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EURÓPA  

 

(1) Ötödével több algériai érkezhetett Spanyolországba idén, mint tavaly egész évben  

A France24 riportere a dél-spanyolországi Almería kikötővárosban több algériai bevándorlóval készített 

interjút. Megszólaltatta a 21 éves Khaled Dihet, aki tengerparti szülővárosából, Annabából először a tunéziai 

határnál fekvő Oránba utazott 900 kilométert, majd 4 500 eurót fizetett az embercsempészeknek, hogy újabb 

200 kilométert megtéve európai földre lépjen. Két nappal ezután már a Franciaországban élő rokonaihoz 

érkezett. Egy kiszivárogtatott spanyol kormányzati anyag szerint idén év eleje óta 9 664 algériai érkezett 

tengeri úton Spanyolországba, ezzel ők az illegális bevándorlók legnagyobb csoportja. Az algériai védelmi 

minisztérium összesítése szerint 4 704 ember útra kelését sikerült megakadályozniuk idén – az emberek fele 

szeptemberben indult volna el. 

[France24] 

 

(2) Migránsok tüntettek Vallettában 

Kihasználásuk ellen tüntettek migránsok és segítőik Málta fővárosában múlt hétfőn. ,,Emberek vagyunk, nem 

olcsó munkaerő”, ,,Bizonytalanság helyett stabilitást” – ilyen és ehhez hasonló plakátokkal vonultak körülbelül 100-

an az óvárosban a parlamenttől a belügyminisztériumig, ahol petíciójukat egy zárt üvegajtó alatt csúsztatták 

be az illetékeseknek. A tüntetők – többek között – azoknak a migránsoknak, akik adót fizetnek, egészségügyi 

ellátást, oktatást és gyermekeik után mindazokat a kedvezményeket követelték, amelyeket más adófizetők is 

megkapnak. 

[Times of Malta]  

 

 

 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.france24.com/en/live-news/20211026-desperate-algerians-ready-to-die-at-sea-to-reach-spain
https://timesofmalta.com/articles/view/we-are-humans-not-cheap-labour-migrants-hold-protest-in-valletta.905338
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(3)  Októberben csaknem 5 000 személy próbált illegálisan Németország területére lépni 

A német DPA hírügynökség jelentése szerint októberben csaknem 5 000 személy próbált illegálisan 

Németország területére érkezni a német-lengyel határszakaszon keresztül. Az elmúlt hét során a német 

szövetségi rendőrség munkatársai egy ellenőrzés során letartóztattak két embercsempészt, akik iraki 

migránsokat próbáltak átszállítani a határon. A lefoglalt teherautók egyikében egy iraki férfi holttestét is 

megtalálták. 

[AP News és AP News] 

 

(4) Német egyházi állásfoglalás a migrációról 

A német katolikus és protestáns egyház kiadott egy közleményt, amelyben a migráció humánus kezelésére 

tesznek javaslatot. A 215 oldalas dokumentum reagál a Németországot és Európát érintő migrációs 

kérdésekre, kitér az afganisztáni tálib hatalomátvételre, valamint reflektál a fehérorosz-litván-lengyel 

migrációs helyzetre. A jelentést készítő munkacsoport tagjai szerint jelentős változásokra van szükség az EU 

menekültpolitikájában. 

[Church Times] 

 

(5) Hatvanadik évfordulóját ünnepli a német-török migrációs egyezmény 

A Külföldön Élő Törökök és Kapcsolódó Közösségek (YTB) nevű szervezet egy közleményben emlékezett 

meg a német-török munkaügyi migrációs megállapodás hatvanadik évfordulójáról. A YBT szerint az 1961-

ben megkötött egyezmény kezdetben időtartamhoz kötötte a résztvevők németországi tartózkodását, ám a 

törökök végleg letelepedtek. A németországi törökök által elért eredmények mellett a YTB vezetése kiemelte , 

hogy Törökország mindig is kiállt állampolgárai mellett.  

[Middle East Monitor] 

 

(6) Migránsokat szállító hajót vontattak partra Görögországban 

A görög parti őrség szerint a 400, többségében afgán migránst szállító Murat-729 török teherhajót Kos 

szigetére vontatták a parti őrség egységei. A jelentés szerint a hajó azután kért segítséget, hogy a nemzetközi 

vizeken leálltak a motorjai. A görög sajtó értesülései szerint az Európai Bizottság kapcsolatba lépett a török 

hatóságokkal a hajó ügyében, ám azok nem reagáltak. 

