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40. HÉT

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP
EURÓPA

(1)

Jelentősen nőtt a migrációs nyomás a közép-mediterrán útvonalon

Szeptember 27-ig bezárólag 44 778 illegális bevándorló érte el az olasz partokat, zömében bangladesi, tunéziai
és egyiptomi állampolgárok. Ez csaknem kétszerese a 2020-as év hasonló időszakának adatainak és ötszöröse
a 2019-esének.
[AP News]
(2)

Az EU újabb 149,6 millió euró támogatást szavazhat meg a Törökországban élő szíriai

menekülteknek
Az EU 149,6 millió euró kiegészítő támogatást nyújtana a Törökországban élő szíriai menekültek ellátására.
Az összegből a Szükséghelyzeti Szociális Védőháló (ESSN) program finanszírozását hosszabbítanák meg,
amely a leginkább rászoruló 1,8 millió szíriai menekültnek biztosít havi pénzügyi támogatást mindennapi
szükségleteik fedezéséhez. A döntést az Európai Parlamentnek még jóvá kell hagynia.
[Council of the European Union]
(3)

Magyarország is csatlakozik a Maliban futó Takuba Művelethez

A francia vezetés alatt álló terrorellenes misszió fő célja a Száhelben tevékenykedő dzsihádista csoportok
visszaszorítása és a regionális stabilitás növelése. Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti
államtitkára, miniszterhelyettes szerint amennyiben a Honvédség megkapja az ehhez szükséges parlamenti
felhatalmazást, legfeljebb 80 magyar katona csatlakozik a mali haderő kijelölt alakulatának mentorálásához,
felkészítéséhez és harctéri kíséréséhez.
[Honvédelem]
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(4)

Lengyelország illegálisan utasíthatott ki menedékkérőket

Az Amnesty International legfrissebb jelentése szerint Lengyelország jogellenes módon utasított ki egy afgán
menedékkérő csoportot, akik augusztus vége óta táboroztak a fehérorosz határ mentén. Csütörtökön
közzétett jelentésében a globális jogvédő szervezet azt állította, hogy műholdfelvételek bizonyítják az említett
személyek határátlépését Lengyelországba augusztus 18-án. Ugyanezen felvétel tanúsága szerint a migránsok
már másnap ismét Fehéroroszország területén voltak, ahova egy fegyveres lengyel határőr-alakulat tolta vissza
őket.
[Aljazeera]
(5)

Lengyelország szélsőségeseket fedezett fel a bevándorlók között

Lengyelország belügyminisztere hétfőn közölte, hogy iszlám extrémizmusra utaló tartalmakat találtak a
Fehéroroszországból az Európai Unióba távozni szándékozók telefonjaiban, így a határmenti rendkívüli
állapot 60 napos meghosszabbítása mellett döntött. Az Európai Unió tagállama szeptember elején hirdette
ki a rendkívüli állapotot az illegális határátlépési kísérletek drasztikus megugrása miatt, amelyért Varsó
Fehéroroszországot hibáztatja. A konzervatív lengyel kormányt sok támadás érte különböző nemzetközi
NGO-k irányából a migránsokkal szembeni bánásmódjuk miatt.
[Reuters]
(6)

Litvánia novemberig feldolgozza a menedékkérelmeket

Vilnius ígéretet tett rá, hogy novemberig feldolgozza az összes Fehéroroszországból érkező irreguláris
migráns által benyújtott menedékkérelmet – nyilatkozta Evelina Gudzinskaite, a Litván Migrációs Osztály
igazgatója. „Most teljes mértékben a feldolgozásra összpontosítunk és a tervek szerint novemberig a lehető
legtöbb menedékkérelmet fel fogjuk dolgozni” – fogalmazott a Baltic News Agency-nek. A menedékkérők
kérelmeivel foglalkozó osztályon összesen 60 ember dolgozik Litvániában.
[The Baltic Times]
(7)

Az EU szigorítja a fehérorosz tisztviselőkre vonatkozó vízumszabályokat

Az Európai Unió szigorítja a fehérorosz állami tisztviselőkre vonatkozó vízumszabályokat – nyilatkozta az
európai migrációs biztos szerdán, válaszul arra, hogy Minszk semmit sem tesz a keleti schengeni határon
történő illegális bevándorlás megfékezéséért. A szövetség egyes tagjai egyenesen azzal vádolják a keleteurópai ország vezetőjét, Alekszandr Lukasenkát, hogy szándékosan szervezi az illegális migrációt
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Lengyelország, Litvánia és Lettország irányába. Az illegális határátlépések száma azt követően ugrott meg az
említett három országban, hogy az Európai Unió szankciókat vezetett be Minszk ellen.
[Euronews]
(8)

