
 
1 
 

 

     2021/11/22     47. HÉT

 

 

 

 

EURÓPA 
 

(1) Az Európai Unió igazságügyi biztosa és Németország belügyminisztere látogatott Varsóba 

Didier Reydens, az Európai Unió igazságügyi biztosa és Horst Seehofer Varsóba utaztak, hogy ott 

jogállamisági és migrációs kérdésekről tárgyaljanak. Seehofer látogatása során megbeszélést folytatott Mariusz 

Kaminski lengyel belügyminiszterrel. A német belügyminiszter szerint Németország kiáll Lengyelország 

mellett, mivel az ország az EU érdekében cselekszik. A tárcavezető azt is kijelentette, hogy Németország 

elutasított egy fehérorosz javaslatot, amely 2 000 migráns EU-s befogadását irányozta volna elő. 

[Euractiv és Bloomberg] 

 

(2)  A fiatalok közel fele emigrálna Bosznia-Hercegovinából 

Az ENSZ Népesedési Alapja (UNFPA) által készített felmérés szerint a bosznia-hercegovinai fiatalok 47%-

a készül kivándorlásra, míg 24%-uk végleg távozna. A felmérés alapján a következő tizenkét hónapban a 18-

29 éves korosztályból mintegy 22 300–23 700 fő hagyhatja el az országot. A szegénység és az alacsony 

színvonalú életkörülmény mellett okként jelenik meg az állami intézményekbe vetett alacsony bizalom. A 

fiatalok 70%-a véli úgy, hogy az országban tombol a rendszerszintű korrupció és a kormányzat ezért nem 

tud megfelelően reagálni a megjelenő társadalmi problémákra.  

[Euronews] 

 

(3) Az EU dicséri az új bosznia-hercegovinai befogadóközpontot 

A Bosznia-Hercegovina északnyugati régiójában felépített Lipa tábor alkalmas lesz 1 500 migráns, köztük 

kísérő nélküli gyermekek és egyéb veszélyeztetett csoportok befogadására. A tábor megépítését részben EU-

s forrásokból finanszírozták, a működtetésében pedig a kormányszerveket az IOM és NGO-k szakemberei 

támogatják. Ylva Johansson, az EU belügyi biztosa szerint az ország jelentős előrelépéseket mutat a migrációs 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/eus-reynders-and-germanys-seehofer-visit-warsaw-to-discuss-migration-and-rule-of-law/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-18/germany-rejects-belarus-call-for-eu-to-take-2-000-refugees
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.euronews.com/2021/11/17/nearly-half-of-young-people-thinking-of-emigrating-from-bosnia-claims-un-survey
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kérdések megoldásában, ám folytatni kell a bevándorlás fenntartható menedzsmentrendszerének a kiépítését 

az ország teljes területén. 

[Radio Free Liberty és Ekathimerini] 

 

(4) A Török Vörös Félhold felajánlotta segítségét a lengyel-belarusz határon várakozó 

migránsoknak 

A Török Vörös Félhold (Kızılay) kész segítséget nyújtani a fehérorosz-lengyel határon várakozó 

migránsoknak – jelentette be Kerem Kınık, a segélyszervezet vezetője csütörtökön. Egyeztettek a fehérorosz 

Vöröskereszttel, illetve előkészítették a szükséges humanitárius segélyszállítmányokat, és jelenleg az illetékes 

hatóságok engedélyére várnak. 

[Daily Sabah] 

 

(5) Fehéroroszország kiürítette a főbb migránstáborokat 

A fehérorosz hatóságok csütörtökön felszámolták a lengyel határ mentén húzódó főbb migránstáborokat. A 

válság enyhülésének másik lehetséges jele lehet, hogy több száz iraki jelentkezett be a minszki repülőtéren, 

hogy visszarepüljön Irakba. Augusztus óta ez az első, hazatelepülőket szállító járat. Az Európai Bizottság és 

Németország elutasította azt a fehérorosz javaslatot, amely szerint az EU-tagállamoknak a területén 

tartózkodó migránsok közül 2 000-et be kellene fogadniuk. A fehérorosz állami statisztikák szerint jelenleg 

7 000 migráns tartózkodik az országban, ebből 2 000 fő a lengyel határ mentén. A lengyel hatóságoknak 

szinte naponta kell fellépniük irreguláris határátlépők ellen. Csütörtökön a védelmi minisztérium közölte, 

hogy Dubicze Cerkiewne mellett 100 irreguláris migránst tartóztattak le. Kedden egy tömeges határátlépési 

kísérlet során a lengyel fegyveres erőknek vízágyúkat és könnygázt is be kellett vetniük. Varsó azzal vádolta 

Minszket, hogy füstgránátokat és fegyvereket adtak a migránsoknak. Fehéroroszország tagadta a lengyel 

állítást. 

