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EURÓPA  

 

(1) A lengyel rendőrség egy német aktivistákat szállító buszt tartóztatott fel 

A lengyel rendőrség bejelentette, hogy feltartóztattak egy humanitárius aktivistákat szállító német buszt, 

amely a fehérorosz határ felé tartott – vélhetően abból a célból, hogy bevándorlóknak nyújtson segítséget. 

Az aktivisták azt tervezték, hogy migránsokat visznek Németországba, de a lengyel rendőrség közölte, hogy 

senkit sem hajlandó átengedni a határon. A német belügyminisztérium is figyelmeztetett már korábban, hogy 

az illegálisan érkező bevándorlók Németországba szállítása jogi következménnyel jár. 

[RT Arabic] 

 

(2) Merkel nem hajlandó „válságnak” minősíteni a migránsok Németországba özönlését 

Angela Merkel pozitívumként értékelte a bevándorlók Németországba való beáramlását és kijelentette: 

„sikerült”. Elmondása szerint Németország befogadta a migránsokat és nem fordított hátat, amikor szírek és 

más népek milliói menekültek el országukból, átvándorolva a Balkánon a különböző konfliktusok és háborúk 

miatt. A német kancellár továbbra sem hajlandó válságnak minősíteni a már hosszú évek óta tartó krízist , 

azonban azt elismerte, hogy kormányzása legnagyobb kihívásaként élte meg ezt az időszakot (a Covid-19-

járvány mellett). A 2016-os kölni eseményeket „sajnálatos incidensnek” minősítette, és hozzátette: a 

nemzetközi közösségnek együtt kell működnie a migráció kiváltó okainak kezelésében, az Európai Uniónak 

pedig létre kell hoznia egy közös, működőképes migrációs rendszert. Merkel 16 év kormányzás után, 

várhatóan a következő hetekben hagyja el hivatalát. 

[Euronews Arabic és Info Migrants] 

 

   

 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://arabic.rt.com/world/1292397-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86/
https://arabic.euronews.com/2021/11/08/germany-merkel-migrant-influx-crisis-managed
https://www.infomigrants.net/en/post/36312/merkel-germanys-handling-of-migration-largely-a-success-story
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(3)  Embercsempészéssel vádolja az EU a fehérorosz kormányt 

Az Európai Unió tisztviselői szerdán azzal vádolták Fehéroroszországot, hogy állam által szponzorált 

embercsempészéssel segíti elő az illegális migrációt. Kétségbeesett, kerítéshez csalt migránsok ezrei 

gyülekeznek a lengyel, litván és lett határszakaszokon. A hideg novemberi időjárás miatt többen megfagytak. 

Mivel a válság nem mutat enyhülést, az EU egyik tisztviselője bejelentette, először terveznek szövetség által 

finanszírozott határkerítést felhúzni. Az elképzelést – amelyet több állam is kérvényezett – eddig már 

többször elutasította Brüsszel. 

[AP News] 

 

(4) A Turkish Airlines cáfolja, hogy migránsokat reptetne Fehéroroszországba  

A török vezető légitársaság, a Turkish Airlines szerdai nyilatkozatában cáfolta azt az állítást, hogy elősegítette 

volna az Európai Unióba irányuló illegális migrációt. Az EU tisztviselői hétfőn azzal fenyegették meg az 

óriásvállalatot, hogy megvonják leszállási engedélyét az unió területén, miután alapos gyanú merült fel, hogy 

migránsokat reptetnek Fehéroroszországba. Hasonló gyanú merült fel a FlyDubai egyesült arab emírségekbeli 

légitársasággal szemben is. Mindeddig csak a fehérorosz Belavia légitársaságot sikerült az EU-nak ezen vád 

alapján elítélnie és kitiltania az EU-s repterekről. 

