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(1) Megjelent az ACAPS tájékoztatója a fehérorosz-lengyel migrációs válságról 

Megjelent az ACAPS tájékoztató dokumentuma a fehérorosz-lengyel határon kialakult migrációs válságról. 

A dokumentum megállapítja, hogy 2021 júliusa óta több ezer migráns érkezett a fehérorosz határhoz, egyes 

becslések szerint november 13-án számuk 20 ezer körül lehetett. Számításaik szerint legalább 5 000 ember 

rekedt a lengyel-fehérorosz határon megfelelő segítségnyújtás nélkül. Az ACAPS szerint a július vége óta 

érkezett migránsok és menedékkérők főként Afganisztánból, Irakból és Szíriából jöttek, többségük az 

Európai Unió tagállamait tekintik célországnak. 

[ReliefWeb] 

 

(2) The Conversation: az EU a „főgonosz” a lengyel-fehérorosz migrációs válságban 

Érdekes írás jelent meg a The Conversation nevű portálon, ahol Raluca Bejan adjunktus és Salim Nabi 

tudományos segédmunkatárs a Dalhousie Egyetemről számon kérik az Európai Unió nyugati tagállamait, 

illetve a szervezet intézményrendszerét, amiért a kelet-közép-európai tagállamokra igyekeznek hárítani a 

felelősséget a kialakult migrációs állapotok miatt. Mint fogalmaznak, a menekültek és migránsok 2015-ös 

érkezésével az EU szembekerült az emberi jogokra, az élet szentségére és a globalizáltan nyitott világra 

vonatkozó liberális követelésekkel. Meglátásuk szerint a globalizmusban elképzelt határok nélküli világ – 

amelyen az EU-n belüli szabad mozgás is alapszik – képe hirtelen összeomlott. Bejan és Nabi kiemeli, hogy 

a gazdag európai nemzetek azóta egyedül hagyták a szövetség perifériára szorult államait és feltörekvő 

jobboldali kormányaikat azért, hogy rájuk háríthassák a felelősséget a migránsok erőszakos visszaszorítása és 

a befogadóhelyeken uralkodó embertelen körülmények kapcsán. Szerintük az Európai Unió megkísérli magát 

a liberalizmus és az emberi jogok jelzőfényeként pozícionálni, mivel ez felmenti őket a jobb életet 

kétségbeesetten kereső migránsokért való politikai felelősség alól, miközben brutálisan elítéli azokat az 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://reliefweb.int/report/belarus/acaps-briefing-note-belaruspoland-migration-crisis-belarus-poland-border-2-december
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államokat, amelyek folyamatos migrációs nyomás alatt állnak. Mint kiemelik, bár az Unió alapvetően ezen 

kelet-közép-európai államok vezetőit akarja főgonoszokként beállítani, valójában maga a szervezet 

intézményrendszere a „történet gazembere”. 

[The Conversation] 

 

(3)  Az EU csökkenti a lengyel és balti határokon rekedt migránsok jogait 

Az Európai Unió szerdán javasolta a migránsok bizonyos jogainak csökkentését a Fehéroroszországgal közös 

határszakaszokon, ami gesztus Lengyelország, Litvánia és Lettország irányába, még akkor is, ha Brüsszel 

elismerte, hogy a határokon továbbra is igencsak feszült a helyzet. Az EU végrehajtó szerve, a Bizottság 

javaslata lehetővé tenné a három tagország számára, hogy a következő hat hónapban csak a kijelölt helyeken, 

pl. bizonyos határátkelőhelyeken adhassák be a migránsok a menedékkérelmet. A kérelmezőket akár 16 hétig 

is a határon tarthatnák, a tagállamoknak pedig csak alapellátást kellene biztosítaniuk számukra. 