Lukasenka cáfolja, hogy elősegítené a migrációt

Alekszandr Lukasenka fehérorosz elnök cáfolta a lengyel kormány azon állításait, amely szerint
Fehéroroszország elősegítené az illegális migrációt nyugati határai felé. „Vannak önöknek bizonyítékai arra,
hogy én ezeket az embereket (migránsokat – szerk.) a lengyel határhoz tolom? Nem, és nem is találnak
ilyesmit” – jegyezte meg Lukasenka. A fehérorosz elnökkel nemrég interjút készített Matthew Chance, a
CNN sztárriportere, ahol a kilencvenes évek óta hatalmon lévő vezető minden vádat tagadott, amivel az Unió
támadja.
[TASSZ]
(9)

Csehország és Magyarország is az Afganisztán felől érkezőkre figyelmeztet

Szeptember 29-én, szerdán Prágában találkozott Andrej Babiš cseh és Orbán Viktor magyar kormányfő, hogy
többek közt a bevándorlásról és a határvédelemről tárgyaljanak. A két vezető egyetértett abban, hogy az
illegális határátlépéseket meg kell akadályozni. Babiš bejelentette, hogy kormánya 50 cseh rendőrt biztosít
Magyarország határvédelmi kapacitásainak bővítésére.
[Republicworld]
(10)

Eduard Heger: senki nem akar még egy 2015-öt

Eduard Heger szlovák miniszterelnök csütörtökön Görögországba látogatott, ahol találkozott Kiriákosz
Micotákisz görög kormányfővel. A Kathimerininek adott exkluzív interjújában Heger kiemelte, hogy
Szlovákia teljes mértékben kiáll Görögország és Ciprus mellett a migráció elleni harcban, és minden más
téren is. A kormányfő azt is kiemelte, hogy mivel „senki sem akar még egy 2015-öt”, minden szükséges
forrást biztosítanak Görögország számára a határvédelem megerősítésére.
[eKathimerini]
(11)

Kifogásolja Németország a balkáni és keleti partnerországok vízummentes utazását

Vitát indít Németország az Európai Unióba történő vízummentes bevándorlás felfüggesztéséről több keleti
és nyugat-balkáni partnerország esetében. Erre azt követően került sor, hogy kiderült, a németországi
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menedékkérelemért folyamodó moldáv állampolgárok száma 429%-kal nőtt 2019 és 2021 között. A
felfüggesztés érintheti többek közt Moldovát, Georgiát és Ukrajnát is.
[EUobserver]
(12)

Németországban 2 131 grúz állampolgár kért menedéket 2021 első felében

2 163 grúz állampolgár kért menedékjogot Németországban 2021 januárja és augusztusa között, ami az összes
kérelem 5%-át teszi ki – közölte a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal. 2020 ugyanezen
időszakában ez a szám 1 811 fő volt. A tárgyalt időszakban Németország összesen 108 375 kérelmet
regisztrált, amelynek többsége Szíriából, Afganisztánból és Irakból érkezett.
[Agenda.ge]
(13)

Ukrajna több mint 700 embert evakuált Afganisztánból

Rustem Umerov ukrán képviselő, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE) tagja azt állítja, hogy
Ukrajna több mint 700 embernek segített elhagyni Afganisztánt. Az Ukrinform tudósítója szerint ezt
szeptember 30-án, csütörtökön mondta a képviselő Strasbourgban. „De ez még nem minden, a legrosszabb
még várat magára” – tette hozzá. „Az EU és a PACE legfontosabb feladata, hogy felhívja az Európa Tanács
Miniszteri Bizottságának figyelmét arra, hogy az evakuálások még hatékonyabbak legyenek.”
[Ukrinform]
(14)

A migrációs eredményeket méltatta a görög miniszterelnök

Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök Számosz szigetén méltatta a jelenlegi kormány migrációs
politikájának eredményeit. A kormányfő szerint a hatóságok felszámolták a csempészcsoportokat, ennek
következtében pedig jelentősen visszaesett a Görögországot elérő illegális bevándorlók száma. Micotákisz
szerint kormánya tovább fog dolgozni egy közös EU-s menekültügyi politika megalkotásán. A politikus
emellett bemutatta a szigeten felépített új menekülttábort, amely ellen többször felszólaltak emberi jogi
NGO-k.
[AP News]
(15)

Növekvő migrációs nyomás Albániában

Az albán rendőrség adatai szerint jelentősen megnövekedett az országon áthaladó migránsok száma. A
hatóságok adatai szerint 2021 első 5 hónapjában 2 000 ember haladt át az ország területén. Az albán
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biztonsági szervek közleménye szerint megnövelik az őrjáratok kapacitását a görög határ közelében, valamint
minden szükséges lépést megtesznek az illegális migráció visszaszorítása érdekében.
[Euronews]

5

AFRIKA
(16)