[Al-Monitor] 

 

(5) A migrációs válságról tárgyalna Lengyelország a NATO-val 

Lengyelország Litvániával és Lettországgal együtt azt fontolgatja, hogy rendkívüli ülést kezdeményez a 

NATO-ban, mivel úgy véli, nem tudja kezelni a feszült migrációs patthelyzetet a Fehéroroszországgal közös 

határszakaszon – nyilatkozott vasárnap a lengyel kormányfő. Mateusz Morawiecki elmondta, hogy két balti 

kollegájával már megkezdték az informális tárgyalásokat a NATO-val. A NATO-szerződés értelmében 

bármelyik szövetségi tag konzultációt kérhet a szervezettől, ha úgy érzi, hogy területi integritása, politikai 

függetlensége vagy biztonsága veszélyben van. Mindeközben a lengyel rendőrség jelentése szerint egy 

körülbelül 50 fős migránscsoport áttörte a határvédelmet és behatolt az ország területére Starzyna közelében. 

Az információt a podláziai rendőrség közölte Twitter-oldalán. 

[Spectrum News 1 és France 24] 

 

 

 

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/european-union-belarus-europe-poland-migration-ee8912d6998a95f421c97b7c99e06f55
https://www.al-monitor.com/originals/2021/11/turkish-airlines-denies-fueling-belarus-poland-migration-crisis
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://spectrumlocalnews.com/tx/south-texas-el-paso/ap-top-news/2021/11/14/poland-says-police-hit-with-stones-by-migrants-at-border
https://www.france24.com/en/europe/20211114-polish-police-say-group-of-50-migrants-broke-through-border-with-belarus
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(6) Litvánia az EJEB javaslatai alapján utasított ki migránsokat 

Litvánia követi az Emberi Jogok Európai Bíróságának javaslatait a migránsok kiutasításának és 

visszakényszerítésének kérdéskörében – nyilatkozta Ingrida Simonyte miniszterelnök csütörtökön. A 

kormányfő az országát ért kritikákra reagált ezzel. „Ez nem Brüsszel döntésköre. Az Emberi Jogok Európai 

Bíróságának Spanyolország és Marokkó ügye alapján bevezetett javaslatait követi a kormány” – nyilatkozott 

Simonyte. 

[The Baltic Times] 

 

(7) Katonai gyakorlatot kezdett Lettország a fehérorosz határon 

Artis Pabriks védelmi miniszter utasítására katonai gyakorlatot indítottak a lett fegyveres erők a 

Fehéroroszországgal közös határszakaszon. A Nemzeti Fegyveres Erők tájékoztatása szerint a gyakorlat 

november 13-tól december 12-ig tart. Pabriks a lengyel NATO-konzultációs kérés kapcsán kiemelte, hogy 

amennyiben sor kerül rá, Riga minden támogatást meg fog adni Varsónak. 

[LSM.lv] 

 

(8) Hamarosan illegális migrációs tranzitországgá válhat Észtország is 

A Die Welt szerint az észt határtól mindössze 30 kilométerre lévő pszkovi (Oroszország) repülőtér 

hamarosan a minszkihez hasonló migrációs forgalmat fog bonyolítani. A német lap információi szerint a 

fehérorosz-lengyel határszakaszon látottakhoz hasonló események következhetnek be nemsokára 

Észtországban is. Beszédes információ, hogy az észt védelmi minisztérium nemrég úgy döntött, hogy egy 

130 kilométer hosszú szögesdrót-kerítést húznak fel az ország keleti határszakaszán. A javaslatot Kalle Laanet 

védelmi miniszter is támogatta. 

[ERR.ee és Baltic News Network]  

 

(9) Oroszország készen áll megoldani a fehérorosz-lengyel konfliktust 

Moszkva készen áll arra, hogy megoldja a fehérorosz-lengyel határon kialakult konfliktust – nyilatkozott 

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Rosszija-1 „Moszkva. Kreml. Putyin” c. műsorában adott interjúban. 

„Amikor igaztalan kijelentéseket és vádakat hoznak fel ellenünk, mindig elmondom: törődjön mindenki a 

saját otthoni problémáival, ne próbálja azokat ránk hárítani, mert azt nekik kell megoldaniuk. Mi azonban 

készen állunk rá, hogy bármit megtegyünk másokért” – mondta Putyin a riporter kérdéseire válaszolva. Az 

orosz elnök ismét tagadta, hogy bármilyen felelősségük lenne a kialakult helyzetben. 

