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42. HÉT

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP
EURÓPA
(1)

Lengyelország szerint a fehérorosz hatóságok mérgezik a migránsokat

Sokkoló SMS-üzenetet küldtek ki a lengyel hatóságok a migrációs válság által érintett régiókban tartózkodók
mobiltelefonjaira, amelyben arra figyelmezteti a Fehéroroszországból az EU területére tartó migránsokat a
kormány, hogy „a határ zárva van”, „a fehérorosz hatóságok hazudnak”, illetve, hogy „ne fogadjanak el
semmilyen tablettát a katonaságtól”. Az SMS-ben egy link is található, amely a lengyel kormány hivatalos
oldalának tájékoztatójához vezet. A lengyel belügyminisztérium internetes oldalán angol és arab nyelvű
üzeneteket is közzétettek, amelyek szerint a migránsoknak osztogatott tabletták és/vagy gyógyszerek
valójában mérget tartalmazhatnak. A migránsok a következő információt találják a kormány weboldalán:
• Lengyelország rendkívüli állapotot vezetett be. A határt szigorúan őrzik. Minden illegális átkelésre tett
kísérlet bűnügyi szankciót von maga után. Ez olyan bűncselekmény, amely börtönbüntetéssel jár.
• A határhelyzet állandó monitorozás alatt áll. Ne kíséreld meg megrongálni a szögesdrótot! Ezt a
törvény bünteti.
• A lengyel határon történő átkelés nem segít a Németországba való eljutásban.
• A romló időjárás veszélyt jelent az életre és egészségre. Minden kísérlet az elrejtőzésre és alvásra (kint,
a szabadban) tragikus véggel járhat.
• Ne kockáztass! Menj vissza Minszkbe! Menj haza! Mentsd meg az életed és az egészséged!
• Ne fogadd el a tablettákat vagy gyógyszereket, amiket Fehéroroszországban kapsz. Lehet, hogy
megmérgeznek!
Nem zárható ki, hogy a mérgezésre vonatkozó figyelemfelhívás összefüggésben áll azzal a hírrel, amely
szerint október 14-én egy szíriai migráns holttestére bukkantak a két állam határán.
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[Express.co, Al Jazeera és Gov.pl]
(2)

Frontex: idén már több mint 133 ezer illegális határátlépést regisztráltak az EU külső határain

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) legfrissebb adatai szerint 2021 első kilenc
hónapjában összesen 133 900 illegális határátlépés történt az EU külső határain, ami 68%-os növekedésnek
felel meg a tavalyi adattal összevetve. Az emelkedésért továbbra is két útvonal felel elsősorban: a középmediterrán és a nyugat-balkáni. Előbbin már 47 ezer felett jár az idei érkezésszám (+87%), utóbbin pedig 40
ezer felett (+117%). Tehát kijelenthető, hogy a Balkánon továbbra is jelentősek az ún. másodlagos migrációs
mozgások. Annál is inkább, mert a kelet-mediterrán relációban alig több mint 13 ezer illegális határátlépést
regisztráltak, ami 17%-kal marad el a 2020-as időarányostól – ráadásul az érkezések felét immár nem
Görögországban, hanem Cipruson könyvelték el a Frontex adatjelentése szerint. Ezzel szemben tovább nőtt
az érkezések száma Spanyolországban (14 100, +22%), valamint a Kanári-szigeteken (11 700, +93%). A
Frontex immár második hónapja külön szerepelteti a keleti határok helyzetét. Itt 6 200 illegális határátlépést
regisztráltak, többségét (~4 200) Litvániában, de kiemelik, hogy Lengyelország is egyre magasabb határsértési
adatokat könyvel el (eddig idén összesen mintegy 1 400 eset).
[Frontex]
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(3)

Egyre több migráns reked a lengyel-fehérorosz határon

Humanitárius katasztrófa kialakulása fenyeget a lengyel-fehérorosz határon – figyelmeztet a DW. A határon
rekedt migránsok arról számoltak be, hogy a lengyel hatóságok illegálisan kényszerítették őket vissza, a
fehérorosz katonaság pedig nem engedi őket Minszkbe jutni. Több aktivista szervezet is jelentette, hogy a
fehérorosz oldalon állomásozó bevándorlók nem jutnak sem ételhez, sem ivóvízhez. Eddig legalább öt ember
halt meg a kialakult helyzet miatt.
[DW]
(4)

A lengyel parlament elfogadta az ellenőrzés nélküli visszautasításról szóló törvényjavaslatot