[DW] 

 

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://apnews.com/article/europe-middle-east-poland-germany-migration-bfa904beecbc8fa75fd7533a83491791
https://apnews.com/article/europe-middle-east-germany-migration-iraq-d89c24a426466af95d8bc18d8d9b88ac
https://www.churchtimes.co.uk/articles/2021/29-october/news/world/german-church-statement-offers-guidance-on-humane-approach-to-migration-and-asylum
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.middleeastmonitor.com/20211028-turkish-body-to-mark-60th-anniversary-of-labour-migration-to-germany/
https://www.dw.com/en/turkish-ship-carrying-afghan-migrants-towed-to-greek-port/a-59677586
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(7) Görögország: 20 migránst mentettek ki az Égei-tengerből, 7 ember eltűnt 

A török hatóságok bejelentették, hogy a mentőcsapatok és a parti őrség hajói hét migránst keresnek, akik 

azután tűntek el, hogy egy hajó elsüllyedt Khiosz-szigeténél. A parti őrség tájékoztatása szerint 20 embert 

sikerült kimenteniük. ,,Ez a migránsok bűnbandák általi kizsákmányolásának valósága az Égei-tengeren” – írta Notis 

Mitarachi, a görög migrációs és menekültügyi miniszter a Twitteren. ,,A gátlástalan csempészek életeket 

kockáztatnak a túlzsúfolt és hajózásra alkalmatlan csónakokban Khiosznál” – jegyezte meg és közzétett egy fotót egy 

gumicsónakról, amely vélhetően a keddi incidenshez köthető. 

[InfoMigrants] 

 

(8) Újra őrzik a német-lengyel határt 

Több száz rendőrt vezényelt ki a német belügyminiszter a Lengyelországgal közös határszakaszra a 

Fehéroroszországból érkező migránsok miatt. Horst Seehofer elmondta, hogy ha szükséges, készen áll a 

további állománybővítésre. „Meggyőződésem, hogy az európai eszme védelme érdekében tudnunk kell, kik azok, akik 

hozzánk jönnek. Joggal védjük a határunkat, ha fennáll a veszélye annak, hogy illegálisan akarnak átjutni rajta” – tette 

hozzá egy, a Bild am Sonntagnak adott interjújában. A német rendőrség mindeközben járőrözésbe kezdett a 

határ menti településeken is, ugyanis egyre több hír érkezett arról, hogy szélsőjobboldali csoportok 

szerveződtek az illegális migráció meggátolása céljából. A rendőrség beszámolója szerint vasárnapig ötven 

paprikaspray-vel, botokkal és fegyverekkel felfegyverkezett alakulatot tartóztattak le. A csoportok a 

Harmadik Út (Der Dritte Weg) szélsőjobboldali mozgalom felszólítására jöttek létre. 

[Euronews és DW] 

 

(9) Lengyel migrációs nyomás: haderőfejlesztés és kerítésépítés  

A lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) vezetője, Jaroslaw Kaczynski kedden bemutatta a „haza 

védelmét” célzó törvénytervezetét, amely értelmében jelentős mértékű haderőfejlesztési programot indítana 

a fehérorosz migrációs nyomás miatt. A miniszterelnök-helyettesi posztot betöltő, ám legbefolyásosabb 

lengyel politikus szerint a törvényjavaslatra azért van szükség, mert a nemzetközi helyzet egyre romlik, 

Lengyelország pedig kulcsfontosságú pozícióban van a geopolitikai játszmákban. Kaczynski szerint éppen 

ezért érinti a migrációs nyomás őket ennyire súlyosan. „Ha el akarjuk kerülni a legrosszabbat, vagyis a háborút, 

akkor a régi szabály szerint kell cselekednünk: ha békét akarsz, készülj fel a háborúra” – nyilatkozta a PiS vezetője egy 

varsói sajtótájékoztatón. Mindeközben a lengyel szenátus megszavazta azt a 350 millió eurós csomagot, 

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://www.infomigrants.net/ar/post/36012/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-20-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-7-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://www.euronews.com/2021/10/25/german-police-guard-polish-border-over-migrant-influx-from-belarus
https://www.dw.com/en/german-police-stop-far-right-vigilante-border-patrols-near-polish-border/a-59610055
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amelyből a kormány a fehérorosz-lengyel határkerítést erősítené meg. A lengyel parlament Alsóháza már 

október 14-én az új határfal megépítéséről szóló törvénytervezetet. 

[PBSO és Euronews]  

 

(10) EP-képviselő: nem szabad visszakényszeríteni a migránsokat!  