[France24, Euronews és AP] 

 

(6) Többen is szolidaritásukról biztosították Lengyelországot 

Emmanuel Macron francia elnök „teljes szolidaritásáról” biztosította lengyel kollegáit, Andrzej Duda 

államfőt és Mateusz Morawiecki kormányfőt. Az Elysée-palota szerint Macron azt is megerősítette, hogy 

Európának továbbra is nyomást kell gyakorolnia Alekszandr Lukasenka fehérorosz elnökre, akit Varsó azzal 

vádol, hogy a válságot az EU destabilizálását célzó „hibrid háborús” taktikaként szervezi meg. Macron szerint 

https://www.rferl.org/a/bosnia-migrants-lipa/31570647.html
https://www.ekathimerini.com/news/1172184/eu-praises-bosnia-for-improved-migration-management/
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.dailysabah.com/turkey/turkish-red-crescent-ready-to-help-migrants-on-poland-belarus-border/news
https://www.france24.com/en/europe/20211118-hundreds-of-migrants-detained-in-poland-as-g7-demands-belarus-to-end-crisis
https://www.euronews.com/2021/11/18/belarus-moves-some-migrants-from-polish-border-to-nearby-shelter
https://apnews.com/article/europe-poland-migration-belarus-ff1c2e213125788d9f46b31c788625c9
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véget kell vetnie a migránsok nyomásgyakorló eszközként való használatának, ugyanis ez veszélynek teszi ki 

őket. Hasonlóképp járt el a NATO főtitkára, Jens Stoltenberg is, aki a Corriere della Sera olasz napilapnak 

adott interjújában kijelentette, hogy a Szövetség szolidaritást vállal Lengyelországgal, amiért 

Fehéroroszország „cinikus és embertelen” módon migránsokat alkalmaz hibrid taktikája eszközeként. Az 

orosz külügyminisztérium szóvivője ugyanakkor „provokatívnak és rendkívül veszélyesnek” nevezte a 

NATO beavatkozását a konfliktusba. Lengyelország korábban konzultációt kért a NATO-tól, hogy a 

kialakult migrációs válság megoldásában kapjon tanácsot a Szövetségtől. „Ami a lengyel-fehérorosz határon 

kialakult válságot illeti: ez Varsó és Minszk ügye. A NATO beavatkozása provokatív és rendkívül veszélyes” – 

fogalmazott Maria Zakharova heti sajtótájékoztatóján Moszkvában. 

[The First News, The First News és The First News] 

 

(7) Megosztja a fehérorosz lakosságot a migráció kérdése 

Megosztott a fehérorosz közvélemény az országba érkező migránsok kapcsán – számolt be erről Emma 

Levashkevich, a DW riportere. Egyesek szerint a migránsok áldozatok, akik a bántalmazó, erőszakos 

rezsimek elől menekülnek el hazájukból, másoknak azonban eltérő a véleménye. Utóbbiak szerint a 

Fehéroroszországba érkező migránsokon drága ruhák vannak, okostelefonjaikkal tájékozódnak és 

egyszerűen csak el akarnak jutni a „gazdag Németországba”. A felmérésből az is kiderült, hogy a 

migránsokkal szimpatizáló személyek jellemzően támogatólag lépnek fel a Lukasenka-féle félautokratikus 

rendszerrel szemben is. 

