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MIGRÁCIÓS KÖRKÉP
EURÓPA
(1)

Elmar Brok: Németországnak folytatnia kell a dublini visszaküldéseket Görögországba

Miután az EU forrásaiból Számoszon megnyílt az új, a menedékkérőknek méltó elhelyezést biztosító zárt
tábor, s hamarosan a többi érintett görög szigeten is hasonlók kerülnek majd átadásra, a Dublin Rendelet
ismét betarthatóvá válik. Vagyis, az embertelen körülményekre hivatkozva Németország immár nem
zárkózhat el attól, hogy a Görögországon át a területére érkezett migránsokat visszaküldje – vélekedik Elmar
Brok CDU-s politikus, az Európai Parlament Külügyi Bizottságának korábbi elnöke. Notis Mitarakis görög
bevándorlásügyi miniszter szerint véget érni látszik hazájában a migrációs válság, ugyanis míg tavaly ilyenkor
86 ezren, most már csak 46 ezren tartózkodnak az állam által fenntartott különböző létesítményekben.
[The National News]
(2)

Nyomást helyez Németországra a görög táborok kiürítése

Miután a görög hatóságok megkezdték a menekülttáboraik kiürítését, több, Görögországban már
menekültstátuszt szerzett személy Németországba utazott, hogy ott is beadja menedékkérelmét. A német
hatóságok közlése szerint augusztusig összesen 27 500 ilyen esetben kellett intézkedniük. Bár a jelenleg
érvényben lévő Dublin megállapodás megtiltja, hogy egy személy két országban is menedékkérelemért
folyamodjon, a német bíróságok meggátolták az érintettek visszaküldését Görögországba az ott található
menekülttáborok állapota miatt.
[The National News]
(3)

Médiakampánnyal előzné meg az illegális migrációt a görög kormány

A görög migrációs és menekültügyi minisztérium bejelentése szerint a görög kormány egy nemzetközi
médiakampánnyal előzné meg az illegális migrációs hullámokat. A minisztérium tájékoztatása szerint a
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kampány üzenete az, hogy Görögország megvédi a határait, és ellenáll az illegális migrációnak. Emellett a
görög hatóságok szerint a kampány célja, hogy a migránsok ne váljanak az embercsempészek áldozataivá és
ne kockáztassák az életüket. A projektet a görög kormány és az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és
Integrációs Alapja támogatja.
[Info Migrants]
(4)

Mentőakció a görög partoknál

A görög partiőrség tájékoztatása szerint kutató- és mentőakciót indítottak az ország délnyugati partjainál,
miután egy 150 migránst szállító hajó veszélyes helyzetbe került a tengeren. A hatóságokat egy teherhajó
értesítette, amely a fedélzetére vette a bajba jutott hajó utasait, közben pedig egy nő a tengerbe esett.
[AP News]
(5)

Osztrák egyeztetések Afganisztán kérdésében

Az osztrák kormány két egyeztetés keretében vitatja meg az afganisztáni helyzet biztonsági, migrációs és
humanitárius vonatkozásait. A jelenlegi ENSZ ülésszak keretében Sebastian Kurz kancellár és Alexander
Schallenberg külügyminiszter vezetésével járják körül a kérdést Dánia, Katar, Tádzsikisztán, Kazahsztán és
Görögország vezetőivel. Karl Nehammer belügyminiszter pedig Bécsben szervez megbeszélést Afganisztán
helyzetéről az Európai Bizottság, a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM), valamint további humanitárius
szervezetek részvételével. Ausztria a régiós humanitárius támogatások növelését és az Európába irányuló
migráció megelőzését tekinti a helyzet megoldásának.
[Euractiv]
(6)

A holland kormány ellenzi az új repatriációs eljárást

Egy kiszivárgott kormányzati jelentés szerint a holland kormány ellenzi az Európai Unió újonnan kialakított
repatriációs rendszerét, mivel az többletjogokat biztosítana az illegális migránsok számára. A kormányzat
szerint az új jogszabályok csak tovább nehezítenék a migránsok kiutasítását. Az új jogszabálytervezetet és a
Frontex megerősítését több tagország, például Ausztria és Németország is támogatta.
[Euobserver]
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(7)