37 keresztény vesztette életét Nigériában

A muszlim fuláni pásztorok rendszeresen támadnak meg keresztény földműves falvakat. Az erőszak miatt
több ezer ember menekült el otthonából.
[VOA News]
(17)

18 dzsihádistával végeztek a nemzetközi erők Mozambikban

A Dél-afrikai Fejlesztési Közösség tagállamaiból álló többnemzeti erő a négy éve tartó szélsőséges felkelés
leverésére érkezett az országba, amellyel Maputo nem tudott megbirkózni. Eddig legalább 3 000-en vesztették
életüket a terroristák támadásaiban, és mintegy 800 000 ember vált belső menekültté.
[VOA News]
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA
(18)

A szíriai menekültek a túlélésért küzdenek a válság sújtotta Libanonban

A súlyosbodó libanoni gazdasági válság miatt megugrott az alapvető élelmiszerek ára és ezzel párhuzamosan
a munkanélküliek aránya is, amely jelentősen rontja a szír menekültek életkörülményeit az országban. Az
ENSZ Menekültügyi Főbiztossága, az ENSZ Élelmezési Világprogramja és az ENSZ Gyermekalapja által
készített jelentés előzetes megállapításai szerint tíz szíriai menekültből kilenc él extrém szegénységben. A
túlélés érdekében a szír menekültcsaládok kiveszik gyermekeiket az iskolából, csökkentik az
élelmiszerkiadásaikat és rosszabb körülmények között kényszerülnek dolgozni azért, hogy megkeressék
ugyanazt a jövedelmet, mint előző évben. A válság legnagyobb terhét a gyermekek viselik: az idei évben 25%kal csökkent az általános iskolai részvétel arány, és megugrott a gyermekmunka és gyermekházasságok száma.
[UNHCR]
(19)

A segélyszervezetek a koronavírusos megbetegedések növekedésére figyelmeztetnek

Szíriában
Intenzíven növekszik a koronavírusos megbetegedések száma Szíria északnyugati részén, ahol az évek óta
tartó konfliktus miatt az egészségügyi rendszer nagy része romokban hever. Az országrészben mindössze
124 intenzív ágy található csaknem 4 millió ember számára. Naponta több mint 1 000 új fertőzést
regisztrálnak, azonban a tesztkészletek hiánya arra utal, hogy a valós fertőzésszám ennél jóval magasabb. Az
országrészben a lakosság mindössze 2,5%-a százaléka kapta meg első oltását.
[UNHCR]
(20)

Több száz iraki hagyta el a szíriai al-Hol menekülttábort

115 család 487 tagja, köztük Iszlám Állam-tagoknak a hozzátartozói hagyták el a Ninive tartományban lévő
al-Hól menekülttábort. Az embereket Irakba szállítják vissza. Mikor 2019 márciusában az Egyesült Államok
által támogatott Szíriai Védelmi Erők támadást indítottak az Iszlám Állam utolsó bázisai ellen, több ezer
fegyverest és azoknak a családtagjait vették őrizetbe, akiknek egy részét az al-Hól táborba szállították. A
táborban még most is 62 ezer ember, köztük 30 ezer iraki és 22 ezer szíriai él. Az erőszak állandósult, idén
70 embert öltek meg, egy részükkel alvó terrorsejtek végeztek.
[VOA News]
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(21)

Német segítség Jordániának

Németország 17 millió euró támogatást nyújt az ENSZ Világélelmezési Programjának, így annak a korábbi
tervekkel ellentétben nem kell csökkentenie a jordániai élelmiszersegélyek mennyiségén. Októberben így 110
ezer Jordániában élő szíriai menekült továbbra is a korábbi fejadagot kaphatja meg. 2021-ben Németország
72,5 millió euróval a Világélelmezési Program jordániai programjának legnagyobb nemzetközi támogatója
volt. Berlin 2021-ben összesen 2,75 milliárd eurót költött különféle segélyprogramokra világszerte.
[Reliefweb]
(22)

A líbiai hatóság 4 000 illegális migránst tartóztatott le

A biztonsági művelet célja az embercsempészek elfogása, illetve az Európa felé igyekvő bevándorlók
feltartóztatása volt. Az ENSZ és különféle NGO-k kritizálták a műveletet, mert szerintük a líbiai hatóságok
nem járnak el jogszerűen és nem tartják tiszteletben a külföldiek jogait.
[AP News]
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK
(23)

Csökkenti az Északnyugat-Szíriába irányuló élelmiszersegélyek mennyiségét az ENSZ

