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EURÓPA  

 

(1) Határvédelmi fejlesztés és német együttműködés Lengyelországban 

Németország közös határvédelmi mechanizmus bevezetését javasolta Lengyelország számára a 

Fehéroroszországból érkező illegális migráció megfékezése érdekében. Horst Seehofer német 

belügyminiszter felvetette, hogy támogatásukkal a határvédelem „jelentős” megerősítése hozzájárulhat az 

illegális átkelőhelyek felszámolásához és az embercsempészek letartóztatásához. Seehofer szerdán 

bejelentette, hogy a javaslatokat elküldte lengyel kollégájának, Mariusz Kaminskinek. Lengyelország eközben 

leszögezte, hogy közel 6 000 katonájuk őrzi majd a fehérorosz határ menti területeket – közölte Mariusz 

Blaszczak védelmi miniszter kedden. A katonák az ország határőrségének megerősítésében vesznek majd 

részt. A határvédelemben dolgozók jelenlegi száma mintegy 3 000 főre tehető. 

[Euronews és InfoMigrants] 

 

(2) Az Európai Bizottság migrációs főosztályának igazgatója Lengyelországba látogatott 

Az Európai Bizottság migrációs főosztályának igazgatója csütörtökön Lengyelországba látogatott, hogy 

megtekintse a lengyel határon kialakult migrációs válságot – közölte a Bizottság szóvivője. Monique Pariat, a 

Migrációs és Belügyi Főigazgatóság vezetője csütörtökön és pénteken kétnapos látogatásra indult Varsóba. 

A szóvivő kiemelte, Pariat látogatása során találkozott lengyel tisztségviselőkkel és civil aktivistákkal is, hogy 

teljesebb képet kapjon a kialakult migrációs helyzetről. 

[The First News] 

 

(3)  Újabb szankciókat vezet be az EU Minszk ellen 

Az Európai Unió vezetői támogatják a Fehéroroszország elleni újabb gazdasági szankciók bevezetését, hogy 

nyomást gyakoroljanak Alekszandr Lukasenka elnökre, amiért hatóságai támogatják az irreguláris migránsok 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.euronews.com/2021/10/20/germany-proposes-joint-border-patrols-with-poland-to-curb-migrants-from-belarus
https://www.infomigrants.net/en/post/35853/poland-doubles-troop-contingent-on-border-with-belarus
https://www.thefirstnews.com/article/ec-official-to-visit-poland-over-migration-crisis-25490
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áramlását. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az EU-vezetők október 22-i csúcstalálkozója 

után kijelentette, hogy a blokk „fenntartja a nyomást” Fehéroroszországgal szemben. Von der Leyen azzal 

vádolta Lukasenkát, hogy a migráció nyomásgyakorló eszközzé tételével próbálja megtorolni az EU 

szankcióit. Több ezer irreguláris migráns vonult át Fehéroroszországból főként a szomszédos Litvániába, 

Lettországba és Lengyelországba, ami arra késztette a három EU-tagállamot, hogy szükségállapotot hirdessen 

és megerősítse határvédelmét. 

[Radio Free Europe] 

 

(4) Seehofer: a fehérorosz migrációs válság kulcsa Moszkva kezében van 

Horst Seehofer német belügyminiszter szerint Oroszország áll a Fehéroroszországból érkező illegális 

migrációs hullám mögött. Szerinte az EU-nak fel kell készülnie egy újabb migrációs hullámra. A politikus 

kiemelte, hogy attól függetlenül, hogy a migrációs számok a 2015-2016-os adatoktól elmaradnak, nem szabad 

alábecsülni a kihívást. 

[DW] 

 

(5) Litvánia új migrációs paktumot akar 

Gitanas Nauseda litván elnök pénteken bejelentette, azt várja az EU-tól, hogy azonnal vizsgálja felül a 

menedékjogi jogszabályi környezetet, a migrációs paktumot, valamint segítse a litván határkerítés felállítását. 

Az államfő szerint Fehéroroszország a hibrid hadviselés eszközeként használja a migránsokat és szándékosan 

löki át őket a schengeni övezet keleti határszakaszán. A litván elnök ezeket az október 22-i brüsszeli uniós 

csúcstalálkozón nyilatkozta. 

