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MIGRÁCIÓS KÖRKÉP
EURÓPA
(1)

Frontex: több mint 103 ezer illegális határátlépés történt idén az EU külső határain

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) legfrissebb adatai szerint több mint 103 ezer illegális
határátlépést regisztráltak az EU külső határain 2021 első nyolc hónapjában, amely 64%-os éves alapú
növekedésnek felel meg. A gyorsuló ütemű illegális bevándorlásért továbbra is a közép-mediterrán szakasz
felel elsősorban: Olaszországban január és augusztus között körülbelül 41 ezer irreguláris érkezést könyveltek
el (tavalyhoz képest 90%-os emelkedés). A gyorsuló dinamika oka – a Covid tavalyi bázishatásán túl – a líbiai
instabilitás illegális migrációnak kedvező hatása, illetve a tunéziai gazdaság rossz teljesítménye. A nyugatbalkáni útvonal ún. másodlagos migrációs mozgásai is felfelé hajtják az összesített statisztikát: a több mint
27 ezer határsértés épp a duplája a tavalyi időarányosnak. A nyugat-mediterrán (Marokkó-Spanyolország)
szakaszon kismértékű emelkedést regisztrált a Frontex 10 ezer fölötti érkezéssel (+16% 2020-hoz képest),
miközben a Kanári-szigeteken több mint duplájára (~8 600, +118%) nőtt az illegális bevándorlás volumene.
A görögök azonban továbbra is hatékonyan védik Törökországgal közös határukat: az idei 11 ezres
érkezésszám 25%-kal marad el a tavalyitól, ami a 2020-as alacsony számok tükrében különösen figyelemre
méltó.
[Frontex]
(2)

Megnyílt az új migránstábor Számoszon

Az öt tervezett égei-tengeri migránstábor közül a számoszi készült el elsőként, szombaton fel is avatták. A
tábort pengés drótkerítés veszi körül, 3 ezer fő befogadására alkalmas, nyolc étterme, hét kosárlabdapályája,
egy futballpályája és három játszótere van. A migrációért felelős minisztérium illetékese a megnyitás kapcsán
a korábbinál jóval emberibb körülményeket dicsérte, a migránsokat segítő NGO-k a kerítést bírálták. A tábor
felépítésének költsége 38 millió euró volt. Az öt tábor építésének költsége mintegy 250 millió euró.
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[The Guardian]
(3)

Embercsempészeket fogtak el Murciában

Hét algériai állampolgárt fogott el a spanyol rendőrség Murcia tartomány területén. A 25 és 37 év közötti
férfiakat azzal gyanúsítják, hogy egy embercsempész bűnszervezet tagjai. Kettejüket egy augusztusban a
tengeren megtalált, migránsokkal teli csónakkal hozták kapcsolatba. A bevándorlók érkezése nemcsak
Murciában, hanem a két szomszédos tartományban, Andalúziában és Valenciában, valamint a Baleárszigeteken is gondot okoz.
[Murcia Today]
(4)

Finnország után Norvégiában is szomáli származású bevándorló került be a parlamentbe

A hidzsábot viselő hölgy saját elmondása szerint nem csak a szomálik képviselője szeretne lenni a
törvényhozásban. A becslések szerint 43 000 szomáli származású személy él a skandináv országban.
[MTV Somali Channel]
(5)

Litván kollégájával egyeztetett a lengyel miniszterelnök

Lengyelországba látogatott pénteken a litván miniszterelnök, Ingrida Simonyte, ahol kollegájával, Mateusz
Morawieckivel a szigorúbb bevándorlásról és a Fehéroroszország irányából érkező „hibrid fenyegetésről”
egyeztettek. A két vezető egyetértett abban, hogy Varsónak és Vilniusnak még mélyebb bilaterális
kapcsolatokat kell kialakítania. A tárgyalást követően a két ország minisztériumainak vezetői is egyeztettek az
illegális migráció megakadályozásáról és az EU keleti határának megerősítéséről.
[AP News]
(6)

Dán szociáldemokraták: helyes, hogy Horvátország visszaküldi a migránsokat

A Dán Szociáldemokrata Párt szóvivője, Rasmus Stoklund szerint helyes dolog, hogy a horvát kormány
visszaküldi az illegális módon érkező migránsokat. „Nekem – egy dán politikusnak – könnyű lenne
üldögélnem és kritizálnom egy másik EU-s országot, miközben más államok közvetlenül szembesülnek ezzel
a kihívással” – fogalmazott Stoklund a HINA hírügynökségnek. Stoklund kitért a szigorú dán bevándorlási
törvényekre és az integrációs politikára is, amely szerinte a leghatékonyabb az egész unióban és jó példaként
szolgál a többi tagállam számára.
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[Euractiv]
(7)