[Reuters] 

 

(4) Az IOM növeli az EU-fehérorosz határszakaszra érkező segélyszállítmányok mennyiségét 

Az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Migrációs Szervezete (IOM) és partnerei bejelentették, hogy több 

segélyszállítmányt juttatnak el az Európai Unió és Fehéroroszország határára, mivel a téli időjárás miatt egyre 

többen fagynak halálra. Becslések szerint továbbra is 2 000 migráns tartózkodik a lengyel határon, túlnyomó 

többségük iraki kurd, de vannak köztük szíriaiak, irániak, afgánok, jemeniek, kameruniak és mások is. Nagy 

számban van a migránsok közt nő és gyermek. „Prioritás a határon rekedt bevándorlók biztonságának garantálása, 

az emberi jogok megvédése és a halálesetek megelőzése, miközben a hőmérséklet egyre inkább fagypont alá csökken”. 

[UN News] 

 

(5) Katasztrófaelhárító műveletet vezet az IRC a lengyel határra 

A Nemzetközi Mentőbizottság (IRC) bejelentette, hogy vészhelyzeti reagálásba kezd a lengyel-fehérorosz 

határon kialakult helyzet miatt. Az IRC a Stichting Vluchtelinggel (SV) együttműködve megerősíti a 

lengyelországi helyi szervezetek tevékenységét, akik fáradhatatlanul azért dolgoztak eddig is, hogy segítséget 

nyújtsanak a fehérorosz határszakaszon rekedt migránsoknak. A tél közeledtével több ezren élnek kint, 

anélkül, hogy megbízhatóan hozzáférhetnének élelemhez, vízhez vagy orvosi ellátáshoz, annak ellenére, hogy 

a jelentések a helyzet enyhülésére adtak következtetni. Eddig körülbelül 2 000 embert telepítettek át a határ 

https://theconversation.com/the-eu-is-the-real-villain-in-the-poland-belarus-migrant-crisis-172132
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.reuters.com/world/europe/eu-seeks-ease-rules-poland-baltics-migration-standoff-with-belarus-2021-12-01/
https://news.un.org/en/story/2021/11/1106692
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menti táborokból különböző fehéroroszországi raktárakba. Sok irakit eddig már eredményesen szállítottak 

vissza hazájába, azonban ezek a lépések egyelőre kevesek az átütő humanitárius sikerhez. 

[International Rescue Committee] 

 

(6) Újabb szankciók léptek életbe Fehéroroszországgal szemben 

Az Egyesült Államok csatlakozott nemzetközi szövetségesei felhívásához, hogy vessenek ki újabb 

szankciókat Fehéroroszországgal szemben, válaszul a migrációs válság generálására, a politikai elnyomására 

és az emberi jogok folyamatos megsértésére. Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, az Európai Unió 

és Kanada összehangolt fellépést hajtott végre számos fehérorosz entitás és személy ellen, hogy ezzel is 

nyomást gyakoroljanak Lukasenka elnökre, akit azzal vádolnak, hogy „ártatlan migránsokat használ politikai 

fegyverként destabilizáció előidézése céljából” – fogalmazott Antony Blinken amerikai külügyminiszter. „Továbbra is 

elkötelezettek vagyunk amellett, hogy támogassuk a fehérorosz nép demokratikus törekvéseit és együtt állunk ki velük, hogy 

extra költségekkel kényszerítsük térdre a rezsimet, illetve az őket támogatókat, akik a független civil társadalmat, a médiát 

és Fehéroroszország hangját akarják elhallgattatni. El kell mondani az igazat arról, hogy mi folyik az országban” – áll a 

négy nemzet közös nyilatkozatában. 

[CNN] 

 

(7) Ismét rendkívüli állapotot hirdet Litvánia 

A litván kormány szerdán közölte, hogy felkéri a parlamentet, hogy december 10-től hirdessen ismét 

rendkívüli állapotot Lengyelországgal közös határán az embercsempészet megakadályozására tett 

erőfeszítések részeként. A rendkívüli állapotot a „gyanús járművekre” összpontosító határellenőrzéseket is 

magába foglalná – mondta Agne Bilotaite belügyminiszter. 