A lengyel parlament új jogszabályt fogadott el, amelynek értelmében a határvédelmi szervek külön ellenőrzés
nélkül visszautasíthatják az illegális módon érkező bevándorlók menedékkérelmét. A módosítás egy olyan új
eljárást is magában foglal, amelynek értelmében a helyi határvédelmi szerv vezetője személyesen döntheti el,
kit utasít ki Lengyelország területéről. A migránsok számára a lengyel szabályozás engedélyt ad a fellebbezésre
a határőrség parancsnokságánál, azonban addigra már az ország határán kívül kell tartózkodniuk.
[Sky News]
(5)

29,6 millió eurós támogatást ad az Európai Bizottság Litvániának

A Fehéroroszországból Litvániába tartó irreguláris bevándorlók számának drasztikus növekedését látva az
Európai Bizottság úgy döntött, 29,6 milliós sürgősségi segélyt bocsát Vilnius rendelkezésére. A támogatás
folyósítását követően Agne Bilotaitė litván belügyminiszter elmondta, hogy ebből kívánja fedezni az illegális
migráció kezelésének költségeit. A Bizottság még augusztusban döntött úgy, hogy elkülönít egy 36,7 millió
eurós segélyt rendkívüli helyzet esetére Litvániának a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap keretéből.
[Schengenvisainfo]
(6)

Ylva Johansson bekérette a lengyel, litván és lett nagyköveteket

„Nagyon aggasztanak az olyan jelentések, amelyek szerint mindenféle emberek, köztük gyermekek is a fehérorosz erdőkben
ragadtak közvetlenül a határ mentén” – nyilatkozott Ylva Johansson, az Európai Unió belügyi biztosa, aki emiatt
nemrég bekérette a lengyel, litván és a lett brüsszeli nagykövetet is. A három ország arról számolt be, hogy
az elmúlt hónapokban jelentősen megnőtt az afrikai és közel-keleti migránsok száma, akik
Fehéroroszországból érkeznek illegális módon.
[Reuters]
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(7)

Észtország hadserege kerítést épít a határra, ha kell

Az észt rendőrség, határőrség és a védelmi erők megállapodtak abban, hogy egy, az észt határra irányuló
migrációs nyomás esetén kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak mind kerítésépítésben, mind pedig a
határvédelmi feladatok ellátásában – számolt be róla Kristian Jaani belügyminiszter szerdán. Jaani a
parlamenti képviselők kérdéseire válaszolva elmondta, hogy a litván, lett és lengyel határokon tapasztalható
migrációs nyomáshoz hasonló kihívás még nem jelentkezett Észtországban.
[The Baltic Times]
(8)

Szlovákia határvédelmi segítséget nyújt Lengyelországnak

Szlovákia készen áll arra, hogy határőröket telepítsen a lengyel-fehérorosz határra az illegális bevándorlás
megakadályozása érdekében – nyilatkozott Boris Kollár, a szlovák házelnök szerdán. „Szlovákia készen áll
arra, hogy ugyanúgy segítséget nyújtson Lengyelországnak, mint korábban tette azt Észak-Macedóniában” –
tette hozzá. Mivel a lengyel határ nem csak az EU, hanem a schengeni övezet keleti határa is, így – mint
Kollár hangsúlyozta – Szlovákia nem csak Lengyelországot védené ebben az esetben.
[Urdu Point]
(9)

Janez Jansa: az EU nem fogja megismételni a 2015-ös hibáját

Exkluzív interjút adott Janez Jansa szlovén kormányfő az Euronews-nak, amelyben kifejtette véleményét
többek között az EU bővítéséről, a jogállamiságról és a migrációról is. A szlovén miniszterelnök kérdésre
válaszul kijelentette, hogy szerinte nem kell semmilyen ígéretet tenni az afgán menedékkérők számára, így azt
sem, hogy Európában szeretettel fogják várni őket. A kormányfő kiemelte, hogy Németország 2015-ös
stratégiája nettó kudarc volt.
[Euronews]
(10)

Horvát belügyminiszter: az EU nincs felkészülve egy újabb migrációs hullámra

„Horvát és nemzetközi tudományos intézetek számos tanulmánya arra figyelmeztet, hogy nagyszámú migráns érkezhet az
afganisztáni helyzet következtében. Európának fel kell készülnie erre. Őszintén szólva az EU nincs teljesen felkészülve” –
fogalmazott Davor Božinović horvát belügyminiszter. A miniszter elmondta, hogy egy újabb migrációs
hullám esetén óriási teher hárulna Horvátországra. Božinović azt is elmondta, hogy a horvát rendőrség
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erőfeszítése ellenére (eddig 4 000 embercsempészt tartóztattak le) a migránsok továbbra is át tudnak jutni az
EU délkeleti határszakaszán.
[Euractiv]
(11)