Tineke Strik holland EP-képviselő látogatást tett a lengyel-fehérorosz határ menti területeken. Strik 

visszatérve felszólalt a lengyel határvédelem bevett szokásai, így a szükségállapot miatt megengedett 

visszakényszerítés ellen is. Az EP-képviselő arra figyelmeztetett, hogy a migránsok visszakényszerítésének 

legalizálása veszélyes precedenst teremthet az Unióban. 

[Euronews]  

 

(11) Egyre növekvő bizonytalanság a horvát-bosnyák határon 

Egyre aggasztóbb a helyzet a horvát-bosnyák határ mentén fellelhető Una-Sana kantonban – állítja az 

Euractiv friss riportjában. Míg Európa egy új, Afganisztánból induló menekülthullámra készül fel, addig az 

előző periódusból Boszniában rekedt bevándorlók problémája sem megoldott – hívja fel rá a figyelmet a cikk 

szerzője, Vlagyiszlav Makszimov. Jasmin Stambolija nyugat-boszniai önkormányzati képviselő és migrációért 

felelős tisztviselő a riport szerzőjének kérdéseire úgy válaszolt: „Attól tartunk, hogy a tavasz közeledtével újabb 

hullám érkezik Afganisztánból Bihácsba a horvát határhoz, amely már így is az európai migráció legfőbb hotspotjává vált.” 

[Euractiv]  

 

(12) Az EU megtagadja a határfalak finanszírozását 

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnök bejelentette, hogy a növekvő igény ellenére sem tervezik 

finanszírozni az új határfalak építését az Európai Unió külső határait. „Nem finanszírozunk szögesdrótokat és 

falakat” – nyilatkozta a pénteki brüsszeli csúcstalálkozót követően. Alexander Schallenberg osztrák kancellár 

felszólította az Európai Uniót, hogy támogassa a Fehéroroszország-menti határfalak építését. Az osztrák 

kezdeményezéshez csatlakozott Lengyelország, Litvánia és Görögország is. 

[InfoMigrants] 

  

https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.pbs.org/newshour/world/poland-plans-radical-strengthening-of-its-military
https://www.euronews.com/2021/10/27/poland-s-senate-to-vote-on-350-million-wall-along-belarus-border
https://www.euronews.com/2021/10/27/eu-border-countries-must-not-legalise-migrant-pushbacks-says-mep
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.euractiv.com/section/non-discrimination/news/bosnia-afghans-stuck-in-limbo-on-bosnia-croatia-border/
https://www.infomigrants.net/en/post/35990/eu-refuses-to-fund-border-walls-against-migrants-entering-from-belarus
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AFRIKA 

 

(13) Tovább folytatódnak a harcok Etiópiában 

A Tigrinya Nép Felszabadítási Frontja elfoglalta a stratégiai jelentőségű Desszié városát, amelyet a 

kormányerők nem tudtak megtartani. Az egy éve tartó harcokban hárommillió ember menekült el 

lakóhelyéről, és több tízezren vesztették életüket. Félő, hogy a harcok miatt széteshet Afrika második 

legnépesebb, 115 millió lakosú államalakulata. 

[Hiiraan] 

 

(14)  Újabb merénylet Nigériában 

A fuláni támadók 18 emberrel végeztek egy mecsetben. Az akció hátterében etnikai szálak és az 

erőforrásokért való küzdelem áll. Ebben az évben már több ezren haltak meg hasonló merényletekben, és a 

kormányzat képtelen hatékonyan megfékezni az erőszakot Afrika legnépesebb országában. 

[AP News] 

 

(15) Újabb katonai puccs történt Szudánban 

A hadsereg – két évvel Omar al-Basír megbuktatása után – ismét átvette a hatalmat és letartóztatta Abdallah 

Hamdúk miniszterelnököt, valamint számos civil politikust. A lépést elítélte az EU, az ENSZ és az Egyesült 

Államok is. Az elhúzódó szudáni instabilitás súlyos kihívást jelent Kelet-Afrika biztonságára nézve, és komoly 

menekülthullámmal fenyeget. 

[Hiiraan] 

 

(16) Terrortámadás történt Ugandában 

Az ugandai fővárosban, Kampalában egy étteremben hajtott végre merényletet az Iszlám Állam, amelyben 

egy ember meghalt, hárman pedig súlyosan megsebesültek. A támadást Telegram oldalán az ISIS vállalta 

magára. Uganda eddig meglehetős sikerrel fékezte meg a szélsőségesek térnyerését. 