[Reuters] 

 

(6) Észtország szigorúbb uniós fellépést sürget a migráció kérdésében 

„Az Európai Uniónak határozottabb válaszlépésekkel kell előállnia az Észtország számára is aggasztó 

migráció kérdésében” – nyilatkozta Kaja Kallas észt miniszterelnök október 21-én. „A fehéroroszországi 

helyzet és az Európára nehezedő migrációs nyomás nagyon aggasztó számunkra. Erősebb közös EU-s 

válaszra van szükségünk ebben a tekintetben” – tette hozzá az EU-vezetők brüsszeli csúcstalálkozójára 

érkezve. 

[Devdiscourse] 

 

https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/03/16/italy-coronavirus-migrants-asylum-seekers
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/03/16/italy-coronavirus-migrants-asylum-seekers
https://www.rferl.org/a/eu-sanctions-belarus-migrants/31525062.html
https://www.dw.com/en/germanys-seehofer-sees-key-to-belarus-migrant-problem-in-moscow/a-59561156
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/en-ny-liste-viser-paradigmeskiftet-kan-vaere-i-fare-faerre-mister-opholdstilladelse-og
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/en-ny-liste-viser-paradigmeskiftet-kan-vaere-i-fare-faerre-mister-opholdstilladelse-og
https://www.reuters.com/world/europe/lithuania-calls-new-eu-migration-pact-fence-stand-up-belarus-2021-10-22/
https://www.devdiscourse.com/article/law-order/1776741-estonia-calls-for-a-stronger-eu-response-on-migration---pm
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(7) Svájc teljes szabad mozgást biztosít a horvátoknak  

2022. január 1-jétől lép életbe a korlátlan nyitás Horvátország felé Svájcban a személyek szabad mozgásáról 

szóló megállapodás tekintetében – közölte a Migrációs Államtitkárság pénteken. Horvátország 2013-ban 

csatlakozott az Európai Unióhoz, de Svájc eddig visszautasította, hogy teljes mértékben megnyissa határait a 

legfrissebb tagország állampolgárai előtt. 2016-ban a kormány és a parlament jóváhagyta Horvátország 

felvételét a szabad mozgásról szóló megállapodásba, de az „átmeneti rendelkezések” értelmében 2022 

januárjáig korlátozta az érkezők létszámát. 

[Swissinfo] 

 

(8) Nem valószínű, hogy az EU felfüggeszti a vízummentességet a nyugat-balkáni és a keleti 

partnerség államai esetében 

Az Emerging Europe szerint a nyugat-balkáni és keleti partnerségi államok irányából érkező egyre növekvő 

illegális migráció ellenére sem valószínű, hogy az Európai Unió felfüggesztené a területére irányuló 

vízummentességet az ott lakó állampolgárok esetében. Az elmúlt hetekben körbejárta egy dokumentum az 

európai médiát, amelyben a tagállamok aggodalmukat fejezték ki a vízummentességi megállapodással való 

visszaélések miatt. A dokumentum arról számolt be, hogy Németország, Olaszország és Franciaország is 

aggódik, amiért Albánia, Georgia, Moldova és Ukrajna lakossága következetesen visszaél a privilégiummal és 

hamis menedékkérelmi dokumentumokat nyújt be. 

[Emerging Europe] 

 

(9) Migrációs gondok Németországban 

Horst Seehofer jelenlegi német belügyminiszter egy kormányülést követően tájékoztatta az újságírókat az 

ország migrációs helyzetéről. A miniszter szerint az országnak továbbra is jelentős problémát okoz a 

Görögországban már menedékkérelmet benyújtott migránsok száma. A tárcavezető szerint a Dublini 

rendszer nem működőképes, ám a német bíróságok meggátolták az érintett migránsok visszatoloncolását 

Görögországba. Seehofer emellett szót ejtett a fehérorosz helyzetről is. A miniszter szerint a növekvő 

migrációs számok ellenére sem fogják lezárni a határt, valamint dicsérte a lengyel kormány illegális migráció 

elleni intézkedéseit.   

[DW és Euronews] 

https://www.swissinfo.ch/eng/switzerland-grants-full-free-movement-rights-to-croatia/47049828
https://www.bt.dk/samfund/indvandrere-ydmyger-svenske-unge-tvinges-til-at-kysse-foedder-og-drikke-urin
https://www.bt.dk/samfund/indvandrere-ydmyger-svenske-unge-tvinges-til-at-kysse-foedder-og-drikke-urin
https://emerging-europe.com/news/eu-unlikely-to-suspend-visa-free-travel-privileges-for-western-balkans-eastern-partnership-states/
https://www.dw.com/en/germanys-seehofer-sees-key-to-belarus-migrant-problem-in-moscow/a-59561156
https://www.euronews.com/2021/10/20/germany-proposes-joint-border-patrols-with-poland-to-curb-migrants-from-belarus
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(10) Továbbra is keresik az embercsempészt az osztrák hatóságok 