Osztrák miniszter: küzdenünk kell az EU-ra nehezedő migráció ellen

Nemzetközi körútra indult Ausztria európai ügyekért felelős minisztere, Karoline Edtstadler. A miniszter
meglátogatta többek közt Lettországot, Litvániát, Ciprust és Romániát is, ahol főként az EU-ra nehezedő
migráció kihívásairól tárgyalt, kiemelt figyelemmel Afganisztánra és Fehéroroszországra. A miniszter aláhúzta
a szigorú határellenőrzés jelentőségét az EU külső határszakaszain. A Lukasenka-rezsimre utalva így
nyilatkozott: „Az EU-t nem lehet zsarolni. Komolyabban kell vennünk, amikor harmadik országok illegális
migrációval fenyegetik meg az EU-t, hiszen ez gyakran növeli a feszültséget határainknál”.
[Vindobona]
(8)

Törökország az EU zsarolására használja a migránsokat az osztrák miniszter szerint

Karoline Edtstadler, Ausztria európai ügyekért felelős minisztere szerint Törökország a migráció segítségével
zsarolja az Európai Uniót, hogy saját céljait elérje. A miniszter Nikos Christodoulides ciprusi
külügyminiszterrel folytatott megbeszélése után kijelentette, az EU külső határait képző országok nem
maradnak egyedül a problémával. Az osztrák miniszter szerint közös EU-akciók szükségesek, hogy a
migrációs problémákat a gyökerüknél kezeljék.
[Ekathimerini]
(9)

Az európai migrációs politikát kritizálta az osztrák miniszter

Karl Nehammer osztrák belügyminiszter az Európai Rendőrségi Kongresszuson kritizálta az Európai Uniót,
mivel véleménye szerint az EU képtelen megfelelő időben és megfelelő módon reagálni a migrációhoz
kapcsolódó problémákra. A tárcavezető emellett elutasított minden felvetést, amely az osztrák kormányzatot
emberi jogsértésekkel vádolja az áttelepítési programoktól való távolmaradása miatt. A belügyminiszter
emellett kifejtette, az Ausztriában tartózkodó 44 000 afgán menekült mind illegális módon érkezett az
országba. Ezzel kapcsolatban Nehammer felszólította a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel a menedékkérőkkel
kapcsolatos eljárásokat és programokat. Karl Nehammer szerint az Európai Bizottság nem nyújt elégséges
támogatást a tagországoknak, ezt pedig Litvánia példájával demonstrálta.
[Euractiv]
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(10)

Az ukrán titkosszolgálat illegális módon érkező migránsokat buktatott le Kijevben

Egy úgynevezett „migráns művelet” keretei között Ukrajna Titkosszolgálata (SZBU) több, az Európai
Unióba tartó irreguláris bevándorlót fedezett fel Kijev hosteleiben. Az SZBU – együttműködve a
rendőrséggel – szeptember 1-31. között hajtotta végre műveletét. Az elfogott, illegális módon érkező
bevándorlók többsége belorusz állampolgárságúnak vallotta magát.
[Interfax-Ukraine]
(11)

Vendégmunkás-hiány van Oroszországban

Moszkva főpolgármester-helyettese, Vlagyimir Jefimov szerint továbbra is súlyos vendégmunkás-hiány áll
fent Oroszországban. A politikus az Izvesztyijának adott interjújában kifejtette, hogy körülbelül 200 ezer
vendégmunkás hiányzik csak a moszkvai munkaerőpiacról. „Reméljük, a bevándorlásuk irányába tanúsított
szigorú politika a járvány végével enyhülni fog” – tette hozzá Jefimov.
[Modern Diplomacy]
(12)

Lavrov: nem mi, hanem a Nyugat tehet a migrációs válságról

Oroszország külügyminisztere, Szergej Lavrov bejelentette, hogy állama nem fog felelősséget vállalni a
Nyugat által generált migrációs válság kezelésében. A politikus szerint az eredményezte az illegális migrációs
csatornák Nyugat-Európába tartó útvonalainak kialakulását, hogy a NATO lebombázta Líbiát. „Az illegális
migráció a lebombázott Líbián halad keresztül Nyugat-Európába. Amikor az EU észrevette, hogy ez túl nagy
falat számára, hirtelen mindenkit a teher megosztására szólított fel” – tette hozzá Lavrov a Kollektív
Biztonsági Szerződés Szervezetének (CSTO) találkozóján.
[TASSZ]
(13)

