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41. HÉT

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP
EURÓPA
(1)

Törökország segítséget ígért Lengyelországnak a migráció elleni küzdelemben

Törökország támogatását ajánlotta fel Lengyelországnak a Fehéroroszország felől érkező illegális migráció
hatékonyabb megfékezéséhez. Minderről a török és a lengyel külügyminiszter Varsóban tárgyalt. Megerősítik
többek között a hírszerzési együttműködést és információmegosztást a két ország között annak érdekében,
hogy azonosítani tudják a fenyegetéseket és az EU-ba irányuló embercsempész útvonalakat. Ankara jelezte,
hogy kész a migráció kezelése területén szerzett tapasztalatait megosztani Lengyelországgal és Litvániával. A
lengyel külügyminiszter emellett arra kérte török kollégáját, hogy Törökország fordítson nagyobb figyelmet
a repülőjáratokon Minszkbe utazó migránsokra, akiknek egy jelentős része Isztambulban száll át.
[NFP]
(2)

Humanitárius válság a lengyel-fehérorosz határon

Humanitárius válság alakulhat ki Lengyelország és Fehéroroszország határán, mivel az elmúlt hetekben
legalább öt migráns hunyt el a két állam közötti szakaszon. „Sokkal többen fognak meghalni az időjárási
körülmények romlásával” – figyelmeztet a Kelet-európai-síkság közelgő telére Piotr Bystrianin lengyel aktivista.
A határ mentén kialakult geopolitikai vitának tehát súlyos következményei lettek. Minszk azért kezdte
„migránshullámokkal” büntetni az Európai Uniót, mert az gazdasági szankciókat vetett ki rá. Varsó azonban
elutasítja, hogy ellenőrizetlenül engedjen be bevándorlókat.
[The New York Times]
(3)

Egy lengyel miniszter beismerte, hogy gyermekeket is kiutasítottak Lengyelországból

Piotr Wawrzyk, Lengyelország külügyminiszter-helyettese kijelentette, hogy gyermekeket is visszaszállítottak
a lengyel-fehérorosz határhoz. A magas rangú lengyel kormánytisztviselő azt is elismerte, hogy a gyermekek
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között csecsemők is voltak. Az elutasított személyeknek kötelező visszatérniük Fehéroroszországba. Ezt
azonban Minszk nem engedélyezi, így a bevándorlók rendre a két határ közé szorulnak.
[EUobserver]
(4)

Andrzej Duda: meg kell állítani az illegális migrációt

Az Európai Uniónak „különleges intézkedéseket” kell végrehajtania annak érdekében, hogy megakadályozza
a Fehéroroszország által generált „migránshullám” Lengyelországra tolását – nyilatkozta Andrzej Duda
csütörtökön. Az elnök nem mondott konkrét példákat intézkedésekre, de reményének adott hangot, hogy a
Frontex határvédelmi szerveik segítségére siet. Szíriából, Irakból, Afganisztánból és Afrikából érkező
migránsok ezreit csábította a Lukasenka-rezsim Fehéroroszországba turista vízummal, majd arra bátorította
őket, hogy lépjenek át Lengyelországba, Litvániába és Lettországba, hogy így gyakoroljanak nyomást az
Európai Unióra.
[AP]
(5)

Frontex: Litvánia kollektíven utasít ki embereket

Legalább 14 bejelentést tett a Frontex, az EU határvédelmi ügynöksége Litvánia ellen – számolt be erről egy
jogvédő szervezet. A bejelentéseket a litván határvédelmi szervek kollektív kiutasítási gyakorlata miatt tették.
„Tudomásom szerint legalább 14 súlyos incidensről van szó” – nyilatkozta Katarzyna Wencel, a Frontex
alapjogi felügyeletének tagja.
[EUobserver]
(6)

Több miniszter is arra kéri az EU-t, finanszírozza a határfalak építését

Közös nyilatkozatot tett közzé 12 tagállam belügyminisztere, amelyben arra kérik az EU-t, finanszírozza
határvédelmi projektjüket. A program célja az lenne, hogy megállítsák az illegális bevándorlást
Fehéroroszország irányából. A miniszterek október 7-i levelükben arra kérték az Európai Bizottságot,
támogassák tervüket egy szövetségi összefogásban, amelynek célja a határfalak építése és kiterjesztése lenne.
[EUobserver]
(7)