[Reuters] 

 

(8) Lukasenka szerint halott migránsokat dobott át a fehérorosz határon Litvánia  

Alekszandr Lukasenka fehérorosz elnök hétfőn azzal vádolta meg a litván hatóságokat, hogy migránsok 

holttestét dobták a két ország határára – ezt az állítást Litvánia elutasította. A fehérorosz elnök egy, az ország 

katonai vezetőivel tartott megbeszélésen számolt be az állítólagos eseményről. „Egy holttestet, vagy valószínűleg 

még élő embert hálózsákba tettek és a határra dobták. Micsoda förtelem!” – kiáltott fel állítólag az államfő. Lukasenka 

arra is figyelmeztetett, hogy országa határozottan szövetségese, Oroszország mellett áll, ha az ukrán 

hatóságok offenzívát indítanának a Moszkva által támogatott kelet-ukrajnai lázadók ellen. 

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.rescue.org/press-release/irc-launches-emergency-response-poland-humanitarian-needs-belarus-border-continue-soar
https://edition.cnn.com/2021/12/02/politics/us-belarus-sanctions-migrant-crisis/index.html
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.reuters.com/world/europe/lithuania-mulls-state-emergency-polish-border-stop-migrants-2021-12-01/
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[AP] 

 

(9) Több mint 300 menedékjogot dolgozna fel Litvánia egy hét alatt  

A múlt héten sokak számára meglepő lépésként Agne Bilotaite litván belügyminiszter a Lengyelországgal 

közös határszakaszon bejelentette, hogy november 29. és december 3. között minden feldolgozatlan 

menedékkérelmet – több mint 300-at – elbírálnak. A minisztérium migrációs főosztálya azonban a Baltic 

News Agency-nek nyilatkozva december 2-án (csütörtökön) nem kommentálta a miniszter ígéretét, amely 

úgy tűnik, így beteljesítetlen marad. Bilotaite arról sem számolt be, miért akarná felgyorsítani a folyamatot. 

[Baltic News Agency]  

 

(10) Denisz Smihal: az orosz hadsereg összevonása és a fehérorosz határválság összefügg 

Az orosz katonai csapatok összevonása az ukrán határ közelében, valamint a Fehéroroszország, illetve az 

Európai Unió között zajló patthelyzet „teljesen összefügg” – állította Denisz Smihal ukrán miniszterelnök. 

„Minden tényező összefügg, úgy véljük, hogy ez egy hibrid támadás az Európai Unió és Ukrajna ellen” – mondta Smihal 

kedden az Euronews-nak egy Brüsszelben rögzített interjúban. „Ezek mind abszolút összefüggő tényezők, amely az 

orosz oldal agressziójához vezetnek”. Baljós megjegyzései a NATO külügyminisztereinek a lett fővárosban 

megrendezett találkozója során is elhangzottak. 

[Euronews]  

 

(11) Fehéroroszország szerint Ukrajna eltúlozza a rá nehezedő migrációs nyomást 

Alekszandr Volfovics, a Fehéroroszországi Biztonsági Tanács titkára kijelentette, hogy Kijev felnagyítja a 

Fehéroroszországból érkező illegális migráció kihívását, hogy pénzt szerezzen a Nyugattól. A magas rangú 

fehérorosz tisztviselő azt mondta, hogy Ukrajna kitalálta a migrációs kihívását, hogy ezzel is támogatási 

pénzeket szerezhessen – jelentette az ANI hétfőn a Szputnyik hírügynökségre hivatkozva. Alekszandr 

Volfovics szerint az ukránok reakciója „már-már hisztérikus”. 

