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36. HÉT

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP
EURÓPA
(1)

Lengyelország szükségállapotot hirdetett a migráció miatt

Két tartományban, a podláziai és a lublini vajdaságban is szükségállapotot hirdetett Andrzej Duda lengyel
elnök a megnövekedett számú illegális migráció miatt. Az utóbbi hónapban régen nem látott mennyiségű
irreguláris migráns érkezett Lengyelországba Fehéroroszország felől, amit Varsó Minszken kér számon. A
szükségállapot kihirdetésének indokaként a kormányzat a külföldről érkező szereplők jelentette potenciális
biztonsági kihívást és a Lengyelországon belüli migráció-ellenes személyek agresszív fellépésének kockázatát
nevezte meg.
[Euronews]
(2)

Litvánia nem enged be több illegális migránst

Litvánia különösen szigorú joggyakorlatot vezetett be az irreguláris bevándorlókkal kapcsolatban. Arnoldas
Abramavičius belügyminiszter-helyettes szerint az idei év eleje óta közel 4000 migráns érkezett
Fehéroroszországból, melynek mindössze a fele tudott hivatalos menedékjog iránti kérelmet benyújtani, s
amelyből 200-at már vissza is utasítottak. Litvánia 300 eurót ajánl fel azoknak a migránsoknak, akik
beleegyeznek, hogy hazautaznak, ám eddig nem sokan éltek ezzel a lehetőséggel.
[Politico]
(3)

Az EU szolidaritást vállalt Lengyelországgal, Litvániával és Lettországgal

Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője pénteken elítélte
Fehéroroszországot és támogatásáról biztosította Lengyelországot, Litvániát és Lettországot az illegális
migrációval szembeni harcban. Az EU vezető tisztségviselője a külügyminiszterek szlovéniai találkozóján
felszólalva kiemelte, hogy „készek mindent megtenni az említett országot támogatása érdekében, ha romlani

1

fog a helyzet”. Borrell azt is hozzátette, sajnálja, hogy „Lukasenka rezsimje cinikusan migránsokat és
menekülteket használ fel arra, hogy mesterséges nyomást gyakoroljon az EU keleti határaira”.
[Euronews]
(4)

Humanitárius segítséget kapott Litvánia Portugáliától

Ételadagok küldésével nyújtott csütörtökön humanitárius segítséget Portugália Litvániának. A
belügyminiszter szerint egyre több segítség érkezik az ország európai partnereitől a kialakult válsághelyzet
enyhítésére. 18 ország küldött eddig eszközöket, így sátrakat, ágyakat, pokrócokat, generátorokat,
fűtőtesteket stb.
[The Baltic Times]
(5)

Andrej Babiš: Az EU-nak nincs világos stratégiája az illegális migráció elleni küzdelemben

„Az Európai Uniónak nincs egyértelmű stratégiája az illegális migráció ellen és a schengeni térség védelmére,
valamint a Nyugat-Balkán integrációjára” – nyilatkozta Andrej Babiš cseh miniszterelnök az éves Bledi
Stratégiai Fórumon,. A konferencia idei célja az volt, hogy víziót nyújtson Európa jövőjéről, beleértve a
Covid-19 világjárványból való kilábalást, illetve az afganisztáni helyzet rendezését. Babiš szerint Európának
meg kell védenie magát az illegális migrációval szemben: „Akkor [2015-ben] az egyetlen jól működő ország
Magyarország volt” – jelentette ki a cseh miniszterelnök, értve ezalatt a szigorú migrációs politikát, melyet
Budapest a 2015-ös európai migrációs válság alatt alkalmazott.
[Expats.cz]
(6)

Afgán menekülteket küldhetett vissza Horvátország Bosznia-Hercegovinába

A Dán Menekültügyi Tanács (KDK) jelentése szerint 60 alkalommal küldtek vissza a horvát hatóságok
illegális módon menekülteknek tekinthető migránsokat Bosznia-Hercegovinába augusztus 16-29. között. Az
említett afgánok legtöbbször a legújabb balkáni migráció útvonalon, a Bulgária-Észak-Macedónia-SzerbiaBosznia-Hercegovina határátlépésekkel érkezhettek Horvátországba, hogy utána Szlovénián keresztül
Olaszországba jussanak.
[The Guardian]
(7)