40%-kal csökkent az illegális migráció aránya Szlovéniában

A szlovén rendőrség 7 031 irreguláris migránst állított elő az idei év első kilenc hónapjában, amely 41%-kal
kevesebb, mint 2020 azonos időszakában. A migránsok döntő többsége Afganisztánból, Pakisztánból és
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Bangladesből érkezett. A hatóságok szerint az illegális migráció aránya növekvő tendenciát mutat, de nem
olyan mértékben, mint amelyre számítottak.
[Total Slovenia News]

(8)

Janez Janša: Németország hibát követett el 2015-ben

Janez Janša szlovén miniszterelnök az EU–Nyugat-Balkán csúcstalálkozó után a következőképp értékelte az
elhangzottakat: „az EU-nak nem kellene felajánlásokat tenni és nem kellene még a legális migrációs csatornákat sem
biztosítani az afgánok számára.” Janša szerint így kiküszöbölhető lenne a 2015-ös német hiba megismétlődése,
amikor a migrációs nyomás miatt több ország határrendészeti rendszere összeomlott.
[Euronews]
(9)

Horvátország vizsgálatot indít az illegális kiutasítások ügyében

Horvátország csütörtökön vizsgálatot indított annak érdekében, hogy fény derüljön a már sokszor jelentett
illegális kiutasítások ügyére. A horvát hatóságok egy része állítólag jogellenes módon utasított ki migránsokat
Bosznia-Hercegovina irányába. A vizsgálódás azt követően indult el, hogy napvilágot látott egy felvétel,
amelyen egy maszkos horvát határőr bottal ver fiatal menedékkérőket a bosnyák határ mentén.
[Euronews]
(10)

Horvátország, Görögország és Románia is illegális módon utasított ki menedékkérőket

Horvátország, Görögország és Románia több száz illegális kiutasítási akciót hajtott végre az Európai Unió
külső határain 2020 eleje óta – állítja egy új jelentés. A dokumentum szerint az említett államok egy „erőszakos
kampány” keretében tagadták meg a menedékjoghoz való hozzáférést, megsértve ezzel az alapvető emberi
jogokat. A jelentést az amszterdami székhelyű oknyomozó hírszervezet, a Lighthouse Reports tette közzé
szerdán.
[Aljazeera]
(11)

Cihanouszkaja hazáját vádolja a migrációs válságért

Szvjetlana Cihanouszkaja, Fehéroroszország száműzött ellenzéki vezetője szerdán felhívta a nemzetközi sajtó
figyelmét a fehérorosz határon kialakuló „humanitárius katasztrófára”. Véleménye szerint az ott tapasztalható
migrációs válságot a minszki vezetés generálja. A Fehéroroszországba hívott migránsok erdőkön és
mocsarakon keresztül próbálnak átjutni Lengyelországba, amely azonban uniós kötelezettségeinek eleget téve
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szigorúan őrzi a schengeni övezet keleti határszakaszát. Cihanouszkaja figyelmeztetett, hogy a tél közeledtével
a bevándorlókhoz köthető halálesetek száma „több tucatra nőhet”.
[Federal News Network]
(12)

Cipruson szó sem lehet családegyesítésről

Ciprus kormánya a brüsszeli bírálatok ellenére sem engedélyezi, hogy a területére illegálisan érkezők a
későbbiekben maguk után hozhassák családtagjaikat. Az Európai Unió országai közül Cipruson a
legmagasabb az egy főre jutó menedékkérők száma. Az 1,2 milliós szigetországban 2020-ban 8 448 ember
nyújtott be menedékkérelmet. A frissen érkezők többsége szíriai, akik jellemzően Libanon partjairól indulnak
útnak.
[InfoMigrants]
(13)

Közép-európai migrációs egyeztetés Budapesten

Az afganisztáni események miatt megnövekedett migrációs nyomásról egyeztettek Budapesten a V4tagországok, valamint Szlovénia és Ausztria képviselői. A tanácskozás során a felek arról határoztak, hogy
szükséges az Afganisztánnal szomszédos országok és az ott tartózkodó menekültek támogatása addig, amíg
a biztonsági helyzet nem rendeződik Afganisztán területén. Robert Mikulec szlovák belügyminiszter szerint
a találkozón részt vevő országoknak felszereléssel és emberekkel kell támogatniuk a külső határok védelmét.
Pintér Sándor belügyminiszter a megbeszélést követően kijelentette: a felek egyetértettek abban, hogy az EU
külső határait meg kell védeni, és ennek kapcsán egy közös nyilatkozatot is aláírtak. A miniszter szerint még
nem lehet megmondani, hogy mekkora lesz az Európát elérő újabb migrációs hullám, de a probléma
mindenkit érinteni fog.
[Schengen Visa Info és Hungary Today]
(14)