Iszlamista terrortámadást akadályoztak meg Németországban

A német hatóságok bejelentése szerint sikerült megakadályozni egy, a nyugat-németországi Hagen városában
található zsinagógát célzó iszlamista terrortámadást egy figyelmeztetésnek köszönhetően. Az észak-rajnavesztfáliai tartományi belügyminiszter, Herbert Reul tájékoztatása szerint a támadással kapcsolatban négy
személyt, köztük egy 16 éves szíriai férfit vettek őrizetbe. Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter szerint
a német biztonsági szolgálatok mindent megtesznek, hogy biztosítsák a német emberek biztonságát. A
támadást a 2019-es hallei eseményekhez hasonlóan a zsidó Yom Kippur ünnepére időzítették.
[CNN]
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(14)

Szijjártó: Európa növekvő migrációs nyomással szembesül

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter finnországi látogatása során kifejtette, az EU jelenleg
több irányból érkező, egyre erősödő migrációs nyomással néz szembe, amely a jövőben az EU
határozatlanságának köszönhetően csak fokozódni fog. A külügyminiszter szerint a déli- és délkeletimigrációs nyomás mellett a közelmúltban Fehéroroszországnak köszönhetően megjelent egy új, keleti
fenyegetés. Magyarország további rendőri egységekkel segíti a régióban található országok határvédelmi
erőfeszítéseit az ORFK közleménye szerint. A nyilatkozat szerint 30 fő utazik Észak-Macedóniába, 20 fő
Szerbiába, 3 fő pedig Szlovéniába. A rendőrök közös járőrszolgálatot látnak majd el helyi kollégáikkal,
valamint segítséget nyújtanak az embercsempészek elfogásában is.
[Budapest Times]
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AFRIKA
(15)

Meghalt az Iszlám Állam Nyugat-afrikai Tartományának vezetője?

Sajtóinformációk szerint az ISWAP vezetője augusztus végén vesztette életét. A hírt a nigériai kormány
egyelőre nem erősítette meg. Ha Abu Muszab al-Barnavi halálhíre igaznak bizonyul, az komoly csapás a
nyugat-afrikai dzsihádisták számára.
[Daily Trust]
(16)

A francia erők végeztek az Iszlám Állam száheli vezetőjével

Emmanuel Macron francia elnök bejelentése alapján Adnán Abu Válid asz-Szahrávival egy légicsapás végzett
néhány héttel ezelőtt, de ennyi időbe telt, amíg igazolták, hogy valóban a Nagy-szaharai Iszlám Állam (ISGS)
vezetőjét likvidálták. Az ISGS számos terrortámadást hajtott végre Maliban, Nigerben és Burkina Fasóban
helyi és nyugati célpontok ellen.
[AP News]

6

KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA
(17)

Több százezer adag vakcinát ajánlott fel menekülteknek a Pfizer

A német-amerikai gyártó Jordániába 200 000, Libanonba 600 000 adag koronavírus ellen vakcinát szállít.
Ezeket a helyi hatóságok közreműködésével elsősorban az ott élő szíriai és palesztin menekültekhez akarják
eljuttatni, akinek átoltottsága messze elmarad a helyi lakosságétól.
[Bloomberg]
(18)

Továbbra sem biztonságos ország Szíria az ENSZ szerint

Az ENSZ háborús bűnöket vizsgáló bizottsága szerint Szíriában egyre gyakoribbak a civilek jogait érő
sérelmek, a letartóztatottakat pedig a hatóságok gyakran kínzásnak és szexuális erőszaknak vetik alá. Ezek
mellett az ország számos pontján kiújultak a harcok, a területét vesztett Iszlám Állam pedig fokozta
támadásait a polgári célpontok ellen.
[Reuters]
(19)

Törökország meghosszabbítja a falat a török-iráni határszakaszon

A török belügyminiszter, Süleyman Soylu bejelentette, hogy további 242 kilométerrel meghosszabbítják a
török-iráni határon található, jelenleg 221 kilométer hosszúságú falat, hogy megakadályozzák az illegális
bevándorlást. Törökország 2017-ben kezdett először falat építeni iráni határszakaszán, akkor Iğdır, majd Ağrı
tartományokban. A miniszter emlékeztetett, hogy a török-szíriai határon már felépült egy 837 kilométer
hosszú határfal.
[Hürriyet Daily News]
(20)

A líbiai hatóságok 53 egyiptomi akadályoztak meg az Európa felé történő illegális átkelésben

Ezzel párhuzamosan számos csempészt tartóztattak le. A líbiai parti őrség csaknem 40 000 átkelést gátolt
meg eddig 2021-ben.
[AP News]
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK
(21)

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa sürgős nemzetközi támogatást kér az afgánok számára