A francia elnökválasztás után születhet döntés az EU migrációs politikájáról

Margaritis Schinas, az Európai Bizottság alelnöke szerint a német választás és a 2022-es francia
elnökválasztást követően születhet döntés a Bizottság által javasolt migrációs javaslatcsomagról. Schinas
szerint a megállapodást jelentősen nehezítik a szélsőjobb- és a szélsőbaloldali pártok ellentétes, de a
megállapodást egyaránt elutasító álláspontjai. Az afganisztáni helyzettel kapcsolatban az alelnök kifejtette,
hogy Törökország hajlandósága a külső határainak ellenőrzésére jelentősen csökkentheti az Európára
nehezedő migrációs nyomást.
[Euractiv]
(8)

Lengyelország további katonákat küld a fehérorosz határra

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök és Mariusz Kaminski belügyminiszter közös sajtótájékoztatón
jelentették be, hogy további 500 katonát és 8 járművet küldenek az ország Fehéroroszországgal közös
határszakaszára. A miniszterelnök szerint Fehéroroszország és Moszkva célja az illegális migráció
támogatásával az Európai Unió destabilizálása. Morawiecki szerint a Lengyelország területére lépő migránsok
minden szükséges ellátást megkapnak.
[AP News]
(9)

Andrej Babis: nem az illegális migráció a megoldás a demográfiai válságra

Andrej Babis cseh miniszterelnök Orbán Viktor magyar miniszterelnök társaságában megtekintette a szerbmagyar határon álló határkerítést. A cseh miniszterelnök szerint az illegális migráció támogatása nem lehet
megoldás Európa demográfiai problémáira.
[Radio CZ]
(10)

Embercsempészeket tartóztatott le a horvát rendőrség

A horvát rendőrség felszámolt egy embercsempész bandát, amely Boszniából Horvátországon keresztül
Nyugat-Európába szállította a bevándorlókat. A rendőrség közleménye szerint az üggyel kapcsolatba hozható
8 horvát és 1 szerb állampolgár közül 7 személyt már letartóztattak, ketten pedig továbbra is szökésben
vannak. A horvát és boszniai rendőrség a házkutatások során közel 80 000 euró kézpénzt is lefoglalt.
[AP News]
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(11)

Jelentős az albán elvándorlás

Az INSTAT elemzése szerint 2020-ig összesen már 1 684 135 személy hagyta el Albániát. A dokumentum
rávilágít, hogy a magasabb végzettséggel rendelkező albánok 47%-a külföldön él. Emellett régiós
viszonylatban Albánia az első a külföldön tanuló diákok számában 18 181 fővel. A szakértők szerint
Albániának meg kell kezdenie a reformok bevezetését a gazdasági, szociális és oktatási szektorokban, amivel
csökkentheti a kivándorlás mértékét. A hazatérők támogatásával pedig olyan személyeket lehet
visszacsábítani, akik jelentősen hozzájárulhatnak az ország fejlődéséhez.
[Albanian Daily News]
(12)

Újabb halálesetek a lengyel-fehérorosz határon

Halálos fordulatot vett a lengyel-fehérorosz határ menti migrációs krízis, miután pénteken egy újabb
menedékkérő vesztette életét. Az állítólag iraki állampolgárságú férfi vélhetően szívrohamot kapott. A múlt
hétvégén négy további holttestet fedeztek fel, akik a fagyos éjszakai hőmérséklet miatt megfagyhattak szállás
híján.
[Politico]
(13)

Augusztus óta több mint 300 ember kért menedékjogot Lettországban

Több mint 300 menedékkérelmet regisztráltak a lett hatóságok a fehérorosz határvidékről a rendkívüli helyzet
augusztusi kihirdetése óta – számolt be róla a Lett Rádió szeptember 27-én. Az Állampolgársági és Migrációs
Ügyek Hivatala szerint ez több mint kétszerese a teljes tavalyi adatnak. A menedékkérők többsége Irakból
származik. Madara Puķe, a Hivatal tisztviselője elmondta, hogy a hatóság eddig képes volt megbirkózni a
növekvő adminisztrációs terhekkel.
[LSM.LV]
(14)