[DW] 

 

(8) A Belavia légitársaság tagadja, hogy migránsokat reptetett volna 

A fehérorosz Belavia légitársaság cáfolta azokat az állításokat, miszerint a migránsok az ő járataikat használták 

volna fel, hogy Minszkbe repüljenek. „Ma a Belavia öt járatot indít Minszkbe, kettőt a moszkvai repülőterekről, egyet 

a Seremetyevóról és egyet a Domodedovóról” – idézte Igor Cserginecs, a Belavia főigazgatójának szavait a Belta 

hírügynökség. „Mindegyiket alaposan átvizsgáltam: összesen tíz utas volt a járatokon, akik nem orosz vagy fehérorosz 

állampolgárok lettek volna. Köztük is a többség inkább kazah, kirgiz és üzbég polgárok voltak. Az összes repülőn összesen 

egyetlen iraki utas volt, de ő is diplomata útlevéllel rendelkezett.” Ennek ellenére mégis egyre több ország jelenti be, 

hogy nem engedi a Fehéroroszországba tartó járatokat vagy felszállni, vagy arra felengedni a közel-keleti 

útlevéllel rendelkező utasokat. November 18-án Libanon és Üzbegisztán is bejelentette, hogy szigorításokat 

léptet életbe. Libanonban a közel-keleti útlevéllel rendelkezők csak limitált számban, Üzbegisztánban pedig 

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.thefirstnews.com/article/french-president-confirms-solidarity-with-poland-over-migration-crisis-26126
https://www.thefirstnews.com/article/nato-chief-expresses-solidarity-with-poland-over-migrant-crisis-26128
https://www.thefirstnews.com/article/russia-criticises-poland-for-calling-on-nato-in-migration-problem-26084
https://www.dw.com/en/belarus-deeply-divided-over-migrant-arrivals/a-59867381
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egyáltalán nem szállhatnak fel a Belavia járataira. Kazahsztán szintén jelezte, hogy átmeneti le- és felszállási 

engedélymegvonást tervez a fehérorosz légitársasággal szemben. 

[TASZSZ, United News of India, The Times Hub és The National News] 

  

(9) Litván külügyminiszter: Minszk további szankciókra számíthat, ha nem engedi haza a 

migránsokat 

További szankciókat vethetnek ki a fehérorosz állammal szemben, ha megakadályozzák, hogy a lengyel határ 

mentén rekedt migránsok visszatérhessenek származási országukba – nyilatkozta Gabrielius Landsbergis 

litván külügyminiszter szerdán. „Javaslom további ágazati szankciók mérlegelését, ha az embereket nem engedik haza. 

Az Európai Unió rendelkezik a megfelelő eszközökkel” – fogalmazott újságíróknak. „Az egyetlen helyes út a Lukasenka 

által ismert erőpolitika nyelvén való beszéd.” Litvánia egyik vezető diplomatája szerint az iraki kormány további 

repülőjáratokat szervez Fehéroroszországba, hogy hazaszállítsa állampolgárait. 

[The Baltic Times]  

 

(10) Megerősíti Észtország az orosz határ menti védelmét 

Észtország új ideiglenes kerítéseket épít Oroszországgal közös határszakaszának egy részén – közölte szerda 

reggel a tallinni kormány. Észtország csaknem 1 700 tartalékos katonát vet be azon az orosz határ menti 

hadgyakorlaton, amelynek keretei közt új akadályokat fognak felhúzni az említett szakaszon. Ugyan 

Észtországnak nincsen közös határszakasza Fehéroroszországgal, a tallinni kormány álláspontja szerint a 

pszkovi határátkelő mentén hasonló helyzet alakulhat ki hamarosan, mint amilyeneket Lengyelországban 

tapasztalhattunk. „Ami Lengyelországban, Litvániában és Lettországban történik, az az észtországi határinfrastruktúra 

megerősítését is megköveteli” – fogalmazott Elmar Vaher, az észt Rendőrségi és Határőrségi Hivatal vezetője a 

Reuters szerint. 