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.baltictimes.com/lithuania_follows_echr_precedent_in_turning_away_migrants__pm_says/
https://eng.lsm.lv/article/society/defense/military-training-launched-near-latvia-belarus-border.a430279/
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://news.err.ee/1608399494/die-welt-illegal-migration-route-close-to-estonia-could-open-via-pskov
https://bnn-news.com/estonia-to-place-130-km-of-barbed-wire-along-its-border-amid-migration-crisis-230019
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[TASZSZ]  

 

(10) Német-orosz tárgyalások a fehérorosz migrációs helyzetről 

Andrea Sasse német külügyminisztériumi szóvivő egy sajtótájékoztató keretében bejelentette, hogy 

Németország és Oroszország tárgyalásokat folytat a fehérorosz migrációs helyzetről. A szóvivő szerint a 

kialakult helyzetért teljes mértékben a fehérorosz vezetés tehető felelőssé, ezért Oroszország diplomáciai 

támogatását kérik a helyzet megoldásához. 

[TASZSZ]  

 

(11) Törökország megtiltja az iraki, szíriai és jemeni állampolgároknak, hogy Minszkbe repüljenek 

A lengyel-belarusz határon kialakult helyzetre tekintettel Törökország határozatlan ideig nem engedélyezi az 

iraki, szíriai és jemeni állampolgároknak, hogy Törökország területéről Fehéroroszországba repüljenek. 

Korábban a lengyel határhoz érkező migránsok jelentős része az isztambuli repülőtéren keresztül jutott 

Minszkbe. A török döntés pénteken született meg, azt követően, hogy az Európai Unió potenciális 

szankciókat helyezett kilátásba a migránsokat Fehéroroszországba szállító légitársaságokkal, köztük a Turkish 

Airlinesszal szemben. 

[Daily Sabah] 

  

(12) Olaszországban köthet ki a német NGO-hajó 

Trapani kikötőjében tette partra a 800 Földközi-tengerből kimentett migránst a Sea-Eye 4 német NGO-hajó. 

A Sea-Eye 4-et korábban sem a kormány, sem pedig a lampedusai hatóságok nem engedték kikötni. A német 

hajóhoz hasonlóan a 314 migránst szállító SOS Mediterranee is kikötési engedélyt kér az olasz hatóságoktól. 

[Deutsche Welle] 

  

(13) EU-s segítséget szeretne a lengyel határra az osztrák miniszter 

Karl Nehammer osztrák belügyminiszter egy interjú során kifejtette, az Európai Bizottságnak támogatnia kell 

Lengyelországot az Európai Unió külső határainak védelmében. Nehammer szerint a Bizottságnak forrásokat 

kell biztosítania a határkerítés megépítéséhez. A tárcavezető kiemelte, Ausztria szolidáris Lengyelországgal, 

és amennyiben erre felkérik, kész támogatást is nyújtani. 

[The Nation] 

 

https://tass.com/politics/1361151
https://tass.com/world/1360687
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.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-stops-allowing-iraqis-syrians-yemenis-on-belarus-flights
https://www.dw.com/en/italy-800-migrants-on-board-german-rescue-ship-reach-sicilian-port/a-59744534
https://nation.com.pk/10-Nov-2021/austrian-interior-minister-asks-eu-to-help-poland-protect-external-borders
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(14) Migránsokat tartóztattak le Szerbiában 

A Hotspot elnevezésű nemzetközi akció keretében a szerb rendőrség razziákat tartott, valamint átkutatta az 

országban található befogadóközpontokat, hogy felkutassák az országban tevékenykedő 

embercsempészeket. Az egész Szerbiára kiterjedő akció eredményeképp 7 embercsempészt és 991 

jogszerűtlenül az országban tartózkodó bevándorlót fogtak el a hatóságok.   

[Magyar Szó]  

https://www.magyarszo.rs/hu/4772/kozelet/253979/Vulin-Szerbia-nem-lesz-a-migr%C3%A1nsok-parkol%C3%B3ja-Migr%C3%A1nsok-Aleksandar-Vulin.htm
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AFRIKA 

 

(15) Újabb tömeges atrocitásokra derült fény Etiópiában 

A vizsgálatok szerint a TPLF milíciái mintegy 150 civilt végeztek ki az etióp Amhara Régióban, azzal vádolva 

őket, hogy kémkedtek a kormányerőknek vagy élelmiszerrel segítették őket. Eközben az Amnesty 

International szerint a harcoló felek válogatás nélkül bombáztak polgári célpontokat, és a tigrinya milíciák 

tömeges erőszakot követtek el amhara nőkön. A belső menekültek száma mára meghaladta a hárommilliót. 