Az osztrák hatóságok közleménye szerint továbbra is keresik azt a férfit, akit október 21-én állítottak meg a 

magyar határon. A gépjármű átvizsgálása során 26 élő és 2 elhunyt szíriai migránst talált a hadsereg. Az 

embercsempész elmenekült a helyszínről. Karl Nehammer osztrák belügyminiszter az üggyel kapcsolatban 

kiemelte az embercsempészek kíméletlen módszereit. A hivatalos adatok szerint a megerősített 

határőrizetnek köszönhetően eddig 250 embercsempészt tartóztattak le az osztrák rendőrség munkatársai.  

[Euronews] 

 

(11) Balkáni országokat látogatott meg a svájci igazságügyminiszter  

Karin Keller-Sutter svájci igazságügyminiszter Bosznia-Hercegovinába és Görögországba utazott, hogy 

megerősítse a migráció által leginkább érintett balkáni államokat Svájc támogatásáról. Bosznia-

Hercegovinában az igazságügyminiszter tárgyalásokat folytatott Selmo Cikotic biztonsági és Milos Lucic 

migrációügyi miniszterekkel, valamint megvitatták a két ország között érvényben lévő migrációs 

megállapodás tanulságait. Görögországban Keller-Sutter megbeszéléseket folytatott Nótisz Mitarákisz 

bevándorlásügyi és Mihálisz Hriszohoídisz állampolgársági miniszterrel a két ország között 2014 óta 

érvényben lévő migrációs kiadásokat támogató pénzügyi együttműködésről.  

[Watson.ch] 

 

(12) Kérdések merültek fel a Koszovóban tartózkodó afgánokkal kapcsolatban  

Emberi jogi szervezetek szerint komoly kérdéseket vet fel a tájékoztatás hiánya a koszovói Camp Bondsteel 

amerikai támaszponton tartózkodó 200 afgán menekülttel kapcsolatban. A hivatalos közlemények szerint 

kérdések merültek fel a kimenekítettek előéletével kapcsolatban, ezét pedig az FBI és az amerikai 

Belbiztonsági minisztérium munkatársai további ellenőrzésnek vetik alá őket. A hivatalos kommunikációs 

szerint az USA senkit sem fog visszaküldeni Afganisztánba, aki nem jogosult a továbbutazásra az Egyesült 

Államokba, annak személyre szabott megoldást találnak. 

[AP News] 

 

 

https://www.euronews.com/2021/10/20/austria-manhunt-underway-for-driver-of-van-holding-two-dead-migrants
https://www.watson.ch/international/schweiz/734535857-keller-sutter-reist-wegen-migration-auf-den-balkan-und-nach-griechenland
https://apnews.com/article/europe-middle-east-migration-kabul-kosovo-1d9a9998ec36d144a168a0330637580e
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(13) Továbbra is menedékkérelmet kérnek az EU-ban az albán állampolgárok 

Az Európai Bizottság legújabb, Albániával kapcsolatos országjelentése szerint az albán állampolgárok által 

beadott menedékkérelmek magas száma megnehezíti Albánia számára a vízumliberalizációs tárgyalások 

folytatását. A jelentés szerint 2020-ban egy jelentős csökkenés figyelhető meg a menedékkérelmek számában, 

ami a COVID-19 járvánnyal magyarázható. Emellett a jelentés azt is kiemeli, hogy az országon áthaladó, 

illegális módon érkező migránsok száma 13%-kal emelkedett 2020-ban.  

[Schengen Visa Info] 

 

(14) Elkezdődött a közös határellenőrzés a déli határszakasz mentén  

Pintér Sándor magyar és Aleksandar Vulin szerb belügyminiszter a Röszke-Horgos határátkelőnél 

megtekintették az újonnan elindított magyar-szerb közös járőralakulatokat. Pintér Sándor magyar 

belügyminiszter szerint a két ország azonos módon tekint az illegális migrációra, ami jelentősen megkönnyíti 

a közös munkát. Aleksandar Vulin szerb belügyminiszter pedig kifejezte háláját a szerb-észak-macedón határ 

ellenőrzéséhez nyújtott magyar segítségért.   