Migránsokat helyeztek át a szerb hatóságok

Két akció során csaknem 1 000 migránst szállított el a sikarai befogadóközpontból a helyi önkormányzat a
szerb rendőrséggel és a menekültügyi hatósággal együttműködve. A sátortábor a hatóságok szerint nem jelent
biztonságos és kulturált elhelyezést a migránsok számára. Az átszállított migránsok az újlaki
befogadóközpontban kerültek elhelyezésre.
[Magyar Szó]
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(15)

A friss irodalmi Nobel-díjas pengésdrót helyett együttérzést kér

A Nagy-Britanniában élő tanzániai Abdulrazak Gurnah szerint a "gazdasági bevándorló" kifejezést úgy
használják, mintha bűnös emberről lenne szó. Hozzátette: korábban európai emberek is ugyanúgy gazdasági
okokból hagyták el hazájukat és hódítottak meg más területeket. Európának újra kellene gondolnia a
kérdéshez való hozzáállását – pengésdrótok helyett együttérzéssel kellene fogadni a migránsokat.
Hangsúlyozta, nem érvel a korlátlan beengedés mellett, de ellenségesnek és sértőnek érzi a bevándorlók
ilyetén bemutatását.
[Reuters]
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AFRIKA
(16)

Újabb katonai bázist rohantak le a dzsihádisták a Száhelben

Ismét lecsaptak a dzsihádisták a Száhelben. Ezúttal egy burkina fasói támadásban legalább 14 katona vesztette
életét. A felkelők nagy mennyiségű fegyvert is zsákmányoltak.
[AP]
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA
(17)

Egy teljes napra áram nélkül maradt Libanon

A közel-keleti országban egy teljes napig szünetelt a központi energiaszolgáltatás, miután a két legnagyobb
erőmű üzemanyag nélkül maradt. A hadsereg 6 000 kiloliter gázolajat ajánlott fel a tartalékaiból, ez azonban
csak három napnyi áramfejlesztésre volt elegendő. A családok többsége dízel-üzemeltetésű generátorokra
hagyatkozik, de az általános üzemanyaghiány miatt ezek is csak korlátozottan működnek. Az ország
rohamosan romló gazdasági helyzete miatt eddig is bizonytalan volt az üzemanyag import. A libanoni valuta
értéke alig két év alatt 90 százalékkal zuhant. A gazdasági nehézségek miatt folyamatosan nő a migrációs
kedv.
[Reuters]
(18)

5 000 migránst vettek őrizetbe a líbiai hatóságok

Mintegy 5 000 migránst és menekültet vettek őrizetbe a líbiai hatóságok Tripoliban egy művelet során,
amelyben legalább 15-en megsebesültek és 6 ember életét vesztette. Az ENSZ közleményében felszólította
a líbiai hatóságokat, hogy vizsgálják ki az esetet és hagyjanak fel a túlzott erőszakkal.
[UNHCR]
(19)

Megállapodtak a líbiai felek a külföldi harcosok távozásáról

A líbiai közös katonai bizottság, amelybe a konfliktusos felek 5-5 főt delegálnak, arról írt alá egyezményt,
hogy nem maradhatnak külföldi csapatok az országban. Az ENSZ becslései szerint legalább 20 000 zsoldos
harcol Líbiában, mélyítve a fegyveres konfliktust.
[AP]
(20)

Lövöldözés egy líbiai befogadóközpontban

Legalább hat illegális bevándorló vesztette életét, amikor lövöldözés tört ki egy befogadóközpontban
Tripoliban. Egyelőre nem világos, hogy az őrök miért nyitottak tüzet. Az elmúlt hetek tömeges letartóztatásait
az illegális migránsok körében fokozott erőszak kísérte Líbiában.
[Hiiraan]
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(21)
A