[Hiiraan] 

 

  

https://hiiraan.com/news4/2021/Nov/184428/tigrayan_and_oromo_forces_say_they_have_seized_towns_on_ethiopian_highway.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://apnews.com/article/africa-niger-violence-race-and-ethnicity-nigeria-86bfaa2b157ac654fafccdaa463bb049
https://hiiraan.com/news4/2021/Oct/184365/sudan_s_military_seizes_power_detains_prime_minister.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2021/Oct/184355/islamic_state_claims_uganda_bomb_attack.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(17) 37 ezer iraki hagyta el az országot 2021-ben 

Az elmúlt hét évben összesen 633 ezer ember hagyta el iraki Kurdisztánt és Irakot, ebből 37 ezer az idei év 

első tíz hónapjában. A Foundation for Refugee and Displaced Affairs által közölt számok kizárólag azokra 

vonatkoznak, akik illegálisan távoztak az országból. 

[Rudaw] 

 

(18) Kétezer ukrán kapott munkavállalási jogot Izraelben 

Az izraeli munkavállalási joggal rendelkező ukránok jogairól és szociális védelmük biztosításáról egyeztetett 

Jevgeny Kornijcsuk izraeli ukrán nagykövet és Yitzhak Moyal, az izraeli Építésügyi Szövetség vezetője. Idén 

körülbelül 1 250 ukrán munkavállaló dolgozott Izraelben, főként építőipari munkásként. A friss megállapodás 

értelmében a jelenlegi keretszámot a két állam a jövő évre 2 000 főre bővítette. 

[Interfax] 

 

(19) Migrációról egyeztetett Románia és Egyiptom 

Kairóban fogadta Abdel Fattah al-Sziszi egyiptomi elnök kollegáját, Klaus Iohannis román államfőt szerdán. 

A két fél több témában is egyeztetett, köztük a migrációról is. Al-Sziszi ismét hangsúlyozta, hogy Egyiptom 

elkötelezett az illegális migráció elleni küzdelemben, rámutatva, hogy országa eddig is sikeresen kezelte a 

válságot és jelentős szerepük volt a földközi-tengeri mozgások csökkentésében. 

[Daily News Egypt] 

 

 

  

https://www.rudaw.net/english/kurdistan/261020211?fbclid=IwAR3YZQeKoeEznertRsXQHc3EMWDAzlHnS8MdLTDC8LG9zLbEXWadngc42lo
https://en.interfax.com.ua/news/general/776061.html
https://dailynewsegypt.com/2021/10/27/egyptian-president-romanian-counterpart-discuss-bilateral-relations-countering-terrorism-illegal-migration/
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(20) Az ENSZ kész segíteni Líbiának az illegális bevándorlás ügyében 

A héten Líbia belügyminisztere, Khaled Mazen találkozott a líbiai ENSZ-különmegbízott helyettesével, Ritu 

Siddharth-tal. Megvitatták az ENSZ-misszió és a minisztérium közötti, az illegális bevándorlás ellen küzdő 

együttműködést, valamint arról is egyeztettek, hogy Líbiának milyen kihívásokat kell leküzdenie annak 

érdekében, hogy sikeresen menedzselje a migrációs válságot. A tárgyalás során szó esett az illegális 

bevándorlás helyi és nemzetközi következményeiről. 

[Asharq Al Awsat] 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://aawsat.com/home/article/3271071/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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AMERIKA 

 

(21) Román migránsokat fogtak az amerikai határon 

Rekordszámú határátlépési kísérletről számolt be a Forbes az Egyesült Államok déli határszakaszánál. A 

legtöbb migráns Mexikóból és Közép-Amerikából érkezett, ugyanakkor indiaiakat és románokat is 

tartóztattak fel a hatóságok – a román állampolgárságú migránsok száma elérte a 4 000 főt. 

[Forbes] 

 

(22) Felmérés: az amerikai választók többsége elutasítja Joe Biden migrációs politikáját 

Az Egyesült Államokban az elmúlt hetekben több közvélemény-kutatás látott napvilágot, amelyek szerint a 

választópolgárok többsége elutasítja Joe Biden amerikai elnök migrációs politikáját. A Quinnipiac által 

készített felmérés szerint a megkérdezettek mindössze 25 százaléka ért egyet a demokrata elnök migrációs 

politikájával, a válaszadóknak pedig mindössze 23%-a adott pozitív értékelést a mexikói határon kialakult 

migrációs válság kezelése kapcsán. A Morning Consult/Politico által készített felmérés szerint a 

megkérdezettek 47%-a úgy látja, hogy nagy aggodalomra ad okot a déli határon kialakult helyzet, a válaszadók 

további 26%-a szerint pedig több-kevesebb aggodalomra adnak okot a mexikói határon zajló események 

(összesen 73%). 

