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37. HÉT

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP
EURÓPA
(1)

Az Egyesült Királyság visszafordítja a La Manche csatornán elfogott migránscsónakokat

A brit belügyminiszter, Priti Patel közlése szerint az Egyesült Királyság vissza fogja fordítani Franciaország
felé a La Manche csatornán elfogott, migránsokat szállító csónakokat. Patel elmondása alapján erre azért van
szükség, mert Franciaország nem tesz elég erőfeszítést, hogy megállítsa a partjairól induló csónakokat. A
francia belügyminiszter, Gérald Darmain elítélte a bejelentést, amely szerinte súlyosan sérti a nemzetközi
tengerjogot. A két kormány között jelenleg is folyik az egyeztetés a La Manche csatornán tapasztalható
irreguláris migráció megfékezésének kérdésében. Szeptember 6-án – mindössze 24 óra leforgása alatt – 785
bevándorló érkezett illegálisan a csatornát átszelve az Egyesült Királyságba.
[Le Figaro]
(2)

Felesküdött Finnország első szomáli származású parlamenti képviselője

A finn Baloldali Párt tagja, Suldaan Said Ahmed 1993-ban, gyerekként menekült el Afrika szarváról és 2008ban érkezett Észak-Európába. Ő az első szomáli származású parlamenti képviselő Finnországban. A
hivatalos adatok szerint jelenleg 20 000 szomáli származású lakos él az országban.
[Hiiraan]
(3)

Steinmeier: Németország elképzelhetetlen bevándorlók nélkül

Frank-Walter Steinmeier Németország szövetségi elnöke a Törökországgal 60 éve megkötött migrációs
megállapodás alkalmából tartott ünnepi beszédet Berlinben. A migrációs megállapodás nagymértékben
hozzájárult Németország jelenlegi 2,7 millió fős török diaszpórájának kialakulásához. Steinmeier szerint a
német gazdaság gyors fejlődése nem mehetett volna végbe bevándorlók nélkül. Az elnök emellett elítélte a
rasszista támadásokat, amelyekkel a migráns közösségeknek szembe kell nézniük.
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[DW]
(4)

A közép-európai kormányfők nem kívánnak több afgán migránst befogadni

Az osztrák, cseh és szlovák kormányfők közösen lépnek fel az ellen, hogy az Európai Unió több afgán
menekültet fogadjon be. Andrej Babis cseh miniszterelnök szerint az afgán menekülteknek nincs helyük
Európában, és inkább a szomszédos országokban kellene menedéket keresniük. Sebastian Kurz osztrák
kancellár szintén ellenzi az afgán menekültek befogadását, mivel különösen nehéz feladatnak tartja az
integrációjukat. A három ország vezetőivel megegyező álláspontot fogalmaztak meg a magyar és lengyel
kormányfők is.
[Radio Free Liberty]
(5)

ENSZ migrációs ügynöksége: aggasztó a lengyel-fehérorosz határon rekedtek helyzete

Az ENSZ migrációs ügynöksége felhívta a figyelmet arra az „aggasztó körülményre”, amellyel a lengyelfehérorosz határon rekedt migránsoknak kell szembenézniük. Lengyelország csütörtökön rendkívüli
állapotot hirdetett minden fehérorosz határmenti vajdaságában az illegális bevándorlás miatt. Lengyelország
Litvániával és Lettországgal együtt azzal vádolja a minszki vezetést, hogy tüzeli az illegális határátlépést a
közös határszakaszokon.
[Euronews]
(6)

Ír parlamenti képviselők támadják Lengyelország migrációkezelését

Kritika érte Lengyelországot az ír parlamentben a migrációs helyzet kezelése miatt. A parlamenti képviselők
aggodalmuknak adtak hangot, hogy Lengyelország inkább határkerítést épít és járőrszolgálatot vezet be a
fehérorosz határ mentén, minthogy befogadja a migránsokat. Az egyik ír parlamenti képviselő úgy
fogalmazott, hogy a lengyel megoldás „nem jobb, mint amit Trump az amerikai-mexikói határ mentén hozott
létre”, hozzátéve, hogy az EU-nak el kellene ítélnie az intézkedést.
[The Journal.ie]
(7)

