékmennyiség veszélyezteti az 

élelmiszerellátást és növeli a betegségek kialakulásának és gyors terjedésének kockázatát. 

[UNHCR] 

 

  

https://www.nrc.no/news/2021/august/water-crisis-iraq-syria/
https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

(21) Az EJEB a migránsok segítésére kéri Lengyelországot és Lettországot 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) felkérte Lengyelországot és Lettországot, hogy segítsék a 

fehérorosz határon rekedt migránsokat. Több tucat iraki és afgán migráns rekedt a fehérorosz-EU határok 

mentén a Brüsszel és Minszk között kialakult politikai feszültség közepette. Lengyelország és Lettország 

többször is jelezte, hogy nem hajlandó a migránsokat beengedni az Európai Unió területére, míg 

Fehéroroszország nem hajlandó visszafogadni őket. 

[Euronews] 

 

(22) Megjelent az UNHCR évközi jelentése Örményországról 

2020. szeptember 27-én harcok törtek ki Örményország és Azerbajdzsán között a korábbi határvonalak 

mentén, mely folyamatosan eszkalálódott egészen a 2020. november 9-i tűzszüneti nyilatkozat aláírásáig. Az 

erről szóló nyilatkozat hegyi-karabahi, örmény és azeri menekülteket érintő eredményeiről írt évközi jelentést 

az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) „Örményország védelmi monitoring” címen, melyet 2021. 

augusztus 23-án tettek közzé. Az Örmény Köztársaság Migrációs Szolgálata szerint 2020 decemberében 

mintegy 90 ezer ember vált menekültté Örményországban, melynek 88%-a nő és gyermek. 

[ReliefWeb] 

 

(23)  UNHCR: több tízezer belső menekült él rossz körülmények között a jemeni Maribban 

Az UNHCR arra figyelmeztet, hogy a jemeni Marib kormányzóságban folyó harcok miatt lakóhelyüket 

elhagyni kényszerült emberek rossz körülmények között élnek. A menekülttáborok túlzsúfoltak és nem, vagy 

csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre az olyan alapvető szolgáltatások, mint a tiszta ivóvíz, az 

áramellátás és az egészségügyi szolgáltatások. A nem megfelelő menekülttáborokat jelentős mértékben 

rongálták meg az elmúlt időszak árvizei és tűzesetei, továbbá a menekültek csupán 21 százalékát érik el a 

különböző segélyszervezetek a frontvonal közelsége miatt. Az UNHCR felszólította a harcban álló feleket, 

hogy biztosítsák a humanitárius hozzáférést ezekhez a táborokhoz.  

[UNHCR]  

https://www.euronews.com/2021/08/25/court-asks-poland-latvia-to-help-migrants-trapped-at-belarus-border
https://reliefweb.int/report/armenia/armenia-protection-monitoring-mid-year-report-january-june-2021
https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
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AMERIKA 

 

(24) Becslések szerint akár százezer, az USA fegyveres erőinek dolgozó afgán rekedhet Kabulban 

A The New York Times által idézett becslések szerint az evakuáció jelenlegi tempója mellett az USA nem 

fogja tudni augusztus végéig kimenekíteni Afganisztánból a fegyveres erőinek dolgozó összes afgánt. Az 

amerikai csapatok augusztus 31-re tervezett végső kivonása után így akár százezer olyan afgán rekedhet az 

országban, aki Biden elnök korábbi ígérete szerint egyébként jogosult lenne arra, hogy az USA fegyveres 

erőivel távozzon Afganisztánból. A kimentést az is nehezíti, hogy a tálibok próbálják megakadályozni, hogy 

afgán állampolgárok bejussanak az amerikai csapatok által ellenőrzött kabuli reptérre. 

[The New York Times] 

 

(25) Mintegy 650 000 ember szorul sürgős segítségre a földrengés sújtotta Haitin  

Közel két hete sújtotta katasztrofális földrengés Haitit, amely több mint 2 200 ember halálát követelte , és 

mintegy 130 ezer házat rongált meg. A szigetország hegyvidéki része számos olyan közösségnek ad otthont, 

amelyet az iszaposodás és a sziklák miatt a földutakon keresztül nagyon nehéz megközelíteni. Amerikai 

katonai helikopterek segítségével osztanak élelmiszersegélyt, a lakosság zöme azonban továbbra is menedékre 

és orvosi ellátásra szorul. Az ENSZ becslései szerint több mint 824 000 embert érintett a földrengés, közülük 

650 000-nek van szüksége sürgős segítségre. 

[UNHCR] 

  

https://www.nytimes.com/interactive/2021/08/25/world/asia/afghanistan-evacuations-estimates.html?campaign_id=51&emc=edit_mbe_20210826&instance_id=38865&nl=morning-briefing%3A-europe-edition&regi_id=127936664&segment_id=67274&te=1&user_id=87e3142ec3aa7e0adde24fb57039c941
https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
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ÁZSIA 

 

(26) Tádzsikisztán értesíti a CSTO-t, ha az afganisztáni helyzet romlik 

Tádzsikisztán az illegális migráció elleni küzdelem koordinációs tanácsán keresztül jelezte a Kollektív 

Biztonsági Szerződés Szervezének (CSTO), hogy amennyiben az afgán menekültek helyzete romlik, értesíteni 

fogják a szervezetet – nyilatkozott Vlagyimir Zainetdinov, a CSTO sajtótitkára. „Az afganisztáni katonai-

politikai helyzetre való tekintettel, ha fennáll annak a veszélye, hogy a menedékkérők tömegesen lépnék át a 

CSTO-tagállamok határait, akkor a tádzsik fél értesítést küld a CSTO titkárságnak a koordináció felfrissítése 

érdekében a Tanács tagjainak” – tette hozzá. A tagállamok elnökei utasítást adtak, hogy CSTO-titkárságaik 

javaslatokat fogalmazzanak meg a CSTO Tanács közelgő dushanbei ülésére. 

[TASSZ] 

 

(27) Mélyül a humanitárius válság Afganisztánban 

Két öngyilkos merénylő robbantott múlt hét csütörtökön a kabuli Hamid Karzai Nemzetközi Repülőtéren, 

amely több mint 150 ember, köztük 13 amerikai katona életét követelte. Rengetegen sebesültek meg, a káosz 

elhatalmasodott és a szakértők további robbantások lehetőségére figyelmeztetnek. Az elmúlt két hétben több 

tízezer embert evakuáltak a repülőtérről, azonban a légi szállítási műveleteket hamarosan le kell állítani, így 

az UNHCR arra kéri Afganisztán szomszédos országait, hogy tartsák nyitva határaikat az erősödő válság elől 

menekülők számára. Az ügynökség múlt héten elindított egy regionális menekülthullámra történő felkészülési 

és reagálási tervet, amely a legrosszabb forgatókönyvet irányozza elő, méghozzá, hogy az év végéig 500 000 

afgán menekült érkezik a szomszédos országokba. Az UNHCR összesen 299 millió dollárt kér, hogy 

partnereivel közösen felkészüljön a menekültek fogadására és segélyezésére. Jelenleg határokon átnyúló 

mozgások nem zajlanak, a szükségletek alapvetően az országon belül jelentkeznek. A konfliktust tetézi a 

súlyos szárazság, a COVID-19 világjárvány, valamint az élelmiszerhiány. 

[UNHCR] 

 

https://tass.com/world/1329639
https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/