Románia szerint is csökken az ország lakossága

A Nemzeti Statisztikai Intézet (INS) legfrissebb adatai szerint Románia lakóinak száma 2020-ban tovább
csökkent, melynek eredményeképp 2021. január 1-jére a számuk mindössze 19.18 millió fő volt. Ez a szám
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142.600 fővel alacsonyabb a 2020 elején bejelentettnél. Az INS szerint – az Eurostattal szemben – a
csökkenés fő oka az alacsony gyermekvállalási kedv, ugyanakkor megemlítették a kivándorlást is.
[Romania Insider]
(8)

Ukrajna kész befogadni afgán migránsokat

Az ukrán Állami Migráció Szolgálat bejelentette, hogy kész befogadni jelentős számú Afganisztánból érkező
migránst. „Tekintettel az instabil helyzetre Afganisztánban, Ukrajnának, mint minden európai országnak,
készen kell állnia a migránsok jelentős számának befogadására” – nyilatkozta a hatóság. Eddig mindössze
370 Ukrajnába evakuált afgán állampolgár kért menekültstátuszt vagy kiegészítő védelmet a kelet-európai
államban.
[Ukrainian News]

(9)

Németország és Üzbegisztán együtt segítik a civilek evakuációját Afganisztánból

Heiko Maas német külügyminiszter hétfőn Üzbegisztánba és Tádzsikisztánba látogatott, ahol egy négynapos
körút keretében tárgyalásokba kezdett mindkét közép-ázsiai nemzettel az afganisztáni helyzet kezeléséről.
Maas elmondta, hogy Üzbegisztán hajlandó támogatást nyújtani azoknak az afgánoknak, akik még
Afganisztánban tartózkodnak, de jogosultak Németországba utazni és légi vagy szárazföldi úton át tudnak
jutni az afgán-üzbég határon. Maas az eredményeket Twitteren közölte, ahol azt is kijelentette, hogy továbbra
is folynak még a tárgyalások a részletekről.
[DW]
(10)

Lehetséges evakuálásokról tárgyal Ausztria a közép-ázsiai államokkal

Hasonlóképp, mint Németország, Ausztria külügyminisztere, Alexander Schallenberg is tárgyalásokba
kezdett Közép-Ázsiával, hogy megállapodjon az afganisztáni civilek evakuálásáról. Schallenberg Karl
Nehammer belügyminiszterrel együtt videokonferenciát kezdeményezett tádzsik, türkmén és üzbég
kollegáikkal, illetve Németország, Dánia és Görögország képviselőivel. Az Afganisztánnal szomszédos
országokkal folytatott beszélgetés során szó esett a biztonságról, a migrációról és a humanitárius
segítségnyújtásról is.
[Vindobona]
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(11)

Rekordot döntött az illegális migráció mértéke Magyarországon augusztusban

A júniusi illegális bevándorlási adatok kétszeresét regisztrálták a határvédelmi szervek augusztus során –
mutatnak rá a Police.hu grafikonjának adatai. Az augusztus 16-22-i héten volt az eddigi éves rekord is az
illegális határátlépési kísérletek számában. Ennek kapcsán Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági
főtanácsadója arra figyelmeztetett, hogy a tendenciákat megfigyelve valószínűleg nőni fog az illegális
határátlépések száma.
[Police.hu és Origo]
(12)

Bíróság elé állítják Dániában a volt bevándorlásügyi minisztert

Inger Stojberg volt dán bevándorlásügyi miniszternek bíróság elé kell állnia, ugyanis a vád szerint utasítására
törvénytelenül választottak szét menedékkérő házaspárokat kormányzati szervek. A volt miniszter, jelenleg
parlamenti képviselő perét a Legfelsőbb Bíróság, valamint a dán törvényhozás által kiválasztott bírák fogják
tárgyalni. A csütörtökön kezdődött per kapcsán Stojberg azt nyilatkozta, hogy a párok szétválasztása egy
esetben sem volt törvénytelen. Még miniszterként hozott utasításának szerinte az volt a célja, hogy kiskorú
menedékkérő lányokat kényszerházasságoktól szabadítson meg.
[The New York Times]
(13)

40 000-ről kevesebb mint 5 400-ra csökkent a migránsok száma a görög szigeteken

A görög Migrációügyi Minisztérium arról tájékoztatott, hogy jelenleg kevesebb mint 5 400 migráns
tartózkodik a görög szigeteken, ahol 2020 áprilisában még 40 000-en éltek túlzsúfolt táborokban. A
legtöbben, 3 400-an Leszbosz szigetén vannak. Az utóbbi hónapokban Görögország többezer migránst
szállított át a szigetekről a szárazföldre.
[Info Migrants]
(14)