[Politico] 

  

(11) Tönkreteheti a migrációs válság az orosz-fehérorosz kapcsolatokat 

Összeomolhat a gondosan megtervezett, kiegyensúlyozott, ám ellentmondásos barátság Moszkva és Minszk 

között – állítja Felix Light, a The Moscow Times munkatársa. Light szerint Lukasenka – akinek orosz 

szemszögből egyetlen szerepe van: hogy ne mozduljon el állam a Nyugat felé – az utóbbi időben túl 

impulzívvá vált. Mint fogalmazott, a migrációs nyomás generálása már a második „öngerjesztett válsága” a 

fehérorosz államnak az elmúlt egy évben. Májusban a Ryanair 4978-as járatának leszállítása, tavaly pedig az 

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://tass.com/world/1361663
http://www.uniindia.com/~/kazakhstan-mulling-banning-air-travel-to-belarus-for-some-states-authorities/World/news/2567034.html
https://thetimeshub.in/uzbekistan-imposed-a-ban-on-the-sale-of-air-tickets-to-minsk-from-a-number-of-countries
https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2021/11/18/lebanon-curbs-travel-to-belarus/
https://www.baltictimes.com/minsk_could_face_further_sanctions_if_it_bars_migrants_from_leaving___lithuanian_formin/
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.politico.eu/article/estonia-launches-unannounced-snap-military-exercise-on-russian-border/
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elcsalt elnökválasztás azt eredményezte, hogy egész Európa tekintete Minszk felé fordult. Mindemellett 

Lukasenka nemrég azzal fenyegetett, hogy elzárja a Jamal-vezetéket, amelyen keresztül Oroszország gázt 

exportál Nyugat-Európába. Putyin az állami televíziónak adott interjújában nyilvánosan megrótta Lukasenkát 

a csővezetékkel való fenyegetés miatt és „túl érzelmesnek” nevezte kollegáját. Light egyetért Maxim 

Szamorukovval, a moszkvai Carnegie Központ kutatójával abban, hogy az orosz fél várhatóan arra készül, 

hogy a válság megoldását követően maga távolítsa el a hatalomból Lukasenkát, amelynek követkeményei 

egyszerűen kiszámíthatatlanok. „Egy dologban biztosak lehetünk” – fogalmaz Szamorukov. „Ahányszor egy orosz 

tisztviselő azt mondja, hogy Fehéroroszországban alkotmányreformot kell végrehajtani, az valójában azt a burkolt üzenetet 

tartalmazza, hogy Lukasenkának mennie kell. Nem véletlenül halljuk ezt egyre gyakrabban.” 

[The Moscow Times] 

  

(12) Washingtonnal tárgyalt Oroszország Ukrajnáról és a migrációs válságról 

Nyikolaj Patrusev, az orosz Biztonsági Tanács titkára és Jake Sullivan, az Egyesült Államok elnökének 

nemzetbiztonsági tanácsadója legutóbbi telefonbeszélgetésükben Ukrajnáról és a fehérorosz határ menti 

migrációs válságról tárgyalt – nyilatkozott Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön az újságíróknak. 

„Patrusev és Sullivan a Putyin és Biden elnökök által a júniusi genfi csúcson tárgyalt témákat járták ismét körül a megegyezés 

folytatásaként” – mutatott rá Peszkov. „Több sürgető kérdésről is tárgyaltak, így például Ukrajnáról és a fehérorosz-lengyel 

határ mentén kialakult migrációs válságról” – húzta alá a Kreml szóvivője. 

[TASZSZ] 

 

(13) Megtartja az előző adminisztráció migrációs politikáját az új cseh kormány 

A Petr Fiala vezette új polgári demokrata cseh kormány azt ígérte, hogy politikája lényegesen „Nyugat-

barátabb” lesz, mint elődjéé, Andrej Babiš-é, ugyanakkor hozzátette, hogy a migrációs politikán nem fog 

változtatni. Kijelentéseiről a Radio Prague International oldalán jelenített meg írást Zdeněk Beránek, az 

Europeum cseh politikai agytröszt igazgatója. A szakértő úgy véli, az új Fiala-kormány a babiši 

migrációpolitika folytatását tűzte ki célul – „ebben nem igazán számítok jelentős változásra” – jelentette ki. 