[Republicworld] 

 

(12) Brdoban egyeztettek a migráció megfékezéséről 

Brdo pri Kranjuban, Szlovéniában ültek össze az EU belügyminiszterei csütörtökön az nyugat-balkáni 

miniszteri fórumon, amely elsősorban a migráció kezelését célzó együttműködésekre összpontosított. Aleš 

Hojs szlovén belügyminiszter nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy meg kell fékezni az illegális migránsok 

https://apnews.com/article/europe-russia-ukraine-migration-moscow-f8bf944e619716367d4a8810da389ca3
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://bnn-news.com/bnn-analyses-over-300-asylum-requests-being-processed-expeditiously-in-lithuania-230552
https://www.euronews.com/2021/11/30/russian-military-build-up-and-belarus-border-crisis-are-absolutely-connected-says-ukrainia
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.republicworld.com/world-news/europe/belarus-accuses-ukraine-of-exaggerating-migrant-crisis-to-get-money-from-west.html
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beáramlását a régióba. A tárgyaláson a horvát határ mentén kialakult feszült migrációs helyzetről is 

egyeztettek. 

[STA] 

  

(13) A románok alkotják a második legnagyobb uniós állampolgári csoportot az Egyesült 

Királyságban 

2014-ben az Egyesült Királyság feloldotta a románok munkaügyi korlátozásait és bár a média által előre 

jelzettnél kisebb számban, de így is rengetegen vándoroltak be Nagy-Britanniába a kelet-európai országból. 

2017-ben a románok mind az ír, mind az indiai lakosságot megelőzve második helyet értek el az Egyesült 

Királyságban dolgozó külföldi állampolgárok tekintetében, közvetlenül a lengyelek után. A legfrissebb adatok 

szerint több mint 1,08 millió román kérte a letelepedési engedélyt a Brexitet követően. Ez nagyobb, mint 

Liverpool lakossága. 

[Romania Insider] 

 

(14) Növekszik az Egysült Királyságban előállított albán migránsok száma 

Az angol belügyminisztérium adatai szerint 2021-ben albánokkal szemben 2 920 esetben intézkedtek a 

hatóságok illegális határátlépés miatt. Az idei adatok 32%-os növekedést mutatnak a 2020-as adatokhoz 

képest, aminek köszönhetően az irániakat követően az albánok ellen kellett a második legtöbb rendőri 

intézkedést foganatosítani az idei év során. 

[EURACTIV] 

 

(15) 85 migránst fogtak el Belgrádban 

A belgrádi rendőrség bejelentése szerint a hatóságok 85 illegálisan az országban tartózkodó migránst 

tartóztattak le. A bejelentés szerint az elfogott migránsokat egy befogadóközpontba szállították át. 

[Magyar Szó]  

 

(16) A görög határőrök véletlenül a Frontex egyik tolmácsát is illegálisan visszatoloncolták 

Egy afgán származású, de több éve legálisan Olaszországban élő és a Frontexnek dolgozó tolmács 

beszámolója szerint a görög határőrök még szeptemberben migránsok egy csoportjával együtt illegálisan, 

erőszakkal kitoloncolták Törökországba, miután megverték és megfosztották őket a holmijuktól. A görög 

hatóságok vélhetően menedékkérőnek hitték a görög-török határon a munkáját végző tolmácsot. A tolmács 

https://english.sta.si/2973516/brdo-ministerial-focuses-on-efforts-to-contain-illegal-migration-to-w-balkans
https://www.romania-insider.com/stefan-paiu-story-romanians-uk
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/albanians-detained-for-immigration-offences-increased-32-in-uk/
https://www.magyarszo.rs/hu/4789/kozelet/255210/Belgr%C3%A1dban-nyolcvan%C3%B6t-illeg%C3%A1lis-bev%C3%A1ndorl%C3%B3t-tal%C3%A1ltak-Migr%C3%A1nsok-Belgr%C3%A1d.htm
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hivatalosan panaszt nyújtott be, állításait pedig dokumentumokkal, köztük hang- és videófelvételekkel is 

alátámasztotta. Az ügyben vizsgálatok indultak. 