Migránsok ezrei jutnának Szerbiából az EU-ba

2021-ig körülbelül 1,5 millió menekült és migráns lépett Szerbia területére 2015 óta annak érdekében, hogy
az EU-ba juthassanak. Csak abban az évben 550 ezer bevándorlót regisztráltak Szerbiában. Napjainkban a
legtöbb Szerbiába érkező migráns és menekült Afganisztánból, Pakisztánból, illetve különböző közel-keleti
és észak-afrikai államokból származik, célországaik pedig főként Ausztria, Németország, Olaszország,
Spanyolország és Hollandia.
[NPR]
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(15)

Észtország meghosszabbítja védelmi erőinek litvániai tartózkodását

Október végéig lesznek jelen Észtország honvédségi pilóta nélküli légi járművei Litvániában. „A védelmi
erőink által összegyűjtött információk javítják a litván hatóságok kilátásait a határövezeti helyzetről” –
nyilatkozta a tallinni kormány. Észtország Litvánia kérésére nyújt segítséget.
[ERR.ee]
(16)

Az orosz belügyminisztérium tovább szigorítja a migránsok ellenőrzését

Az orosz belügyminisztérium modern információs technológiák bevezetésével kívánja megerősíteni az
oroszországi migránsok ellenőrzését – nyilatkozta a tárca sajtóközpontja a TASSZ-nak. A minisztérium
korábban törvényjavaslatot készített a 2019-2025-ös állami migrációpolitikai koncepció 2020-2022-es
végrehajtására irányuló tevékenységekkel összefüggésben, amelynek célja a külföldiek beutazásának és
tartózkodásának szigorúbb ellenőrzése. „A törvénytervezetek kidolgozásának egyik célja a biztonsági
támogatási szint növelése, különösen a modern információs technológiák szélesebb körű bevezetése miatt
az állami szolgáltatások nyújtása és az állami ellenőrzés gyakorlása során” – nyilatkozta a sajtóközpont
szóvivője.
[TASSZ]

5

AFRIKA
(17)

Franciaország és Németország is ellenzi a Wagner-csoport Maliba történő telepítését

A két európai állam, amely több ezer katonával járul hozzá a dzsihádisták elleni harchoz a száheli országban,
kilátásba helyezte távozását, ha Bamako felbérli a más háborús zónákban atrocitásokkal vádolt orosz
zsoldosokat. A tervek szerint a puccsal hatalomra került mali kormány 1 000 harcost szeretne telepíteni. Mali
egyszerre fontos forrása és tranzitútvonala az illegális migrációnak.
[France24]
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA
(18)

Elszabadulhat a koronavírus Északnyugat-Szíriában

A szíriai lázadók által uralt Idlib megyében és környékén már napi ezer új koronavírusos esetet regisztrálnak,
ezeknek 11%-át a belső menekültek által lakott zsúfolt táborokban. Noha a járvány következő hulláma még
nem kezdődött el, a központok terheltsége már most 95%-os. A tartomány 4 millió lakójának csak 2,5%-a
kapta meg a vakcina első dózisát. Szeptemberben Törökország 350 ezer vakcinát küldött Idlibbe.
[Reliefweb]
(19)

Jemen: több millió belső menekült és migráns várja a nemzetközi segélyeket

Jemenben több millió belső menekült és migráns élete került veszélybe a humanitárius segélyek elapadása
miatt. Az országban közel 5 millió ember áll az éhínség küszöbén, és a lakosság csaknem kétharmada
támaszkodik humanitárius segélyre. Az IOM értesülései szerint mintegy 32 000 embert fenyeget a
kizsákmányolás és visszaélés valós veszélye. Jemenben a fegyveres konfliktuson túl nagy kockázatot jelent a
világjárvány terjedése, a gazdasági válság, valamint az élelmiszer- és vízhiány, miközben az elmúlt évben a
humanitárius szükségletek kielégítéséhez szükséges pénzügyi keret csupán 10%-át kapták meg a nemzetközi
szervezetek.
[IOM]
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK
(20)