[Radio Prague International]  

 

(14) Irreguláris migránsokból álló bandát tartóztattak le Mariborban 

A maribori rendőrség hosszadalmas nemzetközi nyomozást követően felszámolt egy illegális migrációval 

foglalkozó, irreguláris migránsokból álló nemzetközi bűnbandát. A csoport számos tagjára bukkantak rá 

https://www.themoscowtimes.com/2021/11/17/eu-border-migrant-crisis-complicates-russia-belarus-alliance-a75593
https://tass.com/politics/1363183
https://english.radio.cz/expert-fiala-govt-will-be-pro-western-shift-migration-unlikely-8734033
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Szlovéniában, míg a csoport vezetőjét Lengyelországban fogták el. Mindez azt követően történt, hogy Aleš 

Hojs szlovén belügyminiszter csütörtökön kijelentette, hogy az Európai Uniónak „le kell zárnia” külső 

határait, ezzel elriasztva a területére tartó migránsokat. Hojs egy szarajevói nemzetközi migrációs 

konferencián elmondta, hogy az európai belügyminisztereket foglalkoztatja a koronavírus-járvány, illetve a 

migrációs válság, amely szerinte a Fehéroroszország által folytatott hibrid hadviselés és az afganisztáni 

kormány bukásának eredménye. „Mindhárom esemény hozzájárult az Európa és a Balkán felé tartó illegális migráció 

arányszámainak növekedéséhez, destabilizálva az Európai Uniót” – fogalmazott Hojs újságírói kérdésekre 

válaszolva. 

[STA és Swissinfo] 

 

(15) Emberi Jogok Európai Bírósága: bűnös a horvát rendőrség 

A hatéves Madina Hussinyt a sötétben elütötte egy vonat, miután afgán családját a horvát rendőrség arra 

utasította, hogy térjenek vissza a határon túlra. A baleset 2017 novemberében történt, egy évvel azután, hogy 

az Európai Unió felé irányuló migrációs hullám részeként elhagyták Afganisztánt. Az Emberi Jogok Európai 

Bírósága most úgy döntött, hogy a horvát rendőrség megsértette Madina és családja jogait. A Hussiny-család 

Pakisztánon, Iránon és Törökországon keresztül szárazföldön utazott Szerbiába, mielőtt megpróbáltak 

átjutni Horvátországba. 

[BBC] 

 

(16) Befogad-e migránsokat Ukrajna? 

Befogad-e Ukrajna migránsokat a fehérorosz-lengyel határról? – erről készített publikáció Anna Fil, a DW 

újságírója. Az írás közlésére azt követően került sor, hogy egy német képviselő azt javasolta Kijevnek, hogy 

fogadjanak be migránsokat a határról a sikeresebb európai integráció érdekében. Az ukrán vezetés reakciója 

a felvetésre hűvös volt. Olekszej Danilov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára azt a válaszkérdést 

tette fel, hogy „mégis miért fogadnánk be ezeket az embereket?” A DW Mikhajlo Podoljak elnöki tanácsadót is 

megkérdezte, aki szintén erős szkepticizmussal válaszolt a felvetésre, amely szerint Ukrajna nem szeretne 

semmilyen „migránsegyezséget” kötni az Európai Unióval. Pavlo Kravcsuk, az Európa Korlátok Nélkül 

ukrán emberi jogi szervezet migrációs szakértője szerint a közvélemény is elutasító a kérdésben. 

Mindeközben a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács Dezinformáció Elleni Központja (NSDC) esetleges 

információs provokációra figyelmeztette a lakosságot a migrációs válsággal kapcsolatban. Meglátásuk szerint 

https://english.sta.si/2968426/illegal-migration-gang-members-caught-in-slovenia
https://www.swissinfo.ch/eng/-no-more-refugees-welcome---slovenian-minister-says-eu-must-seal-borders/47122002
https://www.bbc.com/news/world-europe-59329973
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dezinformációval arra próbálják rákényszeríteni a Fehéroroszországban rekedt migránsokat, hogy Ukrajnán 

keresztül próbáljanak meg az Európai Unió területére jutni. 

[DW és Ukrinform] 

 

(17) Az Egyesült Arab Emírségek készen áll arra, hogy részt vegyen a migránsválság 

megoldásában 

Alekszandr Lukasenka fehérorosz elnök kijelentette, hogy az Egyesült Arab Emírségek készen áll segíteni a 

migránsválság megoldásában. Az államfő elmondta, hogy az Egyesült Arab Emírségek vezetése jelentős 

tapasztalattal rendelkezik a bevándorlókkal kapcsolatos munkákban, és megjegyezte, hogy már több ízben is 

közreműködött ilyen jellegű kérdések megoldásában a világ több országában. 