[Info Migrants]  

 

(17) Görögország újabb két zárt tábor megnyitását jelentette be a menedékkérők számára 

Görögország újabb két zárt tábort nyitott a menedékkérők számára Lérosz és Kos szigetén. A táborok 

biztonsági felügyelet alatt állnak, szögesdróttal vannak körülvéve, valamint kamerákkal és mágneses kapukkal 

felszereltek. A menedékkérőknek elektronikus kártyát és ujjlenyomatot kell bemutatniuk a belépéshez. Az ott 

elszállásoltak napközben kimehetnek, de este vissza kell térniük, mert a tábort éjszaka bezárják. 

„Megszabadítjuk szigeteinket a tömeges bevándorlás okozta problémák és azok következményei alól. A 2015-2019-es évek 

képei már a múlté” – mondta az illetékes görög miniszter egy sajtónyilatkozatában. 

[Yawm7]  

 

(18) Ferenc pápa a ciprusi menekültek helyzetére hívta fel a figyelmet  

Az elmúlt években megemelkedett a Ciprusra érkezők száma. Az idei év első tíz hónapjában közel 11 000 fő 

érte el a szigetet. Ferenc pápa is a szigetre látogatott, hogy tájékozódjon a menekültügyi és migrációs 

helyzetről. Ciprusi látogatása során találkozott menekültekkel és migránsokkal, akiknek meghallgatta 

személyes tapasztalatait. A pápa utazása előtt videóüzenetben hívta fel a figyelmet az általa „hatalmas 

temetőnek” minősített Földközi-tengeren bekövetkezett halálozások magas számára. 

[UNHCR]  

 

(19) Vajdaságban ugyanazon a napon két migránst is migránstársaik öltek meg 

Vajdaságban, Szerbia északi tartományában, a bánáti Nagykikindán november 27-én hét migráns sérült meg 

egy tömegverekedésben, míg egy ‒ feltehetőleg pakisztáni állampolgár ‒ életét vesztette. Az áldozatot egy 

éles tárggyal szúrták mellkason a helyi rendőrség tájékoztatása szerint. Szemtanúk azt állítják, hogy a 

tragédiába torkolló vita az anyagiak körül lobbant fel. A szerémségi Sidben egy 28 éves algériai állampolgárt 

tartóztattak le egy 27 éves palesztin agyonszúrásának a vádjával. A tettes állítása szerint áldozata ellopta a 

telefonját. 

[Blic]  

 

https://www.infomigrants.net/en/post/36952/frontex-interpreter-illegally-deported-to-turkey
https://m.youm7.com/story/2021/11/27/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1/5556068
https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
https://www.blic.rs/vesti/hronika/okrsaji-u-kikindi-i-sidu-nakon-svada-ubijena-dvojica-migranata-sedmorica-su-povredena/57nfdgc
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AFRIKA 

 

(20) Újabb terrortámadás Maliban 

A gépfegyverrel felszerelt merénylők egy személyszállító buszt vettek tűz alá, majd felgyújtották a járművet. 

Az akcióban, amelyre nem messze Bandiagara városától került sor, 30 ember, köztük számos nő és gyerek 

vesztette életét. 

[VOA News] 

 

(21)  Banditatámadások nigériaiak ezreit kényszerítik arra, hogy Nigerbe meneküljenek  

Az UNHCR adatai szerint a fegyveres bűnözői csoportok támadásai miatt a múlt hónapban több mint 11 

500 nigériai kényszerült Nigerbe menekülni. A csoportok között folyó erőszakot tovább súlyosbítja az 

éghajlatváltozás miatt kialakuló erőforrásokért folytatott verseny is. Számos településen általános a 

váltságdíjért elkövetett emberrablás, a gyújtogatás, fosztogatás és a gyilkosság is. Amennyiben a helyzet nem 

enyhül, további tömegek hagyják majd el Nigériát.   

[UNHCR] 

 

(22) Előretörtek a kormányerők Etiópiában 

Az offenzíva, amelyet a miniszterelnök, Abij Ahmed személyesen vezet, visszafoglalta Lalibelát, és 

elkezdődött Desszié ostroma is, amelyet egy hónappal korábban foglaltak el a lázadók. Egyik fél sem hajlik 

a konfliktus tárgyalásos rendezésére, amelyben több tízezer ember vesztette már életét és milliók váltak 

földönfutóvá. 