[Hiiraan] 

 

  

https://hiiraan.com/news4/2021/Nov/184559/tigray_rebels_killed_dozens_of_civilians_ethiopia_rights_body.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(16) Egyre nehezebb a szíriaiak helyzete Libanonban 

Libanon keleti részén, a szír határ közelében fekvő Raas-Baalbek önkormányzatának döntése értelmében a 

szíriai munkások bére a jövőben nem haladhatja meg a napi 40 ezer lírát (26 amerikai dollár) , és csak reggel 

8 és délután 3 óra között dolgozhatnak. A szírek emellett este 7 és reggel 6 óra között nem léphetnek ki az 

utcákra, illetve nem fogadhatnak látogatókat sem. Libanonban az elmúlt évben már több mint 330 

önkormányzat hozott hasonló intézkedéseket. A gazdasági nehézségekkel küzdő 4,7 milliós országban 1,5 

millió szíriai menekült él, akiknek jelenléte súlyos feszültségeket okoz a társadalomban. 

[Middle East Monitor] 

 

(17) Egyre aggasztóbb a tripoli UNHCR-központ előtt táborozó migránsok helyzete 

Líbia fővárosában, Tripoliban tavaly október eleje óta migránsok táboroznak az UNHCR által működtetett 

Szociális Fejlesztési Központ előtt. Az ott tartózkodók az országból való evakuálásukat követelik, valamint 

az ellenük irányuló rasszizmusra panaszkodnak. Jelenleg körülbelül háromezer ember tartózkodik az ENSZ 

által működtetett központtal szemközti járdákon. Néhány nappal ezelőtt egy autó nagy sebességgel a 

bevándorlók felé hajtott és elütött egy szudáni fiatalt. Az erről készült videót az internetre is feltöltötték és 

sokezren megosztották. 

[InfoMigrants] 

 

  

https://www.middleeastmonitor.com/20211114-lebanon-municipality-imposes-wage-limit-curfew-on-syrian-refugees/
https://www.infomigrants.net/ar/post/36328/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(18) Világszerte 45 millió ember él az éhezés küszöbén 

A Világélelmezési Program (WFP) becslése szerint az elmúlt évhez képest 3 millió fővel 45 millióra nőtt az 

élelmiszersegélyre szorulók száma, akiknek ellátásához 7 milliárd dollárra van szükség. Az okok között a 

fegyveres konfliktusok, a klímaváltozás és a Covid-19-járvány egyaránt szerepelnek. 

[Hiiraan] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://hiiraan.com/news4/2021/Nov/184514/wfp_warns_3_million_more_now_teetering_on_edge_of_famine.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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AMERIKA 

 

(19) 7 millió illegális bevándorlót legalizálna egy demokrata törvénytervezet az USA-ban 

A jelenleg a Kongresszus előtt lévő Build Back Better Act (Építsük vissza [Amerikát] jobban) 1 750 milliárd 

dollárt irányoz elő többek között a klímaváltozás elleni harcra, családtámogatásra, valamint egészségügyi 

kiadásokra. Ugyanakkor a tervezetben található egy olyan passzus, amely átmeneti tartózkodási engedélyt 

biztosítana azoknak a jogszerűtlenül az országban tartózkodó bevándorlónak, akik legalább 2011 óta az 

Egyesült Államokban élnek. A demokraták szerint a rendelkezés nem számít amnesztiának, ugyanis a tervezet 

szerint az átmeneti tartózkodási engedélyek 2031-ben automatikusan lejárnának. A szerzett jogok 

védelmének elve miatt viszont nagy esély lenne arra, hogy a 2031-es határidőt szövetségi bírói döntés 

hosszabbítsa meg akkor is, ha a Kongresszus ezt elmulasztaná. Így összességében a tervezet elfogadása de 

facto letelepedési engedélyt adna körülbelül 7 millió illegálisan érkező és/vagy az ország területén tartózkodó 

bevándorlónak. 