[CIS] 

 

(23) Egyre dél-amerikai állampolgár érkezik az USA déli határához 

A 2020 októberében kezdődő pénzügyi évben 367 275 olyan migránst tartóztattak fel az Egyesült Államok 

déli határán, aki nem Mexikó, Honduras, Salvador vagy Guatemala állampolgára („other than Mexico” – 

OTM; „other than Northern Triangle” – ONT). Aggasztó, hogy a demokrata Joe Biden hivatalba lépése óta 

meredeken növekvő tendenciát mutat az USA közvetlen szomszédságán kívülről érkezők száma. Míg 

januárban csak 9500 OTM/ONT migránst fogtak el az USA déli határán, addig szeptemberben már 67 531-

t, ez 600%-os emelkedés mindössze nyolc hónap leforgása alatt. Ez arra utal, hogy az USA déli határán dúló 

migrációs válság földrajzilag szélesedik. A 2020 októberében kezdődő pénzügyi évben az OTM/ONT 

migránsok legtöbben Ecuadorból (96 000 fő), Brazíliából (57 000 fő), Nicaraguából (50 000 fő), Venezuelából 

(48 000 fő), Haitiből (47 000 fő), és Kubából (38 000 fő) érkeztek. 

[CIS] 

  

https://www.forbes.com/sites/joewalsh/2021/10/22/migrants-from-india-romania-venezuela-and-other-far-flung-places-contribute-to-record-breaking-arrests-at-us-mexico-border/?sh=ce406635f575
https://cis.org/Arthur/October-Polls-Show-Immigration-Top-Issue-and-Drag-Biden
https://cis.org/Arthur/FY-2021s-Historically-Bad-Border-Numbers-Are-Worse-You-Think
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(24) Valószínűleg nem Oroszországba indulnak el az afgán menekülők 

Egy lehetséges Afganisztánból Oroszországba történő migrációs áradatról írt elemzést Dmitrij Poletajev, a 

Valdai Discussion Club szerzője. Poletajev szerint az orosz felfogás nem tartja ideálisnak a menekültek 

befogadásával történő népességnövelés logikáját, így az afgánoknak a jelenlegi helyzet ellenére is nehéz 

letelepedési jogot szerezniük a föderáció területén. A szerző kiemeli, hogy míg az afgánok tömeges 

bevándorlása Oroszország területére akár valószínűnek is tűnhetne, a szigorú bürokrácia miatt nem 

valószínű, hogy ez egy reális opcióvá váljon a közeljövőben. 

[Valdai Discussion Club] 

 

(25) Kazahsztánba látogatott a Nemzetközi Migrációs Szervezet képviselője 

Aida Balajeva kazah információs és szociális fejlesztési miniszterrel találkozott a Nemzetközi Migrációs 

Szervezet (IOM) közép-ázsiai szubregionális koordinátora, Zaynal Hajiyev. A tárcavezető elmondta, hogy 

készek támogatni az IOM erőfeszítéseit a régióban. A felek egyeztettek a közép-ázsiai migrációs útvonalak 

és trendek kezeléséről is. 

[Kazinform] 

 

(26) A lakosság felét fenyegeti akut éhínség Afganisztánban 

Az ENSZ legújabb adatai szerint az aszály, a konfliktusok, a COVID-19 és a gazdasági válság miatt az 

afganisztáni lakosság több mint felét sújtja akut éhínség. Gyors és hatékony humanitárius segítségre van 

szükség még a tél beköszönte előtt, ugyanis a zord időjárási viszonyok számos hegyvidéki területet elvágnak 

az élelmezési lánctól. 

[UN News] 

 

(27) Nő az erőszak mértéke a rohingya menekülttáborokban 

Október 22-én hét menekültet gyilkoltak meg és további húsz ember megsérült egy bangladesi 

menekülttáborban történt támadás során. Az eset nem egyedülálló: egyre inkább nő az erőszak mértéke a 

táborokban, ahol jellemzően fegyveres bandák versengenek a hatalomért és különböző eszközökkel tartják 

rettegésben az ott élőket. 

[UNHCR] 

https://valdaiclub.com/a/highlights/large-scale-influx-of-refugees-from-afghanistan/
https://www.inform.kz/en/kazakh-minister-iom-sub-regional-coordinator-for-central-asia-meet_a3854229
https://news.un.org/en/story/2021/10/1103932
https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/