ENSZ főtitkárhelyettes: biztosítani kell, hogy az emberek menedékért folyamodhassanak

Az országoknak biztosítaniuk kell, hogy a migránsok menedékjogért folyamodhassanak – nyilatkozta Ilze
Brands-Kehris, az ENSZ emberi jogi ügyekért felelős főtitkárhelyettese a fehérorosz-lett határon kialakult
migrációs válság kapcsán a Lett Rádiónak adott interjújában. Az ENSZ tisztviselője szerint lehetséges, hogy
ezen emberek egy része nem jogosult nemzetközi védelemre, ugyanakkor kiemelte annak a fontosságát, hogy
minden ügyet egyedileg vizsgáljanak meg. Brands-Kehris kifejtette, hogy a fehérorosz határmenti helyzet
kétségbeejtő, és egyelőre semmilyen javulást nem lát.
[Baltic News Network]
(21)

Afganisztán miatt hívta össze Törökország a Türk Tanácsot

Hétfőn Isztambulban fogadja a Türk Tanács képviselőt Törökország, hogy megvitassák az afganisztáni
helyzet kilátásait. A találkozót Mevlüt Çavuşoğlu külügyminiszter meghívására szervezik Azerbajdzsán,
Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán és Magyarország meghívásával. A találkozó napirendjén kiemelt
szerepet kapnak a migrációs kérdések.
[Daily Sabah]
(22)

20 ezer menekült gyermek kallódik Görögországban

A Save the Children jelentése szerint az Afganisztánból és Irakból származó gyermekek harmada soha nem járt
iskolába. 2020-ban a görögországi menekülttáborokban élő gyermekeknek csupán 15%-a járt iskolába a
megelőző évben. Egyes táborokban ez az arány mindössze 0,3%, ami azt jelenti, hogy 2 900 gyermekből
mindössze 7 vett részt oktatásban.
[Save the Children]
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AMERIKA
(23)

A Biden-adminisztráció 125 ezer főre emeli a menekültbefogadás felső határát

Az USA Külügyminisztériumának bejelentése szerint a 2021. október 1-én kezdődő pénzügyi évben 125 000
menekültet terveznek beengedni az Egyesült Államokba. A döntés elsősorban a tálib uralom alá került
Afganisztánból elmenekült embereket fogja érinteni. A 2020. október 1-jén kezdődött pénzügyi évre Donald
Trump volt amerikai elnök 15 000 főben maximálta az USA-ba beengedhető menekültek számát, Joe Biden
ezt a plafont még májusban 65 000 főre emelte. Civil szervezetek ugyanakkor arra figyelmeztetek, hogy 125
000 ember beengedéséhez jelentősen bővíteni kell a menekültekkel foglalkozó szövetségi szervek
adminisztratív kapacitását. A hatóságok erőforráshiány miatt a 2020. október 1-én kezdődő pénzügyi évben
eddig mindössze 7 500 menekültet tudtak beengedni az USA-ba.
[The New York Times]
(24)

Haiti tiltakozik a Texasból tömegesen hazatoloncolt migránsok miatt

Több, migrációért felelős haiti kormánytisztviselő tiltakozott a Texasból repülővel tömegesen hazatoloncolt
irreguláris migránsok miatt. A karibi ország hatóságai arra kérték az USA tisztségviselőit, hogy humanitárius
okok miatt haladéktalanul állítsák le a kitoloncolásokat. Szeptember közepén több mint 10 000 haiti migráns
torlódott fel a texasi határszakaszon, több ezer embernek egy híd alatt kellett napokat várnia arra, hogy az
USA határőrsége regisztrálja őket. A karibi ország lakosai az országot augusztusban sújtó 7,2-es erősségű
földrengés, valamint a politikai instabilitás miatt kényszerültek lakóhelyük elhagyására. Az ENSZ szerint a
földrengés körülbelül 800 000 embert érinthetett, akik közül 650 000 jelenleg is humanitárius segítségre
szorul. A haiti hatóságok szerint az USA az elkövetkező hetekben 14 000 migránst küldhet haza repülővel.
[The New York Times]
(25)