A Világélelmezési Program csökkentette a felkelők által ellenőrzött Idleb tartományban rászoruló
családoknak kiosztott élelmiszerkosarak adagjait, amelyekben olyan alapvető élelmiszerek vannak, mint
bulgur, rizs, lencse, növényi olaj, cukor, só és liszt. Az adagok az elmúlt években már többször csökkentek.
A növényi olajból ezután 6 helyett 4 litert kapnak a családok, míg a cukoradag 6-ról 5 kilogrammra, a
bulguradag 15-ről 7,5 kilogrammra csökkent. A megvonások oka a koronavírus-járvány, valamint az, hogy a
Világélelmezési Program költségvetéséből a jövőben több forrást fordítanak afganisztáni segélyezésre.
[Al-Monitor]

9

AMERIKA
(24)

Tüntetések szerveződnek Chilében az illegális migránsok ellen

A dél-amerikai ország északi határánál, az Atacama-sivatagban fekvő Iquiqében szombaton több százan az
illegális migrációs ellen tüntettek. A tüntetés egy héttel azután szerveződött, hogy a helyiek egy csapata
felgyújtotta a venezuelai bevándorlók személyes tárgyait. A közelben néhány tucat ellentüntető is
demonstrációt tartott, de a rendőrségnek sikerült megakadályoznia, hogy a két csoport keresztezze egymás
útját. A fővárosban, Santiagóban ezt nem tudták megakadályozni: egy tüntetőt késsel megsebesítettek, 11
személyt pedig őrizetbe vettek.
[La Prensa Latina]
(25)

4 600 haiti migránst szállítottak vissza származási országába az USA-ból

Azok a haiti migránsok és menedékkérők, akik az elmúlt hetekben átlépték az Amerikai Egyesült Államok
déli határát – majd a texasi Del Rio Nemzetközi Híd alatt húzták meg magukat –,vagy elhagyták Texast, vagy
hazaszállították őket. Az illetékes minisztérium adatai szerint mintegy 4 600 migránst szállítottak vissza
származási országába, Haitiba. Ezzel egyidejűleg azonban Mexikóba és Panamába továbbra is nagy számban
érkeznek a karibi államból.
[CNN]
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ÁZSIA
(26)

A USAID 2,5 millió dollár segélyt nyújt az örmény menekülteknek

Egy évvel a hegyi-karabahi konfliktus újabb fellángolása után az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési
Ügynöksége (USAID) 2,5 millió dollárt segélyt ajánlott fel az örmény menekültek megsegítésére. Judy Chu
demokrata kongresszusi képviselő írásbeli válaszában humanitárius válságra figyelmeztetett, megemlítve a
Hegyi-Karabahból kitelepített 90 ezer örményt. A Biden-adminisztráció mindeddig nem is kommentálta a
tavalyi hegyi-karabahi konfliktust.
[The Armenian Weekly]
(27)

Migrációs bizottságot állít fel Kazahsztán

„Kazahsztán létrehozza a Migrációs Bizottságot a Munkaügyi és Szociális Minisztériumon belül” –
nyilatkozta Jerali Tugzsanov miniszterelnök-helyettes szeptember 27-én. „A hatékony munkaerőpiac
kiépítéséhez elengedhetetlen az ország migrációs politikájának kidolgozása. Ennek érdekében beszédében az
elnök új migrációs politikai koncepció kidolgozását tűzte ki célul. Létrejön az új migrációs bizottság” – tette
hozzá Tugzsanov. A politikus bejelentette, hogy a Kazahsztán déli részeiről északra vándorló munkavállalók
helyzetét is javítani fogják.
[Kazinform]
(28)

Nemzetközi segélyszervezetek: humanitárius válságba sodródhat Afganisztán

A nemzetközi segélyszervezetek arra figyelmeztetnek, hogy az afganisztáni egészségügyi rendszer az
összeomlás szélén áll, és a zord téli időjárás közeledtével elmélyülhet az ország humanitárius válsága. Az
Egészségügyi Világszervezet adatai szerint az elmúlt időszakban romlott az egészségügyi ellátás, megnőtt a
kanyaró és hasmenéses megbetegedések száma, csökkent az ország COVID-19 kapcsán nyújtott reagálási
képessége és a gyermekek csaknem fele alultáplált. Az orvosok két hónapja nem kapták meg a fizetésüket,
ráadásul a tálib hatalomátvétel miatt sok orvos és egészségügyi szakápoló hagyta el Afganisztánt.
[UNHCR]
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(29)

Agyonlőtték a rohingya közösség prominens vezetőjét a legnagyobb bangladesi

menekülttáborban
Ismeretlen fegyveres támadók agyonlőttek egy kiemelkedő rohingya menekültvezért múlt hét szerdán a
bangladesi Cox’s Bazar kerületben. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága elítélte a támadást, és fokozta a
személyi jelenlétét a menekülttáborokban. A 48 éves Mohib Ullah a rohingyák kiemelt szószólója volt.
Csoportja, az Arakan Rohingya Society for Peace and Human Rights dokumentálta a kisebbség által
elszenvedett emberi jogi jogsértéseket Rakhine tartományban, Mianmarban.
[Reuters]
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