[Hiiraan] 

  

https://www.voanews.com/a/suspected-militants-kill-at-least-30-in-central-mali-local-officials/6339363.html
https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
https://hiiraan.com/news4/2021/Dec/184710/ethiopia_s_tigray_conflict_lalibela_retaken_government.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(23) Libanon korlátozza a szíriai menekült gyerekek oktatásban való részvételét 

A helyi szabályozások szerint tanévkezdéskor a szír menekült gyerekek beiskolázását intéző humanitárius 

szervezeteknek meg kell várniuk az oktatásügyi minisztérium aktuális iránymutatását. Ez azonban idén csak 

megkésve, november 29-én érkezett meg. Azon gyermekek, akik nem végezték el regisztrációjukat december 

4-ig, nem kezdhették meg a következő tanévet. A regisztrációhoz szükséges volt a korábbi oktatásban való 

részvételt bizonyító dokumentumok bemutatása, a törvényes tartózkodási státusz és számos egyéb olyan 

okmány megléte, amivel az országban élő 1,5 millió szíriai menekült jelentős része nem rendelkezik. 

Libanonban 600 ezer iskoláskorú szíriai gyerek él menekültként, akiknek 30 százaléka soha nem járt iskolába 

– az ENSZ adatai szerint 60 százalékuk nem volt beiratva iskolába az elmúlt években. 

[Reliefweb] 

 

(24) Egy iraki embercsempész azt állítja, hogy évente 100 000 dollárt keres 

Az embercsempészek kihasználják a migránsok elkeseredettségét, akik abban reménykednek, hogy különféle 

eszközökkel eljuthatnak Európába anélkül, hogy tudatában lennének a rájuk leselkedő veszélyeknek. Egy 

iraki embercsempész azt állítja, hogy évi 100 000 dolláros bevétele van egy illegális bevándorlási hálózat 

működtetéséből. A csempész elmondta, hogy a munka "nem állt le" ezen a területen, és rámutatott arra, hogy 

a csempészutak Törökországból és Irakból indulnak, valamint északról Fehéroroszországba, vagy nyugatról 

a tengeren keresztül Görögországba és Olaszországba. 

[Arabic Euronews] 

 

(25) A Libanonból Fehéroroszországba történő migráció szervezett hálózatokon keresztül valósul 

meg 

Libanon a migrációt tekintve tranzitországgá lépett elő az elmúlt hetekben, ugyanis tömegek jutottak el onnan 

Fehéroroszországba azzal a céllal, hogy majd elérik az Európai Uniót. Libanonban élő szíriaiak ezrei indultak 

útnak rendezetlen státuszuk, valamint az országban tapasztalható gazdasági válság miatt. Az utazáshoz 

csempészek segítségét kérték, de sokuk arra panaszkodik, hogy azok cserben hagyták őket, mielőtt eljuthattak 

volna az EU-ba. 

[France24 Arabic] 

  

https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-syrian-refugee-children-blocked-school-enar
https://arabic.euronews.com/2021/11/25/video-iraqi-people-smuggler-says-he-makes-100k-a-year
https://www.france24.com/ar/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%AC/20211130-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(26) ENSZ: a segélyigények tovább növekednek majd 2022-ben  

Az ENSZ arra figyelmeztet, hogy a jövő évben világszerte ugrásszerűen fognak nőni a humanitárius 

segítségnyújtás iránti igények. A koronavírus továbbra is terjed, a fegyveres konfliktusok és az éghajlatváltozás 

egyre több embert sodor a szegénységi küszöb alá és taszít bizonytalanságba; sokan elhagyni kényszerülnek 

lakhelyüket. A szakértők becslése szerint 2022-ben 274 millió embernek lesz szüksége valamilyen 

humanitárius segítségre, ami drasztikus növekedés az idei 235 millió szükséget szenvedőhöz képest. 