Magyarország segítséget nyújt Lengyelországnak a határőrizetben

A magyar kormány felajánlotta segítségét Lengyelországnak a határőrizeti tevékenységekben a fehérorosz
határ mentén, annak érdekében, hogy ezzel előzhessék meg a tömeges irreguláris migrációt. „Súlyos migrációs
válság alakult ki a lengyel-fehérorosz határon, és az afganisztáni események valószínűleg még nagyobb
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migrációs nyomást fognak gyakorolni Lengyelországra a jövőben” – fogalmazott Áder János köztársasági
elnök a lengyel kollégájával, Andrej Dudával közösen tartott budapesti sajtótájékoztatón. Magyarország a 370
kilométer hosszú határkerítés megfigyelésében és fenntartásában fog segítséget nyújtani Lengyelországnak.
[AP]
(8)

Litvánia kiutasítja a migránsokat az EJEB álláspontja ellenére

Litvánia csütörtökön öt afgán migránst küldött vissza Fehéroroszországba azt követően, hogy azok illegálisan
lépték át a határt. Egy korábbi javaslatban az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) arra kérte Litvániát,
hogy visszaküldés helyett inkább fogadják be őket. Az említett migránsok augusztus 29-e óta tízszer próbáltak
meg illegális módon átlépni Litvániába.
[Reuters]
(9)

Lukasenka továbbra is felfüggesztené az EU-val kötött migrációs megállapodásokat

Alekszandr Lukasenka fehérorosz elnök bejelentette, hogy kormánya továbbra is felfüggesztve tarthatja az
unióval kötött migrációs szerződéseit. Fehéroroszország közölte, hogy ez egyfajta válaszlépés lesz az EU
tagállamainak „barátságtalan lépéseire”. Brüsszel azzal vádolja Lukasenkát, hogy arra bátorította az
országában tartózkodó migránsokat, hogy illegális módszerekkel lépjenek be az EU-ba bosszúként a
Minszkre kivetett gazdasági szankciók miatt.
[Euronews]
(10)

Az EU arra kéri Irakot, hogy függesszen fel minden légi közlekedést Minszkbe

Az Európai Unió arra kérte Irakot, hogy függessze fel az összes Fehéroroszországba közlekedő légi járatát.
Josep Borrell a legutóbbi kétnapos bagdadi látogatása során megegyezett Irak vezetőivel, hogy
felfüggesztenek annyi légi járatot Minszkbe, amennyit csak tudnak. „Nagyra értékelem a hatóságok azon
döntését, hogy ideiglenesen felfüggesztik a Fehéroroszországba tartó légi járatokat, és arra kértem őket, hogy
ez tartósan maradjon így” – nyilatkozta az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.
[Daily Sabah]
(11)

Pénzügyi segítséget nyújt Csehország Litvániának a határkerítés építéséhez

Félmillió euró értékű cseh adomány érkezett a vilniusi kormány bankszámlájára a fehérorosz határmenti
kerítésépítés támogatására, ugyanis jelentősen lelassult a litván lobbitevékenység az EU intézményeiben. Az
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500 kilométeres határkerítés teljes költsége akár 152 millió euróra is rúghat. „Magától értetődik, hogy meg
kell védenünk az EU külső határait, így támogatnunk kell azon tagállamokat – mint pl. Litvánia –, akiknek
jelenleg teljesíteniük kell ezt a nehéz feladatot” – nyilatkozta Jakub Kulhanek cseh külügyminiszter
Vilniusban.
[Reuters]
(12)

Horvát belügyminiszter: az EU-nak meg kell akadályoznia a tömeges illegális migrációt

Az Európai Uniónak meg kell akadályoznia az Afganisztánból érkező irreguláris bevándorlók tömeges
migrációját, ami ugyanakkor nem zárja ki a humanitárius segítségnyújtást Davor Božinović horvát
belügyminiszter szerint. „Remélem, közös állásponton leszünk, amely arra fektet hangsúlyt, hogy a végső cél
a hatalmas migránshullám megelőzése – Horvátország mindenképp ezt az álláspontot képviseli” – nyilatkozta
a politikus. Božinović hozzátette, hogy természetesen széleskörű humanitárius segítséget kell nyújtani
Afganisztán nőinek, lányainak, gyermekeinek, illetve azoknak, akik az EU helyi irodáiban dolgoztak.
[Total Croatia News]
(13)

Görög külügyminiszter: nem engedhetjük a migráció instrumentalizálását

„Nagy kihívás a migráció, és fennáll a veszélye annak, hogy a tagállamok egyedül maradnak” – nyilatkozta
Nikos Dendias görög külügyminiszter román kollegájával, Bogdan Eurescuval közös sajtótájékoztatóján
Bukarestben. A két politikus egyetértett abban, hogy meg kell akadályozni egy 2015-öshöz hasonló szituáció
kialakulását az unióban. Véleményük szerint úgy lehet kezelni a helyzetet, ha először a nyugat-balkáni
határokat erősítik meg.
[Greek City Times]
(14)