Horvátország megerősítette a migránsok visszakényszerítését

Horvátország pénteken elismerte, hogy rendőrei részt vettek migránsok erőszakos visszakényszerítésében a
bosnyák határ mentén. Az európai uniós szervek nemrég visszakényszerítéssel vádolták meg többek között
a horvát, görög és román határvédelmi hatóságokat is. Görögország ígéretet tett rá, hogy Zágrábhoz
hasonlóan kivizsgálja a tisztviselőiről szóló negatív jelentések igazságtartalmát.
[Reuters]
(12)

Szüksége van az ukrán bevándorlókra a lengyel gazdaságnak

„Az ukrán bevándorló munkavállalók jelentősen hozzájárultak a lengyel gazdasághoz az elmúlt évtizedben, de továbbra is
problémákkal kell szembenézniük mind a munkaadók, mind a hatóság részéről” – fogalmaz Christian Mamo, az
Emerging Europe publicistája. A szerző a szeptember eleji Nikiforenko-gyilkossággal kapcsolatban
ismertette részletesen a lengyelországi ukrán lakosság aggályait. Miközben az ukránok fontos szerepet
játszanak a lengyel társadalomban, a súlyos wroclawi eset – egy ukrán fiatal a rendőri előállítást követően
életét vesztette – ismét rávilágított arra, hogy a feszültség még mindig jelen van a két nemzet állampolgárai
között – állapította meg Mamo.
[Emerging Europe]
(13)

Németország a legfőbb migrációs célország Európában

A német szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal (BAMF) adatai szerint szeptember végéig összesen
100 278 menekültkérelmet nyújtottak be az országban, ami 35%-os emelkedés a tavalyi adatokhoz képest. A
menedékkérők közül a legtöbben Szíria, Irak és Afganisztán területéről érkeztek. Különösen nagy, 138%-os
emelkedés tapasztalható az afgán menedékkérők esetében. A Hivatal szakértői szerint a belarusz migrációs
útvonal megjelenése tovább növeli a migrációs számokat.
[DW]
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(14)

Növekszik a Fehéroroszországból érkező migránsok száma Németországban

A német hatóságok jelentése szerint az elmúlt hónapokban jelentősen emelkedett az országba
Fehéroroszországon és Lengyelországon keresztül érkező irreguláris migránsok száma. A hatóságok adatai
szerint az elmúlt 3 hónapban csaknem 4 300 migráns érkezett Németország területére az új migrációs
útvonalon. A migránsokat a Brandenburgi befogadóközpontban helyezték el, ahol jelenleg összesen 5 000
főt tudnak ellátni. A német kormányzat jelenleg is dolgozik az ország keleti határainál jelentkező migrációs
probléma visszaszorításán.
[Euronews]
(15)

Kitoloncolástól félnek a bangladesi migránsok Németországban

A bangladesi sajtó információi szerint, ahogy a német kormány újrakezdi a járvány miatt felfüggesztett
kitoloncolásokat, rengeteg bangladesi migráns számíthat arra, hogy hazaküldik. Banglades németországi
nagykövete szerint a kitoloncolások valóban megtörténnek majd, azonban az otthoni sajtó jelentősen
eltúlozta a közölt számokat. A diplomata szerint összesen 62 migránst fognak visszaszállítani a német
hatóságok Banglades területére.
[InfoMigrants]
(16)

Angela Merkel további német-török kooperációban reménykedik

Angela Merkel német kancellár utolsó törökországi útja során a két ország közötti szoros kapcsolat
fontosságát méltatta. A német kancellár szerint Ankara kulcsfontosságú partner az illegális migráció
visszaszorításában, illetve a közel-keleti humanitárius akciók végrehajtásában. Merkel emellett kiemelte a
Németországban élő törökök fontosságát, napjainkban csaknem 4 millió német rendelkezik törökországi
háttérrel, akik a társadalom felső rétegeiben is képviseltetik magukat.
[Al Jazeera]
(17)

Szorosabbra fűzi az illegális migráció elleni kooperációt Magyarország és Szerbia

Az Aleksandar Vulin szerb belügyminiszterrel közösen megtartott sajtótájékoztató során Pintér Sándor
belügyminiszter bejelentette, hogy a két ország szorosabbra fűzi kapcsolatait az illegális migráció kérdésében.
A kooperáció részeként a felek közös rendőrjárőröket indítanak a magyar-szerb és a szerb-észak-macedón
határszakaszon. Aleksandar Vulin szerint a közös járőrszolgálatok a magyar-szerb kapcsolatok magas szintjét
bizonyítják, emellett pedig kiemelte az illegális migráció jelentette egészségügyi és biztonsági kockázatot is.
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[Hungary Today]
(18)