Az ENSZ 606 millió dollárt kért az afganisztáni humanitárius válság enyhítésére, miközben elismerte, hogy
a pénz nem lesz elegendő a kialakult helyzet kezelésére. Filippo Grandi Menekültügyi Főbiztos háromnapos
afganisztáni látogatása során arra figyelmeztetett, hogy ha a közszolgáltatások rendszere és a gazdaság
összeomlik, akkor növekvő instabilitásra és még több belső menekültre számíthatunk Afganisztán-szerte.
Elmondta, hogy az ideiglenes afgán kormány tagjai megígérték, hogy biztosítják az országban a humanitárius
szervezetek biztonságos és gondtalan működését. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága bővíti tevékenységét,
hogy még a tél beköszönte előtt felkészítse és segítse a menekültközösségeket.
[UNHCR]
(22)

Jelentés az UNHCR leginkább alulfinanszírozott válságairól

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának új jelentéséből kiderült, hogy a nemzetközi szervezet a COVID19 világjárványra való reagáláshoz szükséges források csupán egyharmadát kapta meg. A csaknem 617 millió
dolláros hiány óriási rést hagy a globális erőfeszítésekben. A jelentés szerint az iraki és szíriai menekültek,
hazatérők és lakhelyüket elhagyni kényszerülő személyek támogatására szánt finanszírozás kritikusan
alacsony, különösen a zord téli időszak közeledtével.
[UNHCR]
(23)

A klímaváltozás miatt akár 216 millió menekült élhet világszerte 2050-re

A Világbank újonnan közzétett jelentése szerint az éghajlatváltozás 216 millió embert kényszeríthet arra az
elkövetkező három évtizedben, hogy lakóhelyét elhagyja, és az országokon belül migrációs gócpontokat
hozzanak létre. Az optimista forgatókönyvek szerint is legalább 44 millió ember válik „klímamenekültté” az
érintett időszakban, hacsak a nemzetközi közösség nem tesz sürgős lépéseket a fejlesztési programok
elősegítése, a vízhiány és terméshozam csökkenésének megoldása és más környezeti hatások mérséklése
érdekében.
[UNHCR]
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(24)

Európai Számvevőszék: a migránsok hazaküldése csak bátorítja a bevándorlókat

Az Európai Számvevőszék szerint a migránsok hazaküldésének terve nem hatékony, ugyanis csak növeli a
szövetségre nehezedő migrációs nyomást. „Az EU jelenlegi visszaküldési rendszere nem működik
megfelelően, amelynek következménye, hogy épp az ellentétes eredményt érik el” – nyilatkozott Leo Brincat,
a luxemburgi székhelyű Európai Számvevőszék képviselője. Állítását az Európai Bizottság migrációs
jelentésével bizonyította.
[EUobserver]
(25)

CSTO: meg kell erősíteni a tádzsik-afgán határt

A Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (CSTO) ülésén a tagállamok képviselői az afganisztáni
helyzet hatásait is tárgyalták a héten. A tagállamok egyetértettek abban, hogy a közép-ázsiai régióra nehezedő
illegális migrációs nyomás enyhítése érdekében meg kell erősíteni a tádzsik-afgán határszakaszt. A
megerősített határszakaszon speciális kommandós alakulatok fognak gondoskodni a drogkereskedelem és a
határsértések megakadályozásáról.
[TASSZ]
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ÁZSIA
(26)

Rengetegen várnak útlevelükre Afganisztánban

Tömegek gyűltek össze Kabulban az útlevelet kibocsátó közigazgatási szerv előtt, hogy jelenlétükkel nyomást
gyakoroljanak a hatalomra és elindítsák a szervezet működését. A lakosok jórészt arra hivatkozva várják
dokumentumaikat, hogy hozzátartozóik külföldi egészségügyi ellátásban részesülhessenek. A kialakult
válsághelyzet miatt azonban az útlevélért folyamodók zöme valójában a tálib rezsim és a szegénységből való
menekülés céljából várja dokumentuma kézhez vételét. Az iroda működését leginkább az befolyásolja, hogy
a tálib hatalomátvétel óta a közigazgatási dolgozók nem kapták meg fizetésüket, valamint, hogy a szervezet
szorosan kapcsolódik Afganisztán központi bankjához, a központi polgári nyilvántartási hatósághoz,
valamint a belügyminisztériumhoz – ezekben a szervezetekben pedig hetek óta káosz uralkodik.
[TOLO News]
(27)

Illegális migrációs csatornát számoltak fel az orosz-kazah határon

Kazahsztán Nemzeti Biztonsági Tanácsa csütörtökön bejelentette, hogy sikeresen felszámoltak egy
Oroszország irányába induló illegális migrációs csatornát. Petropavlovszk város lakói titokban illegális úti
okmányokat bocsátottak rendelkezésre azoknak, akik határsértő módon kívántak Nyugatra jutni. A kazah
hatóságok a koronavírus-járványra való tekintettel kifejezetten szigorúan jártak el az esetben, tekintve, hogy
az érintettek semmibe vették a pandémia miatt bevezetett szabályozásokat.
[TASSZ]
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