Romlik a helyzet a haiti migránsok számára

Romlottak a körülmények az amerikai-mexikói határ mindkét oldalán, ahol az elmúlt héten több ezer, főleg
haiti migráns és menedékkérő gyűlt össze. Előfordult, hogy egyszerre 14 ezer ember tartózkodott a texasi
Del Rio Nemzetközi Híd alatti rögtönzött táborban. Az amerikai hatóságok ezreket vontak be a
bevándorlásügyi rendszerbe, ugyanakkor több mint 2 000 embert repatriáltak. Filippo Grandi, az ENSZ
menekültügyi főbiztosa a helyzetre reagálva elmondta, hogy a tömeges kiutasítások az egyéni védelmi
szükségletek megvizsgálása nélkül sérthetik a nemzetközi jogot.
[UNHCR]
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ÁZSIA
(26)

Többezren menekültek el Mianmarból

Az indiai határhoz közel fekvő mianmari Thantlang városában közel 10 ezer ember hagyta el lakhelyét a
hadsereg és a milíciák közötti fegyveres konfliktus eszkalálódása miatt, majd keresett menedéket Indiában.
Az erőszakban több mint 1 100 ember vesztette életét és mintegy 230 000-en hagyták el otthonaikat február
óta.
[UNHCR]
(27)

Pakisztán frissíti az országban tartózkodó afgán menekültek adatait

A pakisztáni hatóságok az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával (UNHCR) közösen azon dolgoznak, hogy
ellenőrizzék és frissítsék az országban tartózkodó több mint 1,4 millió regisztrált afgán menekült adatait és
személyazonosító igazolványát. A folyamat során információt gyűjtenek a menekültek képzettségéről és
iskolázottságáról is, továbbá biometrikus adatokat vesznek le. Utóbbiakat felhasználják majd a menekültek
részére kibocsátásra kerülő új személyazonosító igazolványoknál. Az UNHCR szeptember 21-i
sajtóközleménye szerint eddig 500 ezer Pakisztánban élő afgán adatait sikerült frissíteni. Az UNHCR szerint
a kezdeményezés "jobban lehetővé teszi a menekültek számára, hogy hozzáférjenek az olyan kritikus
szolgáltatásokhoz, mint az egészségügy és az oktatás". A kormány becslése szerint az 1,4 millió regisztrált
afgán menekültön túl további mintegy 1,5 millió dokumentumok nélküli afgán él Pakisztánban.
[Info Migrants]
(28)

Többezer ember vált türkmén állampolgárrá

Szeptember 24-én többezer ember türkmén állampolgárságát ünnepelte meg a közép-ázsiai állam az asgabati
Állami Migrációs Szolgálat épületében. Az ország függetlenségének 30. évfordulójának előestéjén
Türkmenisztán elnöke aláírta azt a rendeletet, mely 2 657 külföldinek garantálta a türkmén állampolgárságot.
A döntés mellett további 406 személy kapott tartózkodási engedélyt.
[Pakistan Observer]
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AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA
(29)

Újabb együttműködési megállapodás biztosítja, hogy Nauru maradjon Ausztrália befogadótábora

Karen Andrews ausztrál belügyminiszter pénteki közleményében jelentette be, hogy az Ausztrál
Államszövetség megújította megállapodását a csendes-óceáni szigetállammal, Nauruval, hogy az fogadja be a
területén lévő befogadótáborba az illegális, tengeri úton érkező migránsokat. A miniszter szerint ezzel
továbbra is "nulla az esélye" annak, hogy valaki illegálisan lépjen ausztrál földre, hiszen vagy visszafordítja a
parti őrség, vagy pedig Naurura viszi. Pápua Új-Guineával nem volt lehetséges a hasonló tartalmú
megállapodás megújítása, ugyanis korábban az ottani alkotmánybíróság kimondta annak alaptörvényellenességét.
[The Guardian]
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