Szomáli bevándorló ölhette meg a brit képviselőt

Halálra késelték a 69 éves David Amess brit parlamenti képviselőt. A politikussal a gyanú szerint egy 25 éves
szomáli bevándorló végzett, miközben éppen egy templomban fogadta választókörzete tagjait. Az ügyet a
rendőrség terrortámadásként kezeli. A Nagy-Britanniában élő szomáli közösségek elítélték a merényletet.
[Hiiraan]
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AFRIKA
(19)

Újabb terrortámadás történt Nigerben

Ismét terrortámadásra került sor Nigerben. A motorkerékpáron érkező merénylők egy mecsetet támadtak
meg, ahol 10 embert mészároltak le. A térségben rendszeresek az Iszlám Állam és az al-Káida támadásai,
amelyek miatt a térségben 600 000 ember élelmiszerellátása van veszélyben.
[VOA News]
(20)

Papi szeminaristákat raboltak el Nigériában

Papnövendékeket raboltak el Nigériában. A Kaduna Szövetségi Államban történt támadásban hat másik
kispap megsérült. A nyugat-afrikai országban mindennaposak a keresztény közösségek elleni támadások,
illetve a pénzszerzés céljából történő emberrablások.
[AP News]
(21)

Több ezren menekültek el a szomáliai Guriel városából

Menekülők ezrei hagyták el a szomáliai Guriel városát. A helyzet rendkívül feszült a kormánnyal szövetséges
különféle milíciák vetélkedése miatt, amelyet tovább tetéznek a szomáliai választások. A helyzet leginkább az
as-Sabáb nevű dzsihádista szervezetnek kedvez, amely, kihasználva a biztonsági vákuumot, tovább erősítheti
pozícióit.
[Shabella Media]
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA
(22)

Újabb migránsokat szállító hajó süllyedt el a Földközi-tengeren

Ismét elsüllyedt egy bevándorlókat szállító hajó a Földközi-tenger partjainál. A líbiai hatóságok 140 embert
kimentettek, de legalább 15-en vízbe fulladtak. Eközben az ENSZ tripoli hivatala előtt illegális bevándorlók
tüntettek a líbiai hatóságok ellen, akik a múlt héten hat embert lelőttek egy befogadóközpontban.
[AP News]
(23)

A romló libanoni helyzet újabb migrációs hullámhoz vezethet

Hat ember vesztette életét Bejrútban október 14-én, amikor tűzharc robbant ki egy tüntetésen. A
demonstrációt a síita Hezbollah és Amal mozgalom szervezték, követelve egy bírónak a leváltását, aki a város
kikötőjében 2020 augusztusában bekövetkezett robbanás ügyét vizsgálja. A tűzharc a keresztény Libanoni
Erők nevű párt fellegvárában robbant ki. A Hezbollah a Libanoni Erőket vádolja a kezdőlövések leadásával,
amire válaszul ők a Libanonban fellelhető "ellenőrizetlen fegyverzeteket" tették felelőssé, utalva ezzel a
Hezbollah arzenáljára. Felekezeti jellege miatt a tűzharc az 1975 és 1990 közötti polgárháború emlékét idézi
a helyiekben. Az ország gazdaságilag eddig is a szakadék szélén táncolt, a fellépő üzemanyaghiány miatt pedig
a múlt héten 24 órára leállt az ország két fő erőműve. Az országban tartózkodó 1,4 millió szíriai menekült
eddig is jelentős terhet rótt az ország társadalmára és gazdaságára. A Libanonból történő kivándorlás már a
19. század óta zajlik, a 4 millió libanonira minimális becslés szerint 4, maximális becslés szerint 14 millió
emigráns jut. A romló helyzet miatt a migrációs kedv folyamatosan nő a közel-keleti országban, a költözőket
pedig a már külföldön élők is segítik.
[BBC]
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK
(24)

NGO-k: az UNHCR közreműködik a rohingya menekültek „embertelen” elszállásolásában

Több nemzetközi civil szervezet jelezte, hogy az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) olyan helyen
segédkezik a rohingya menekültek ellátásában, amely nem alkalmas elszállásolásukra, és ahonnan 700-an
próbáltak eddig elmenekülni. A bangladesi Bashan Char szigetről van szó, ahová 20 ezer rohingyát szállított
át a kormány a világ egyik legnagyobb menekülttáborából, a burmai határ melletti Cox's Bazarból, ahol 890
ezren élnek. A civilek megkérdőjelezik, hogy a menekültek valóban önként, a rájuk váró körülmények
ismeretében döntöttek a ciklonoktól fenyegetett szigetre történő átköltözés mellett, ahol értelemszerűen a
teljes szabad mozgás lehetősége sem biztosított.
[The Guardian]