Kiemelték, hogy a következő évben komoly figyelmet kell fordítani Afganisztán, Etiópia, Mianmar, Szíria és 

Jemen elhúzódó instabilitására. 

[UNHCR] 

 

(27) A strasbourgi bíróság helybenhagyta egy Dániában született, kurd nemzetiségű török 

állampolgár kitoloncolását 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 2021. november 30-án elutasította egy köztörvényes bűnökért 

elítélt, Dániában született törökországi kurd kitoloncolása ellen indított kérelmet. Az eljárást kezdeményező 

Cihan Agcit még kiskorúként 20 napos felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, majd 25 éves korában, 

bűnszervezetben elkövetett kábítószerkereskedelem miatt ítélték Dániában jogerősen börtönbüntetésre és 

elrendelték a szabadságvesztése letöltését követően Törökországba toloncolását. Agci az Emberi Jogok 

Európai Egyezményének 8. cikkelyének, a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogának 

megsértésére hivatkozva támadta meg a dán bíróság kitoloncolásáról szóló határozatát. Előadta, hogy törökül 

csupán néhány szót beszél és kurdul is keveset tud, a dán az első nyelve. Törökországban mindössze 

néhányszor járt turistaként, az ottani, még élő nagyszülei idősek, egyik nagyapja demens, családilag és 

kulturálisan Dániához kötődik. Különösen a 8. cikkely 1. bekezdésének azon részeire hivatkozott, miszerint: 

„Mindenkinek joga van arra, hogy magán és családi életét, lakását [...] tiszteletben tartsák.” Az EJEB 7 tagú bírói tanácsa 

szoros, 4-3-as arányú ítélettel elutasította kérelmét a 8. cikkely 2. bekezdésére hivatkozva, miszerint: „E jog 

gyakorlásába hatóság csak a törvényben meghatározott, olyan esetekben avatkozhat be, amikor az egy demokratikus 

társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy az ország gazdasági jóléte érdekében, zavargás vagy bűncselekmény 

megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, avagy mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükséges.” 

A strasbourgi bíróság határozatának indokolásában vonatkozó precedenseket meghivatkozva kifejtették, 

hogy a súlyos bűncselekmények elkövetőjével szemben Dánia jogos érdeke, hogy kitoloncolással védje 

https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
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társadalmát, Agci pedig telefonon és interneten is tarthatja a kapcsolatot dániai hozzátartozóival, így nem 

lehetetlenül el magán- és családi kapcsolatainak fenntartása. A három leszavazott bíró ellenben 

különvéleményében vonatkozó precedenseket meghivatkozva előadta, hogy a jogszerűen Dániában 

tartózkodó, ott született és nevelkedett kérelmező kitoloncolásakor nem vették figyelembe, hogy a kérelmező 

klasszikus értelemben nem migráns, hisz a befogadó országban született és ott élte le életét egészen 

kitoloncolásáig.   

[European Court of Human Rights] 

 

(28)  Az Európa Tanács jelentése szerint a horvát rendőrök migránsokat bántalmaztak  

December 3-án hozták nyilvánosságra a strasbourgi székhelyű Európa Tanácsnak a Kínzást és az Embertelen 

vagy Megalázó Bánásmódot vagy Büntetést Megelőzni Hivatott Európai Bizottsága (CPT) 2020 augusztus 

10. és 14. közötti, horvátországi és bosznia-hercegovinai látogatását értékelő jelentését. Megállapították, hogy 

a horvát rendőrség tagjai migránsokat bántalmaztak, illetve olyan esetekről is beszámoltak migránsok, hogy 

Horvátországból egyeseket csupán alsóneműben vegy teljesen meztelenül fordítottak vissza Bosznia-

Hercegovinába. Egyértelműen bottal vagy gumibottal történő ütlegelés nyomairól tanúskodik több, a horvát-

boszniai zöld határról visszafordított migráns sérülése, valamint a migránsok arról is beszámoltak a 

bizottságnak, hogy a horvát rendőrök megakadályozták őket menekültkérelmük előterjesztésében. Az 