10 000 ember kényszerült elhagyni otthonát Jemenben az elmúlt hónapban
konfliktus

eszkalálódása emberek ezreit kényszerítette

lakhelye

elhagyására Jemen Marib

kormányzóságában. A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) belső menekültek számát nyomon követő
modellje szerint csupán az elmúlt hónapban 10 000 ember hagyta el otthonát a konfliktusos térségben. Az
újonnan kitelepítettek szegényes életkörülmények között, az alapvető infrastruktúrától elzárt, zsúfolt
helyeken élnek. Legnagyobb arányban fedélre, vízre és ételre van szükségük, ám ezek csak korlátozott
mértékben állnak a rendelkezésükre. A humanitárius igények egyre nőnek, miközben a pénzügyi erőforrások
apadnak, így fokozott nemzetközi összefogásra és segítségnyújtásra van szüksége az országnak.
[IOM]
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK
(22)

Megjelent az ENSZ migrációs szervének közép-ázsiai programtervezete

2021. szeptember 10-én megjelent az ENSZ migrációs szervének (IOM) és a Kazah Köztársaság
Lakosságának Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztériumának közös migrációs koncepciótervezete, amely
2026-ig összefoglalja a közép-ázsiai régió bevándorláskezelési feladatait. A koncepció megírásába állami és
nem kormányzati szerveket, tudományos intézeteket, illetve nemzetközi szervezeteket is bevontak. Az IOM
a dokumentumot október 1-jén tette nemzetközileg elérhetővé.
[Reliefweb]
(23)

Az ENSZ menekültügyi főbiztosa szorosabb nemzetközi együttműködésre szólít fel

Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa arra figyelmeztetett, hogy a lakhelyüket elhagyni
kényszerülők száma globálisan elérte a 100 milliót, ami azt jelenti, hogy fokozottabb nemzetközi
együttműködés nélkül nem sikerülhet a humanitárius igények és válságok kezelése.
[UNHCR]
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AMERIKA
(24)

A texasihoz hasonló migrációs katasztrófahelyzet alakulhat ki Arizónában

Szeptember közepén több mint 10 000 haiti migráns torlódott fel a texasi határon. Több ezer főnek egy híd
alatt kellett napokat várnia arra, hogy az USA határőrsége nyilvántartásba vegye őket. Hasonló
katasztrófahelyzet alakulhat ki a közeljövőben Arizónában a Yuma határszektorban. 2020 októbere és 2021
augusztusa között – a szeptemberi adatok még nem állnak rendelkezésre – 91 840 migránst tartóztatott fel
az USA határőrsége ebben a szektorban, utóbbiak közül 17 097 augusztusban érkezett, ami 2 400%-os (azaz
24-szeres) emelkedés 2020 augusztusával összevetve. A szövetségi hatóságok a helyzet romlására számítanak,
s ezért már megkezdődött a határőrség átcsoportosítása a szektorba. A határőrség szektorparancsnokának
szeptember 23-i tweetje szerint mindössze 24 óra leforgása alatt 1 000 migránst fogtak el a Yuma szektorban
– összehasonlításképpen, 2020 novemberében egy teljes hónap alatt regisztráltak 990 illegális határátlépést.
[CIS]
(25)

Idén már 95 000, főleg haiti migráns kelt át a Kolumbiát Panamától elválasztó Darién régión

Kolumbiai hivatalos adatok szerint körülbelül 95 000, főleg haiti migráns kelhetett át a Kolumbiát Panamától
elválasztó Darién régión 2021 első kilenc hónapjában. A térségben aktív bevándorlók egyértelműen az
Egyesült Államok felé tartanak. Erika Mouynes, Panama külügyminisztere legutóbb arra figyelmeztetett, hogy
jelenleg naponta körülbelül 1 000 migráns érkezik az apró közép-amerikai országba. A miniszterasszony
kiemelte, hogy a panamai hatóságok a teljes összeomlás szélére jutottak, és már nem tudnak sem élelmet,
sem orvosi ellátást biztosítani az országba délről érkező migránsoknak. A Darién régió egy hegyekkel és
zuhatagos folyókkal tagolt, sűrű dzsungellal borított, lakatlan térség, amelyen nem vezet keresztül semmilyen
közút. A sokszor „áthatolhatatlanként” jellemzett vadonon történő veszélyes gyalogos átkelés legalább egy
hetet vesz igénybe. A jelenleg Panamába érkező migránsok az elkövetkező hetekben/hónapokban érhetnek
az USA déli határához.
[The New York Times]
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