10

AMERIKA
(25)

Megtarthatják az amerikai állampolgárságukat azok, akik azt csalással szerezték meg

Az Egyesült Államokban az állampolgársági ügyek a Belbiztonsági Minisztérium (Department of Homeland
Security – DHS) hatáskörébe tartoznak, a jelenleg hatályos törvények pedig lehetővé teszik, hogy a szerzett
amerikai állampolgárságtól megfosszanak valakit, hogyha bebizonyosodik, hogy az illető azt csalással szerezte
meg. Alejandro Mayorkas belbiztonsági miniszternek nemrég került nyilvánosságra egy olyan belső
utasítástervezete, amely adminisztratív eszközökkel akarja ellehetetleníteni, hogy valakitől megfosszák az
állampolgárságot. Mayorkas utasítástervezete ugyanis olyan indokolatlanul nagy bürokratikus terhet ró a
Belbiztonsági Minisztérium alá tartozó szervekre az állampolgárság megfosztásához vezető eljárás során,
hogy az felér egy de facto tiltással. A tervezetben szereplő indoklás szerint a változtatásra azért van szükség,
hogy az állampolgárságot szerzett emberek biztonságban érezhessék a jogaikat.
[Center for Immigration Studies]
(26)

Könnyebbé válik az illegális bevándorlók alkalmazása az USA-ban

Alejandro Mayorkas, az Egyesült Államok belbiztonsági minisztere október 12-én miniszteri utasításban
tiltotta meg az illegális bevándorlás ellen fellépni hivatott hatóságoknak, hogy tömeges munkahelyi razziákat
hajtsanak végre az országban illegálisan tartózkodó munkavállalók után kutatva. Az indoklás szerint a
tömeges razziák egyrészt céltalanul pazarolták a hatóságok véges erőforrásait, másrészt nem a probléma igazi
forrását kívánták felszámolni, amely a dokumentum szerint a munkáltatók „kizsákmányoló” gyakorlata.
[U.S. Department of Homeland Security]
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ÁZSIA
(27)

Kirgizisztán egy közös FÁK-segélyt küldene Afganisztánba

Kirgizisztán közös humanitárius segély Afganisztánba küldését javasolta a FÁK legutóbbi ülésén. Szadir
Zsaparov elnök az október 15-i FÁK államfői online ülésén terjesztette elő javaslatát. Kirgizisztán elnöke
aggodalmát fejezte ki az afganisztáni helyzet jelenlegi állásával kapcsolatban, és arra kérte a tagállamokat,
hogy járuljanak hozzá a segítségnyújtáshoz. „Ez hozzájárul az ország stabilizálásához” – jelentette ki.
[Belta]
(28)

Etnikai gyűlölettel vádolja Örményország Azerbajdzsánt az ENSZ-ben

Ismét a fogva tartott örmények szabadon bocsátásáért kampányolt Örményország az ENSZ bíróságán
Azerbajdzsánnal szemben. Az örmény delegáció tagjai kiemelték, hogy a hadifoglyok etnikai gyűlöletből
vannak immáron több mint egy éve fogva tartva. Azerbajdzsán arra szólította fel a bírákat, hogy utasítsák el
Örményország kérelmét. A felek Hágában ültek össze tárgyalni. A tárgyaláson szó esett többek között a
rendezetlen hegyi-karabahi migrációs helyzetről is.
[Arab News]
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AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA
(29)

5 462-en várnak szülői letelepedési engedélyre Új-Zélandon

Új-Zéland két kategóriába sorolta a letelepedésre jogosultakat: szakképzett bevándorlók és szülők. A
világjárvány miatt az engedélyek kiadását mindkét csoport részére felfüggesztették, ám nemrég a kormány
bejelentette, hogy az előbbi csoportba tartozó mintegy 165 000 embernek kiadják a vízumokat. Utóbbi
csoportról nem szólt a nyilatkozat, amely mély csalódottságot okozott az érintettek körében. Szülői vízumot
az kaphatna, akinek jogszerűen letelepedett gyermeke legalább 106 ezer új-zélandi dollárt keres évente. A
másik megszorítás: évente csak 1 000 szülőnek adnák ki, és újabb 5 évet kellene várni, hogy megvizsgálják a
kérelmeket.
[RNZ]
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