[RT Arabic] 

 

https://www.dw.com/en/will-ukraine-take-in-migrants-from-belarus-poland-border/a-59828763
https://www.ukrinform.net/rubric-society/3353755-migration-crisis-nsdc-warns-of-possible-information-provocations-targeting-ukraine.html
https://arabic.rt.com/world/1294514-%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86/
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AFRIKA 

 

(18)  15 ember vesztette életét egy nigériai támadásban 

A Sokoto Államban fekvő Illela ellen támadó fegyveresek kifosztották és felgyújtották a települést. A gyanú 

szerint az akció mögött fuláni fiatalok állnak, akik több százfős bandákba szerveződve támadják meg a 

földműves hauszák településeit. Az erőszaknak több ezer halálos áldozata van már ebben az évben, és 

százezrek menekültek el otthonaikból. 

[AP] 

 

(19) Nigerben is lecsaptak a szélsőségesek 

A vélhetőleg dzsihádista támadók 25 emberrel végeztek. A biztonsági szakemberek szerint az akció mögött 

a helyi al-Káida csoportok állhattak. 

[AP] 

 

(20) Szomália az éhínség szélén 

AZ ENSZ ügynökségei arra figyelmeztetnek, hogy sorban a negyedik esős évszak elmaradása katasztrofális 

körülményeket teremtett Afrika szarván: 2,3 millió ember élelmiszer-ellátása került veszélybe, és legalább 100 

000 ember hagyta el már a lakhelyét legelőket és élelmiszert keresve. Szomália 1990 óta 30, az 

éghajlatváltozással kapcsolatos anomáliát élt át, köztük 12 aszályt és 19 áradást. 

[Hiiraan] 

 

(21) Újabb terrortámadás történt Kampalában 

A kettős robbantásban, amelyet az Iszlám Állam vállalt magára, legalább három ember vesztette életét és 

33-an megsebesültek. Már a múlt hónapban is sor került robbantásos merényletekre Ugandában, amely a 

kelet-afrikai terrorizmus legújabb célpontjává vált. 

[Hiiraan] 

 

  

https://apnews.com/article/africa-niger-nigeria-a0e8be6840fce87b0e7e15c8a9430211
https://apnews.com/article/africa-niger-mali-west-africa-islamic-state-group-aaa6ce03a1f1b6c0c0a35ddd150a9045
https://hiiraan.com/news4/2021/Nov/184608/un_sounds_alarm_on_somalia_s_rapidly_worsening_drought.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2021/Nov/184591/somalia_condemns_terrorist_attacks_in_kampala_uganda.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(22) Masrour Barzani: „az embercsempészek becsapják honfitársainkat Európa határain” 

Masrour Barzani, Iraki Kurdisztán regionális kormányának miniszterelnöke mély aggodalmának adott hangot 

a régió polgárai és a Fehéroroszország–Lengyelország határain rekedt bevándorlók körülményei miatt. Azt 

is megjegyezte, hogy az embercsempész-hálózatok megtévesztik és kihasználják honfitársait. Barzani 

hozzátette, hogy kapcsolatban van más nemzetek hatóságaival, és közösen azon fognak dolgozni, hogy 

biztosítsák a bevándorlók biztonságát. 

[Sotaliraq] 

 

(23) Marokkó: múlt péntek óta több mint 330 migránst kellett a tengerből kimenteni 

A marokkói hatóságok bejelentették, hogy a parti őrség múlt péntek óta mintegy 330 migránst mentett ki, 

"akik nehézségekbe ütköztek a hajók fedélzetén" az Atlanti-óceánon és a Földközi-tengeren – jelentette be a 

MAP marokkói hírügynökség katonai forrásokra hivatkozva. A beszámoló szerint a bevándorlók közül 248 

fő szubszaharai Afrikából, 80 fő Marokkóból, valamint 2 fő Ázsiából származik. A bevándorlókkal teli hajók 

a szigorodó határrendészeti eljárások ellenére továbbra is útnak indulnak Észak- és Nyugat-Afrika partjairól 

Dél-Európa és a Kanári-szigetek felé. 