Jelentősen megnövekedett a németországi moldáv menedékkérelmek száma

A német belügyminisztérium közlése szerint egyre több moldáv menedékkérő érkezik Németországba,
különösen a fővárosba, Berlinbe. Helmut Teichmann belügyminisztériumi államtitkár a berlini integrációs
szenátorhoz, Elke Breitenbach-hoz eljuttatott levelében kifejtette, hogy a moldáv menedékkérelmek berlini
száma a teljes állami kérelemszám 80%-át teszi ki. A dokumentum szerint nem zárható ki a menekültügyi
rendszerrel való visszaélés sem, ugyanis a fővárosban lényegesen magasabb pénzügyi támogatásokat
kaphatnak a menekültek, mint máshol az országban.
[InfoMigrants]
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(15)

Putyin: Oroszország az Európába tartó migráció megállításában érdekelt

Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy Moszkva az afganisztáni békében és az Európába irányuló
illegális migráció megakadályozásában érdekelt. Putyin ezt egy csütörtöki videokonferencia keretei közt
létrejött csúcstalálkozón fejtette ki, amelyben a BRICS-országok vezetőivel tárgyalt. Az orosz elnök aláhúzta,
országa mindig is Afganisztán békéjének és stabilitásának megvalósításában volt érdekelt.
[The Siasat Daily]
(16)

Charles Michel az örmény-azeri helyzet rendezéséről tárgyalt Putyinnal

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és Vlagyimir Putyin orosz elnök az azeri-örmény határmenti
helyzet rendezéséről tárgyalt. A két vezető a tavalyi hegyi-karabahi konfliktus miatt elmenekült lakosok
helyzetét is napirendre vette. Michel és Putyin egyetértett abban, hogy bizalomépítésre és párbeszédre van
szükség a régióban.
[Public Radio of Armenia]
(17)

Uniós építésű afgán menekülttáborok létesülhetnek Közép-Ázsiában

A Schengenvisainfo értesülései szerint a határkerítések építése mellett az EU menekülttáborokat építhet fel
Közép-Ázsia-szerte, hogy ezzel is minimalizálják az Európára nehezedő migrációs nyomást. A táborok
Iránban, Pakisztánban, Üzbegisztánban, Tádzsikisztánban és Törökországban kerülnének kialakításra.
Ugyanakkor a cikkíró szerint a témában nincs egyetértés a tagállamok belügyminiszterei között.
[Schengenvisainfo]
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AFRIKA
(18)

Folytatódnak a civilek elleni atrocitások az etióp polgárháborúban

Helyi beszámolók szerint ezúttal a Tigrinya Nép Felszabadítási Frontja (TPLF) gyilkolt meg 120 amhara
civilt. A TPLF tagadja a vádakat. A harcok miatt már több mint 2 millió ember vált belső menekültté.
[VOA News]
(19)

Elérte a félmilliót Kamerunban a menekültek száma

A szomszédos országokból több százezren kerestek menedéket Kamerunban a nigériai Boko Haram, illetve
a Közép-afrikai Köztársaság fegyveres milíciái elől menekülve. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága szerint
a kameruni válság Földünk egyik legelhanyagoltabb humanitárius krízise.
[VOA News]
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK
(20)

ENSZ: Afganisztánt az összeomlás teljes veszélye fenyegeti

Deborah Lyons, az ENSZ afganisztáni különmegbízottja a Biztonsági Tanács előtt számolt be a súlyos
válságba süllyedt ország aktuális helyzetéről. Álláspontja szerint meg kell találni a módját annak, hogy a
pénzügyi segélyek gyorsan áramoljanak az országba, hiszen így akadályozható meg a gazdaság és a társadalmi
rend teljes összeomlása. Afganisztán számos válsággal néz szembe. Ezek közül komoly aggodalomra ad okot
a zuhanó valutaérték, az élelmiszer- és az üzemanyagárak emelkedése. Az ENSZ ezen a héten több mint 600
millió dollár értékű rendkívüli finanszírozási segély folyósítását kezdeményezte, hogy közel 11 millió embert
támogassanak országszerte az év végéig. A tálibok felkérték a humanitárius szervezeteket, hogy folytassák
munkájukat, sőt, felajánlották, hogy biztosítják számukra a biztonságot a zavartalan és békés munkavégzéshez.
[UNHCR]
(21)