[InfoMigrants] 

 

(15) A máltai belügyminiszter szerint nincs helye érzékenységnek a gazdasági bevándorlókkal 

szemben 

Byron Camilleri munkáspárti máltai belügyminiszter a jövő évi költségvetésről tartott sajtótájékoztatón arra 

a kérdésre válaszolva, miszerint helyes-e a repatriáltak magas számával dicsekednie, azt válaszolta, hogy a 

gazdasági bevándorlók elveszik a helyet azoktól, akik valóban védelemre és menedékre szorulnak, így velük 

szemben nincs helye érzékenységnek. Kifejtette, hogy a kitoloncolások felpörgetése után a következő nagy 

lépés a Marsa város melletti migránstábor végleges bezárása lesz. 

[Malta Today] 

 

  

https://www.schengenvisainfo.com/news/eu-issue-of-albanians-applying-for-asylum-in-eu-countries-needs-substantial-efforts/
https://www.infomigrants.net/en/post/35828/joint-patrols-begin-on-serbiahungary-border
https://www.maltatoday.com.mt/news/national/112835/watch_byron_camilleri_no_sensitivity_with_economic_migrants_#.YXUYX55Bw2w
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AFRIKA 

 

(16) A mali kormány tárgyalni szeretne a dzsihádistákkal 

Bamakó arra kérte meg az országban működő Iszlám Legfelső Tanácsot, hogy kezdjen tárgyalásokat az al-

Káidához köthető csoportokkal, hogy véget vessenek az évtizedes erőszaknak. A kormány kikötötte, hogy 

külföldi harcosokra, illetve szervezetekre nem vonatkozhat a megállapodás. Korábban már volt példa 

hasonló kezdeményezésekre, ahol sikerült ugyan helyi eredményeket felmutatni, de ennek ára a saría 

fundamentalista értelmezésének bevezetése volt. 

[AP News] 

 

(17)  100 000 belső menekült a szomáliai harcok miatt 

A szövetségi kormány erői és a helyi milíciák Guriel városában csaptak össze a velük szemben álló Ahlu 

Szunna val-Dzsama (ASWJ) erőivel, amely megkérdőjelezte a hivatalban levő adminisztráció hitelességét. Az 

ASWJ korábban komoly szerepet játszott az as-Sabáb terrorszervezet elleni harcban. Az összecsapások miatt 

több tízezren hagyták el a várost. 

[Hiiraan] 

 

(18) Lecsaptak a dzsihádisták Nigerben 

A szélsőségesek egy konvojt támadtak meg, amely Bankilare város prefektusát szállította. A merényletben 6 

katona vesztette életét és sokan megsebesültek. A motorkerékpáron érkező terroristák két járművet is 

elpusztítottak. 

[AP News] 

 

(19) 12 millió ember szorul élelmiszer-segélyre Kelet-Afrikában 

Az elmúlt hónapok elmaradt esőzései következtében több országban – Etiópiában, Szomáliában és 

Kenyában is – kritikus a helyzet. Az aszály tovább súlyosbítja a fegyveres konfliktusok miatt már így is 

eszkalálódó humanitárius válságot. 

[Hiiraan] 

 

  

https://apnews.com/article/africa-mali-al-qaida-62a088488b5f20f5aefebd2ec1431ece
https://hiiraan.com/news4/2021/Oct/184340/galmusug_federal_forces_capture_district_hqs_police_station_in_guriel_as_fighting_with_ahlu_sunna_rages_on.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://apnews.com/article/africa-niger-west-africa-niamey-b957de7700dee0424caffd0ed0bcab8c
https://hiiraan.com/news4/2021/Oct/184286/twelve_million_people_in_kenya_somalia_and_ethiopia_need_food_assistance_fao.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(20) Visszaélések a szomszédos országokból hazatérő szír menekültekkel szemben 

A Human Rights Watch 65 olyan szírt és azoknak családtagját interjúvolta meg, akik 2017 és 2021 között 

Jordániából és Libanonból tértek haza országukba. A megkérdezettek családját otthon összesen 21 

letartóztatás, 13 kínzás, 3 emberrablás, 5 gyilkosság, 17eltűnés és egy szexuális erőszak érte a visszatérést 

követően a hatóságok, illetve azokkal szövetséges milíciák részéről. A környező országokban élő menekültek 

körében alacsony a hazatérési kedv, pedig Libanonban a szírek 90 százaléka extrém szegénységben él, 

Jordániában pedig a szír háztartásoknak csupán 2 százaléka tudja magától előteremteni élelmiszer-igényeit. 