[Info Migrants] 

 

(24) Felkészületlenül érte a hideg tél a szíriai menekülteket Libanonban 

A szírek most töltik tizedik telüket Libanonban. A 1,5 millió menekült többsége kőházakban lakik, 20-30%-

uk azonban sátortáborokban él a Beqaa-völgyben és Akkarban, ahol a telek olykor extrém hidegek. A libanoni 

gazdaság 2019-es recesszióját megelőzően a táborlakók képesek voltak annyi pénzt spórolni, hogy a téli 

kiadásokat fedezni tudják (pl. fűtés). A COVID-járvány, az infláció, valamint az energiahordozók árának 

emelkedése miatt azonban sok háztartásnak ez idén már nem sikerült. A szír háztartások 90%-a extrém 

szegénységben él, ami 2009-ben még "csak" 55% volt. 

[Beirut Today] 

 

 

 

  

https://www.sotaliraq.com/2021/11/15/مسرور-بارزاني-مهربو-البشر-خدعوا-مواطن/
https://www.infomigrants.net/ar/post/36502/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-330-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://beirut-today.com/2021/11/19/refugee-camps-in-lebanon-unprepared-for-winter/
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(25) Kétségbeesettek a gazdák – éhínség vár Afganisztánra 

Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) adatai szerint annak ellenére, hogy jelentős értékű 

humanitárius segítséget folyósítanak Afganisztánba, a tél beköszöntével és az áremelkedések miatt a 

szükségletek meghaladják a rendelkezésre álló erőforrásokat. Richard Trenchard, a FAO afganisztáni 

képviselőjének nyilatkozata szerint a helyzet katasztrofális: rengeteg gazda termése odalett, amely miatt sokan 

kénytelenek voltak eladni állatállományukat és hatalmas adósságokat halmoztak fel.  

[UN News] 

 

(26) UNICEF: „nincs gyermekkor Afganisztánban” 

A megközelítőleg 38 millió lakosú országban legalább 14 millió gyermek néz szembe az élelmezésbiztonság 

hiányával. Becslések szerint 3,2 millió kiskorú alultáplált és csaknem 1,1 millió a halál küszöbén áll az akut 

éhínség okozta szövődmények miatt.  

[UN News] 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://news.un.org/en/story/2021/11/1106212
https://news.un.org/en/story/2021/11/1106142
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AMERIKA 

 

(27) Olyan törvénytervezetet fogadott el az USA képviselőháza, amely 7 millió illegális 

bevándorlónak adna legális státuszt 

November 19-én az USA Kongresszusának alsóháza 220 igen és 213 nem szavazattal elfogadta a Build Back 

Better Act (Építsük vissza [Amerikát] jobban) tervezetet, amely 1,75 billió dollárt irányozna elő többek között 

a klímaváltozás elleni harcra, családtámogatásra, valamint egészségügyi kiadásokra. Ugyanakkor a tervezetben 

található egy olyan passzus, amely átmeneti tartózkodási engedélyt biztosítana minden olyan, az országban 

illegálisan élő bevándorlónak, aki legalább 2011 óta az Egyesült Államokban tartózkodik. Becslések szerint 

ez az intézkedés körülbelül 7 millió embert érinthet. A tervezetet a Kongresszus felsőházának, a Szenátusnak 

is el kell még fogadnia, ahol a demokrata frakciónak az alelnök ügydöntő szavazatával csak technikai többsége 

van. Jelenleg kérdéses, hogy a Szenátusban ülő centrista demokraták támogatni fogják-e a javaslatot. 

[CIS és CBS] 

 

(28) Két hónap csökkenés ellenére októberben is 22 éves csúcson az USA déli határain elfogott 

migránsok száma 

2021 októberében 158 575 irreguláris migránst fogott el a mexikói határon az USA határőrsége, amely 15%-

os csökkenés a szeptemberi adatokhoz képest. Az USA határőrsége 1999 óta vezet havi bontású statisztikákat 

a déli határon elfogott irreguláris migránsokról, október hónapra vonatkozóan a 2021. évi adat rekordnak 

számít. A 2021 októberében feltartóztatott 158 575 migráns között 41 000 fő érkezett a határhoz családi 

egységek részeként, a hatóságok továbbá 12 000 kísérő nélküli gyermeket regisztráltak a déli határon. 