Az erőszak elkerülésére szólítják fel a vitában álló mianmari feleket

Délkelet-ázsiai és nyugati országok arra szólították fel a konfliktusban részt vevő mianmari feleket, hogy
tartózkodjanak az erőszak minden formájától és biztosítsák a humanitárius segítségnyújtás lehetőségét. Ez
azután történt, hogy a katonai uralom ellenzői által alakított árnyékkormány országos felkelést hirdetett. A
Nemzeti Egység Kormánya (NUG) kedden kiadta a „népi védekező háború” statútumát az ország hadserege
ellen, ami a konfliktusok által sújtott területeken folytatott harcok fellángolását váltotta ki. Sajtóértesülések
szerint több, a katonasággal harcoló etnikai fegyveres szervezet támogatta a felhívást. Február óta mintegy
181 ezer ember él belső menekültként az erőszak miatt, míg további 15 ezren a szomszédos országokban
kerestek menedéket.
[UNHCR]
(22)

Amnesty: továbbra sem biztonságos a visszatérés Szíriába

Az Amnesty International "A halálba mész" címmel tett közzé jelentést, amelyben arról számol be, hogy a
szíriai biztonsági erők hazatérésük után több szíriai menekültet jogtalanul őrizetbe vettek, megerőszakoltak
vagy megkínoztak. A szervezet 66 esetet tárt fel, melyből 13-nál gyermekek voltak a súlyos jogsértések
áldozatai. A jelentés amellett érvel, hogy a menekültek számára továbbra sem biztonságos a hazatérés Szíriába,
az ország egyetlen részébe sem.
[Amnesty International]
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AMERIKA
(23)

Mexikó nem hajlandó újraindítani a „Maradj Mexikóban” programot

A Donald Trump volt amerikai elnök által 2019-ben bevezetett Migration Protection Protocol, köznapi
nevén „Maradj Mexikóban” (Stay in Mexico) program lényege, hogy akik az USA-ban szeretnék beadni
menedékkérelmüket, azoknak a sokszor évekig húzódó bírósági döntés kimenetelét Mexikóban kell
kivárniuk. A programot Joe Biden amerikai elnök humanitárius okokra hivatkozva beiktatásának napján
eltörölte. Texas és Missouri azonban beperelték a szövetségi kormányzatot, ugyanis szerintük a program
eltörlése miatt az USA-ba beáramló irreguláris migránsok tömegei igazságtalanul súlyos terhet róttak a két
állam szerveire. 2021. augusztus 13-án egy texasi szövetségi bíró a Maradj Mexikóban program újraindítására
utasította Biden kormányzatát, a Legfelsőbb Bíróság pedig augusztus 24-én nem volt hajlandó felfüggeszteni
a texasi bíró határozatát, amíg a szövetségi kormányzat fellebbviteli fórumokon próbálja megtámadni a
döntést. A Maradj Mexikóban program sorsáról a végső szót minden bizonnyal a Legfelsőbb Bíróság fogja
kimondani, azonban ez hosszú hónapokba is telhet. Ebben az időszakban pedig Biden kénytelen végrehajtani
a texasi szövetségi bíró döntését, és újraindítani a programot. A demokrata elnöknek ugyanakkor nem lesz
könnyű dolga, ugyanis Mexikó hallani sem akar a program felélesztéséről. Roberto Velasco, a mexikói
külügyminisztérium észak-amerikai ügyekért felelős vezető tisztségviselője legutóbb úgy nyilatkozott, hogy
Mexikó migrációs politikáját nem az USA Legfelsőbb Bírósága fogja diktálni.
[The New York Times]
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ÁZSIA
(24)

Türkmenisztán megerősítette az Afganisztánnal közös határszakaszát

Türkmenisztán hétfőn közölte, hogy megerősítette az Afganisztánnal közös határszakaszát, és aktív
párbeszédet folytat a meghatalmazott kabuli képviselőkkel. „Türkmenisztán aktív és építő jellegű párbeszédet
folytat a szomszédos ország [Afganisztán] meghatalmazott képviselőivel, megerősíti a stabilitást a határmenti
régiókban és továbbra is dolgozik a kereskedelem fenntartásán a két állam között” – áll a külügyminisztérium
sajtóközleményében. A minisztérium szerdán online konferenciát tartott az afganisztáni helyzetről, amelyen
részt vettek Tádzsikisztán, Üzbegisztán és Ausztria felelős tisztviselői is.
[TASSZ]
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