Írország népessége először nőtt 5 millió fölé 1851 óta

Írország becsült népessége a statisztikai hivatal közlése szerint 5 011 050 fő. 2020 áprilisa és 2021 áprilisa
között 65 ezer ember vándorolt be az országba, közülük 34 200-an (46%) külföldről visszatelepedő ír polgár
volt. 645 500 fő, azaz a népesség nyolcada volt nem ír nemzetiségű. 55 500 élve születésre 32 700 halálozás
jutott, a népesség tehát természetes úton nőtt, igaz, ez a legkisebb mértékű növekedés 2000 óta.
[The Irish Examiner]
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(15)

A német kormányzat szerint nem szabad számszerűsíteni az afgán menedékkérőket

A német kormányzat figyelmeztette az EU tagországok vezetését, hogy számokat közölni arról, hány
menekültet terveznek a tagországok befogadni, magában hordozhat egy nagyobb menekülthullámot. Horst
Seehofer szövetségi belügyminiszter szerint egy célszám kitűzése csak még több embert venne rá az ország
elhagyására. A német tárcavezető így reagált Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter kijelentésére, amely
szerint az Európai Uniónak 40 000- 50 000 menekültet kellene befogadnia.
[The Guardian]
(16)

Hetente egy támadás éri a német befogadóközpontokat

A Neue Osnabrücker Zeitung adatai szerint 2021-ben eddig összesen 34 támadás történt a német
befogadóközpontok ellen. A kormányzat szerint az esetek a legtöbb esetben az épületeket rongálták meg, ám
több esetben előfordult testi sértés is. Emellett idén a menedékkérők 461 alkalommal váltak szóbeli vagy
fizikai támadás áldozatává a közterületeken.
[Info Migrants]
(17)

Osztrák-szerb migrációs egyeztetés

Sebastian Kurz osztrák kancellár Szerbiába utazott, hogy Aleksandar Vucic elnökkel egyeztessen az
afganisztáni migrációs helyzetről és a nyugat-balkáni migrációs útvonalra nehezedő nyomásról. Kurz szerint
az osztrák kormányzat folyamatos kapcsolatban áll az Afganisztánnal szomszédos országokkal, valamint
kijelentette, hogy inkább ezen országoknak kellene befogadniuk a menekülteket. Vucic elnök bejelentette,
hogy Szerbia eleget tesz a kérésnek, mely szerint fogadjon be 150 nőt egy labdarúgó klubból.
[Euronews]
(18)

Horvát belügyminiszter: az EU-nak meg kell gátolnia a tömeges migrációt Afganisztánból

Davor Božinović horvát belügyminiszter szerint az Európai Uniónak egy olyan közös álláspontot kell
elfogadnia Afganisztánnal kapcsolatban, amely meggátolja a tömeges migrációt és lehetővé teszi a
veszélyeztetett társadalmi csoportok támogatását. Az EU tagországok belügyminisztereinek találkozóján a
horvát tárcavezető kijelentette: a fő cél a jelentős migrációs mozgások megakadályozása. Margaritis Schinas,
az Európai Bizottság alelnöke szerint az afganisztáni helyzet következtében a tagországok képesek lehetnek
a Bizottság javaslatai szerint egy közös menekültpolitika létrehozására.
[Total Croatia News]
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(19)

Új görög migrációs javaslatcsomag

A görög migrációs és menekültügyi miniszter, Notis Mitarachi által beterjesztett törvénytervezet a rendőrég
hatáskörébe helyezne több olyan döntést, amelyek jelenleg a migrációs hatóságok alá tartoznak. Az új tervezet
szerint a hatóságok deportálhatják az iratok nélkül Görögország területére érkező illegális migránsokat,
valamint azokat is, akik nem adnak be menedékkérelmet vagy az elutasításra kerül.
[Info Migrants]
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AFRIKA
(20)

A felkelők kifosztották a segélyszervezetek élelmiszerraktárait Etiópiában

A TPLF nevű szervezet korábban tagadta, hogy akadályozná a lakosság hozzájutását az élelemhez. Az etióp
polgárháború során mindkét fél alkalmazza a kiéheztetés stratégiáját, amelynek köszönhetően legalább 400
000 ember jutott az éhínség szélére és ötmillióan szorulnak humanitárius ellátásra. A belső menekültek számát
egy és kétmillió közé teszik a szakértők.
[Hiiraan]
(21)