[HRW] 

 

(21) Gyermekek haltak meg iskolába menet Északnyugat-Szíriában 

Négy gyermek és egy tanár vesztette életét iskolába menet egy támadás során Idlibben, Északnyugat-Szíriában 

október 18-án – közölte a UNICEF. A nemzetközi szervezet elítéli a civilek ellen elkövetett támadásokat, és 

felszólította a konfliktusban álló feleket a lakosság és civil infrastruktúra védelmére. 

[UN News] 

 

(22) A gyermekek a legnagyobb elszenvedői a jemeni válságnak  

2015 márciusa óta 10 000 gyermeket öltek vagy csonkítottak meg Jemenben és több mint 11 milliónak van 

szüksége humanitárius segítségnyújtásra az országban. Csaknem 400 000 gyermek szenved súlyos 

alultápláltságban, több mint 2 millióan estek ki az oktatából és körülbelül 1,7 millió kiskorú él belső 

menekültként az országban. Jemen humanitárius válsága egyre fokozódik, a lakosság zöme nem fér hozzá a 

tiszta ivóvízhez és a higiéniai feltételek nem biztosítottak számukra, amely számos egészségügyi probléma 

forrása.  

[UN News] 

  

https://www.hrw.org/news/2021/10/20/syria-returning-refugees-face-grave-abuse
https://news.un.org/en/story/2021/10/1103552
https://news.un.org/en/story/2021/10/1103432
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(23) EBESZ: Varsónak, Vilniusnak, Rigának és Minszknek együtt kell működnie  

Az EBESZ Parlamenti Közgyűlése felszólította Fehéroroszországot, Lettországot, Litvániát és 

Lengyelországot, hogy egyesítsék erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy az országaik közötti határvidéken 

rekedt emberek élelmiszerhez, vízhez, egészségügyi szolgáltatásokhoz és ideiglenes menedékhez jussanak. 

„Függetlenül attól, hogy miért és hogyan érkeztek ezek a személyek ebbe a határ menti térségbe, 

kötelességünk megvédeni őket” – idézte az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének sajtószolgálata Sereine 

Mauborgne-t, a Demokratikus, Emberi Jogi és Humanitárius Kérdések Bizottságának elnökét. „Egyszerűen 

nem engedhetjük meg, hogy gyermekek, nők és férfiak szörnyű körülmények között szenvedjenek az erdőben, 

politikai játszmák miatt” – tette hozzá. 

[TASS] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tass.com/world/1351023
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AMERIKA 

 

(24) A texasi Nemzeti Gárda elkezdte letartóztatni az illegális határátlépőket a mexikói határon 

Az Egyesült Államokban a határvédelem és a bevándorlás a szövetségi szervek kizárólagos kompetenciája, 

amit a Legfelsőbb Bíróság a közelmúltban több döntésével megerősített. Az USA déli határán tizedik hónapja 

tartó migrációs válság legjobban Texast érinti, az állam republikánus kormányzója, Greg Abbott pedig úgy 

döntött, hogy a saját kezébe veszi az illegális migráció elleni fellépést. Egy jogi kiskaput kihasználva a 

kormányzó a napokban arra utasította a Nemzeti Gárdát, hogy magánterületre való jogtalan behatolás miatt 

tartóztassa le az illegális határátlépőket. Jóllehet a zöldhatáron való illegális átkeléssel szemben csak a 

határőrség léphet fel, azonban a határon élő farmerek földjére való engedély nélküli belépés miatt már a 

Nemzeti Gárda is letartóztathatja az irreguláris migránsokat. Texas lépése forradalminak számít, ugyanis az 

USA-ban eddig egyik állam sem próbálta meg az állami erőszakszerveket bevetni a határok védelmére. Abbott 

texasi kormányzó arra számít, hogy Biden kormányzata bíróságon fogja megtámadni az intézkedést. 

[CIS] 

 

(25) Az elmúlt évben minden eddiginél több, összesen 1,659 millió irreguláris migránst 

tartóztathatott fel az USA határőrsége 

Az Egyesült Államok határőrsége egyelőre nem publikálta a 2021 szeptemberében elfogott irreguláris 

migránsok számát, azonban kiszivárgott információk szerint az elmúlt 12 hónapban összesen 1,659 millió 

illegális határátlépőt tartóztattak fel a szövetségi szervek a mexikói határon. A határőrség 1960 óta vezet 

külön statisztikát a déli határon elfogott illegális határátlépőkről, az azóta eltelt 61 éves periódusban azonban 

a szövetségi szervek még soha nem tartóztatott fel ennyi irreguláris migránst. Az eddigi  csúcstartó a 2000. 

pénzügyi év volt, ekkor 1,643 millió illegális határátlépőt tartóztatott fel az USA határőrsége. Fontos 

különbség ugyanakkor, hogy 21 évvel ezelőtt az elfogottak 98%-a mexikói álampolgár volt, akiket a 

határőrség minden további nélkül visszafordíthatott a határon. Az elmúlt egy évben azonban az irreguláris 

migránsok körülbelül 39%-át – több, mint 640 000 embert – a hatóságok beengedték az Egyesült Államokba. 