[CIS] 

  

https://cis.org/Krikorian/Lets-Say-Its-Not-Amnesty
https://www.cbsnews.com/live-updates/build-back-better-passes-house/
https://cis.org/Arthur/October-Border-Numbers-Drop-Slightly-Are-Still-Historically-High
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ÁZSIA 

 

(29) Migrációs hullámtól és újabb azeri támadástól tart Örményország 

Armen Grigorjan, Örményország Biztonsági Tanácsának titkára szerdán részt vett a FÁK-tagországok 

biztonsági tanácsi titkárainak kilencedik ülésén Moszkvában. Grigorjan több dologban is aggodalmának adott 

hangot. Kiemelte, hogy az azerbajdzsáni fegyveres erők november 16-án, kedden behatoltak Örményország 

területére, amely könnyen felmelegítheti a konfliktust a két állam között. A találkozón az örményországi 

tisztviselő aggodalmát fejezte ki az Afganisztán területéről érkező irreguláris migránsok miatt, továbbá az 

azeri-örmény migrációs és humanitárius együttműködés sikertelenségét is megemlítette. 

[Armenpress] 

 

(30) A kivándorlók által hazautalt összeg elérheti a 7,6 milliárd dollárt Üzbegisztánban 

Az alacsony és közepes jövedelmű országokba irányuló hazautalások az előrejelzések szerint jelentős 

mértékben, 7,3%-kal nőttek, így 2021-ben elérhetik az 589 milliárd dollárt is. A 2020-as 8,6%-os visszaesés 

után az Európába és Közép-Ázsiába irányuló hazautalások áramlása az előrejelzések szerint 5,3%-akal 67 

milliárd dollárra nőtt 2021-ben az Európai Unióban tapasztalható erősebb gazdasági aktivitás és a megugró 

energiaárak miatt. Jelenleg a posztszovjet régió több államában is a hazautalások jelentik a legnagyobb 

külföldi finanszírozási forrást. A beáramlás 2020-ban és 2021-ben magasabb vagy egyenlő volt az FDI 

(közvetlen külföldi befektetések), a portfólióbefektetések és az ODA (hivatalos fejlesztési segítség) 

összegeivel. GDP-arányos értelemben Kirgizisztánban és Tádzsikisztánban a hazautalások 25% felett 

vannak. A becslések szerint a legnagyobb arány Üzbegisztánban mérhető, ahol a munkavállalási célú 

kivándorlók 7,6 milliárd dollárt utalhatnak haza összesen ezévben, amely az ország GDP-jének 11,6%-át 

tenné ki. 

[AKIpress] 

 

(31) Szigorúbb regionális határőrizetre van szükség Közép-Ázsiában Afganisztán miatt 

Szigorúbb határvédelmi mechanizmusokra lenne szüksége a közép-ázsiai államoknak Nathalie Goulet, az 

Arab News publicistája és a Francia Szenátus tagja szerint, ha meg kívánják oldani az afganisztáni válságot. 

Goulet kiemelte, hogy Afganisztán Iránnal, Türkmenisztánnal, Üzbegisztánnal, Tádzsikisztánnal, Kínával és 

Pakisztánnal határos, melyből a többség gyenge vagy teljesen elégtelen határvédelemmel bír. A múlt 

hónapban Oroszország és Kína támogatásával összeült egy határvédelmi tárgyalás erejéig Pakisztán, India, 

https://armenpress.am/eng/news/1068448.html
https://akipress.com/news:664847:Volume_of_money_remitted_by_labor_migrants_to_Uzbekistan_projected_to_reach_$7_6_billion_in_2021/
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Irán, Üzbegisztán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán és Mongólia. A felek megállapodtak arról, hogy 

fel kell állítaniuk egy regionális határvédelmi erőt, amely a Frontexre hasonlít és megakadályozza, hogy 

irreguláris migránsok lepjék el országaik, illetve a szomszédos régiók – így az Európai Unió – területeit is. 

[Arab News] 

https://www.arabnews.com/node/1969536