Afrikai értelmiségiek és politikusok fordultak nyílt levélben az Afrikai Unióhoz

Afrikai értelmiségiek és politikusok fordultak nyílt levélben az Afrikai Unióhoz, hogy segítse az etióp
polgárháború megoldását. Többen is arra mutattak rá, hogy Etiópia ezidáig nem csupán a regionális, de a
kontinentális stabilitás egyik kulcsa volt, és az elhúzódó háború példátlan humanitárius katasztrófával és
menekülthullámmal fenyeget.
[Hiiraan]
(22)

A szomáliföldi kormány afgán menekültek befogadását fontolgatja

A senki által el nem ismert kelet-afrikai ország nemzetközi reputációját kívánja emelni a lépéssel. Az ügyben
még nem született döntés.
[Hiiraan]
(23)

Szudán bejelentette, hogy hajlandó átmenetileg afganisztáni menekülteket fogadni

Uganda után Szudán is bejelentette, hogy hajlandó átmenetileg fogadni afganisztáni menekülteket, mielőtt az
USÁ-ba szállítanák őket. Egyelőre nem világos, hogy Kartúm hány főt tud ideiglenesen ellátni.
[Sudan Tribune]
(24)

6 000 Boko Haram harcos tette le a fegyvert

A nigériai hadsereg szerint a tömeges dezertálás oka a szervezet vezetőjének, Abubakr as-Sekaunak májusi
halála. Az emír a rivális dzsihádista frakcióval, az Iszlám Állam Nyugat-afrikai Provinciájával (ISWAP)
folytatott összecsapásban vesztette életét. Szakértők szerint ugyanakkor az ISWAP továbbra is folytatni fogja
terrorhadjáratát.
[AP News]
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA
(25)

Drámaian nőtt a szegénység Libanonban

A közel-keleti ország lakosságának a 2019-es 28%-kal szemben már 55%-a él szegénységben.
Multidimenzionális számítás szerint (mely az egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és közszolgáltatáshoz való
hozzáférést is vizsgálja) a korábbi 42%-ról már 82%-ra emelkedett a szegénységben élők aránya. A drámai
romlás mögött a gazdaság összeomlása áll. A strukturális problémák, a szomszédos Szíriában zajló
polgárháború, majd a koronavírus járvány miatt a gazdasági helyzet drámaian romlott. 2019 és 2021 júniusa
között az infláció 281%-ra nőtt.
[Reliefweb]
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK
(26)

A koronavírus miatt a világ országainak a negyedében az összeomlás szélén áll az oktatás

A Save the Children nevű gyermekjogi szervezet friss jelentése szerint az oktatásügy összeomlása a világ 48
országában több százmillió gyermek jövőjét veszélyezteti. A helyzet máshol is romlott, mivel a COVID-19
járvány a világ gyermekeinek 90%-ának az oktatását zavarta meg. A legrosszabb állapotok a Kongói
Demokratikus Köztársaságban, Nigériában, Szomáliában, Afganisztánban, Dél-Szudánban, Szudánban,
Líbiában, Maliban, Szíriában és Jemenben vannak.
[Save the Children]
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AMERIKA
(27)

Több ezer szponzoroknál elhelyezett migráns gyermekkel vesztették el a kapcsolatot a

hivatalos szervek az USA-ban
Hivatalos adatok szerint több ezer olyan szponzoroknál elhelyezett migráns gyermek lehet az Egyesült
Államokban, akikkel az Egészségügyi és Szociális Minisztérium (Department of Health and Human Services
– DHS) elvesztette a kapcsolatot. Jelenleg az USA-ba illegálisan érkező kísérő nélküli gyermekek az
Egészségügyi és Szociális Minisztérium által fenntartott táborokba kerülnek, amíg a hivatalos szervek nem
találnak nekik megfelelő szponzorokat, akiknél tartósan el tudják őket helyezni. A szociális munkásoknak
elviekben azután is nyomon kell követnie a gyermekek sorsát, hogy szponzorokhoz kerültek. A DHS adatai
szerint azonban májusban a szociális munkások által kezdeményezett telefonhívások 37%-a mindenféle
válasz nélkül maradt, és összesen 4 890 olyan migráns gyermeket tartottak számon a szervek, akiknek a
szponzoraival semmilyen módon nem tudták felvenni a kapcsolat. Mindez arra utal, hogy a szövetségi
kormányzat sok esetben egyáltalán nem tudja, mi történik a migráns gyermekekkel azután, hogy kiengedik
őket a DHS által fenntartott táborokból.
[Fox News]
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