[CIS] 

  

https://cis.org/Bensman/Historic-United-States-First-National-Guard-Soldiers-Start-Arresting-Illegal-Migrants
https://cis.org/Arthur/WaPo-Border-Patrol-Apprehensions-Reach-35Year-High
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ÁZSIA 

 

(26) Oroszország humanitárius segítséget nyújtana a táliboknak  

A tálib vezetők október 20-án Moszkvába repültek, hogy ott részt vegyenek első nagy nemzetközi 

tárgyalássorozatukon. A tárgyaláson tíz másik nemzet is képviseltette magát, azonban az Egyesült Államok 

nem. Oroszország kijelentette, sürgősen humanitárius segélyt kell biztosítani Kabul számára, hogy 

megakadályozzák az Európába irányuló afgán migrációs hullámot. 

[Reuters] 

 

(27) A Fehér Ház jelentős változtatásokat eszközöl az afgán menekültek letelepítési 

programjában 

Az afganisztáni evakuálás óta az afgán állampolgárok áttelepítése folyamatos kihívás elé állította a Biden-

adminisztrációt. A több tízezer ember váratlan érkezése – akik az Egyesült Államokkal vagy annak nevében 

dolgoztak – megviselte a már amúgy is túlterhelt menekültügyi rendszert, ezért az adminisztráció és a 

szervezetek célja is az állandó otthonok keresése volt az afgánok számára. A lakhatási válságot enyhítő és az 

evakuáltak lehetőségeit növelő programot hirdetett a Biden-adminisztráció: az afgánokkal kapcsolatban álló 

amerikai veteránokra épülő támogató hálózat kiépítését tervezik. 

[CNN] 

 

 

(28) Hárommillióan szorulnak sürgős humanitárius segítségre és védelemre Mianmarban  

A konfliktusok, az élelmiszer-bizonytalanság, a természeti katasztrófák, valamint a COVID-19 terjedése miatt 

mintegy hárommillió ember szorul sürgős humanitárius segítségre és védelemre Mianmarban. 2021 februárja 

óta legalább 219 000 ember kényszerült lakóhelye elhagyására. 

[UN News] 

 

(29) Ezrek menekülnek Mianmarból Indiába 

2021 februárja óta körülbelül 15 ezren menekültek el Mianmar északnyugati részéről Indiába a fegyveres 

konfliktusok elől. A menekültek veszélyes utat tesznek meg, míg Indiába érnek – napokon keresztül erdőn 

kelnek át, mígnem elérik a határt jelző Tiau-folyót. 

[UNHCR]  

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/russia-urges-international-aid-afghanistan-talks-with-taliban-2021-10-20/
https://edition.cnn.com/2021/10/23/politics/afghan-refugees-private-resettlement-veterans/index.html?fbclid=IwAR0Uk1ytsRhXzwl4SqTWhkm_0HpYaHSDeIBTIyb9TDELgBRlxdPecKq4TaE
https://news.un.org/en/story/2021/10/1103482
https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
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AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA  

 

(30) Új-Dél-Wales miniszterelnöke szerint fokozni kell a bevándorlást Ausztráliába 

Dominic Perrotet, a Sydney központú Új-Dél-Wales állam frissen beiktatott miniszterelnöke szerint meg 

kellene duplázni a pandémia előtti bevándorlási keretszámot, ami 200 ezer főt jelentett évente. Ez öt év alatt 

évente 400 ezer képzett bevándorlóval számolva 2 millió fővel növelné meg a lakosság és ezzel együtt a 

munkaképes emberek számát. Az országban komoly munkaerőhiányt jeleznek a cégvezetők, a szociális 

otthonok és a kórházak igazgatói, Perrotet pedig az ő hangjuk kíván lenni és tárgyalásokat akar folytatni a 

tervről Scott Morrison szövetségi miniszterelnökkel. 

[Financial Review] 

 

https://www.afr.com/politics/perrottet-backs-big-nsw-as-immigration-debate-heats-up-20211013-p58zpc