[CIS] 

 

(20) 10,5 milliárd dollárt költhet az USA migráns gyermekek után járó adótámogatás jogcímén 

A jelenleg a Kongresszus előtt lévő Build Back Better Act részét képezi a gyerekek után járó adókedvezmények 

(Child Tax Credit – CTC) rendszerének módosítása. A jelenleg hatályos jogszabályok szerint az illegálisan 

érkezett/az országban tartózkodó bevándorlók csak akkor jogosultak a CTC-re, ha a gyermekük amerikai 

állampolgár – a kongresszus előtt lévő tervezet ezt az előírást törölné el. A javaslat szerint így azok az illegális 

státuszú személyek is jogosultak lennének az adókedvezményre, akiknek a gyermeke is illegális 

érkező/tartózkodó. A Center for Immigration Studies becslése szerint ez 2,3 milliárd dollár többletkiadást 

jelentene a szövetségi költségvetésnek. Utóbbiból körülbelül 800 millió dollár olyan migráns családokhoz 

kerülne, akik 2020 októbere óta érkeztek az Egyesült Államokba. Ha a javaslatot elfogadják, akkor a 

következő pénzügyi évben mintegy 10,5 milliárd dollárra nő az érintett bevándorlók által igénybe vehető, 

gyermekek után járó direkt adótámogatás mértéke. 

[CIS] 

  

https://cis.org/Krikorian/Lets-Say-Its-Not-Amnesty
https://cis.org/Camarota/Illegal-Immigrants-Get-105-Billion-Child-Tax-Credit-Reconciliation-More-Previously
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(21) ENSZ: Mianmarban fokozatosan romlik a humanitárius szükséghelyzet 

Mianmarban fokozatosan mélyül a humanitárius szükséghelyzet: jelenleg több mint 3 millió ember szorul 

sürgős segítségre az eszkalálódó konfliktus és bizonytalanság, a koronavírus és a gazdasági nehézségek miatt. 

Február óta többszázezer ember kényszerült elhagyni lakhelyét a fegyveres konfliktus miatt – csak az elmúlt 

pár hétben 37 ezer ember hagyta el otthonát Chin állam északnyugati részén. Az országban jelenleg legalább 

223 000 belső menekült él, és még ennél is többen menekültek el a szomszédos országokba. 

[UNHCR] 

 

(22) Mélyül a humanitárius válsághelyzet Afganisztánban 

A Világélelmezési Program (WFP) arra figyelmeztet, hogy a megközelítőleg 38 millió fős Afganisztánban 

csaknem 23 millió ember él akut éhínségben. Közülük legalább 8,7 millió fő szorul sürgős segítségre és 

egészségügyi ellátásra, valamint több mint 3 millió gyermek alultáplált az országban. A humanitárius 

válsághelyzet egyik súlyosbító tényezője, hogy a hatalomátvételt megelőzően az ország költségvetésének 

csaknem 70%-át külföldi támogatások adták, amelyek megszűntek, és mintegy 10 milliárd dollárnyi afgán 

devizatartalék fagyott be. 

[UNHCR] 

 

(23) Irán afgán menekültek ezreit deportálja 

Irán több tízezer afgán menekültet fordít vissza Afganisztánba. A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) 

2021-ben csak Iránból több mint egymillió hazaértőt regisztrált, közülük több mint 28 ezren október utolsó 

heteiben tértek vissza, a rájuk váró borzasztó körülmények ellenére. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága 

felszólította a nemzeteket, hogy függesszék fel az afgánok deportálását a rendkívül változékony helyzetre és 

a súlyos humanitárius válságra tekintettel. Irán körülbelül 3,4 millió afgánnak ad menedéket, a súlyosbodó 

terhek miatt pedig felszólította a nemzetközi közösséget, hogy tegyenek többet a térség pénzügyi támogatása 

érdekében, hiszen a menekültáradat legnagyobb részét ők viselik. 

[Aljazeera] 

https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
https://www.aljazeera.com/news/2021/11/11/afghan-refugees-deported-from-iran-as-humanitarian-crisis-deepens