Európa Tanács felszólította Horvátországot, hogy a jövőben tartózkodjanak rendőri szervei a testi erőszak 

alkalmazásától, valamint a kegyetlen, embertelen bánásmódtól, az elkövetőket pedig vonják felelősségre. A 

Horvát Köztársaság belügyminisztériuma kifogásolta, hogy a jelentést Horvátország hozzájárulása nélkül 

hozták nyilvánosságra, illetve elfogultsággal vádolják a jelentés elkészítőit; szerintük ugyanis azt zömében 

egyoldalúan, megbízhatatlan forrásokra hivatkozva állították össze.   

[Council of Europe media release, Council of Europe riport és Slobodnaevropa.org] 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-213522%22]}
https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a4c20a
https://rm.coe.int/1680a4c199
https://www.slobodnaevropa.org/a/hrvatska-vijece-europe-migranti/31592139.html
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AMERIKA 

 

(29) Mexikó beleegyezett a „Maradj Mexikóban” program újraindításába, amelynek a 

reaktiválására bírósági döntés kötelezi Bident 

A Trump volt amerikai elnök által 2019-ben bevezetett Migrant Protection Protocols (MPP), köznapi nevén 

„Maradj Mexikóban” (Stay in Mexico) program lényege, hogy akik az USA-ban szeretnék beadni 

menedékkérelmüket, azoknak a sokszor évekig húzódó bírósági döntés kimenetelét Mexikóban kell 

kivárniuk. Az programot Joe Biden amerikai elnök humanitárius okokra hivatkozva beiktatásának napján 

eltörölte. Texas és Missouri azonban beperelték a szövetségi kormányzatot, ugyanis szerintük a program 

eltörlése miatt az USA-ba beáramló irreguláris migránsok tömegei igazságtalanul súlyos terhet róttak a két 

állam szerveire. 2021. augusztus 13-án egy texasi szövetségi bíró a Maradj Mexikóban program újraindítására 

utasította Bident. Hónapokig tartó tárgyalások után a szövetségi kormányzat december 2-án jelentett be, hogy 

sikerült megegyeznie Mexikóval a program újraindításáról. Roberto Velasco Álvarez, a Mexikói 

Külügyminisztérium észak-amerikai ügyekért felelős vezető tisztségviselője úgy nyilatkozott, hogy Mexikó 

azért egyezett bele az MPP reaktiválásba, mert ígéretet kapott a Biden-kormányzattól, hogy javítani fognak a 

határon kialakult humanitárius helyzeten. Az USA által tett vállalások közé tartozik például, hogy koronavírus 

vakcinákat fognak biztosítani a határon ragadt migránsoknak. Az újraindított MPP program nem fog 

kiterjedni a kísérő nélküli gyermekekre, vagy más „veszélyeztetett” csoportokra. További változtatás a 

korábbi programhoz képest, hogy az MPP-ben résztvevő menedékkérők beadványának elbírálása maximum 

6 hónapig tarthat. 

[The New York Times] 

 

(30) Szeptember óta a Biden-kormányzat 100 000 irreguláris migránst toloncolhatott ki repülőkkel 

titokban 

A Center for Immigration Studies (CIS) elemzése szerint a Biden-kormányzat körülbelül 100 000 irreguláris 

migránst toloncolhatott ki szeptember és november között repülőn, a nyilvánosság körültekintő kerülésével. 

A demokrata elnök beiktatása után júliusig folyamatosan csökkent az olyan járatoknak a száma, amelyek 

irreguláris migránsokat toloncoltak vissza Közép-Amerikába, májusban például csak 35 repülőgép szállt fel 

ilyen céllal az USA-ból. Augusztusban viszont ez a szám 99-re ugrott, majd szeptemberben megközelítette a 

kétszázat. Októberben és novemberben ennél valamivel kevesebb (körülbelül 140) kitoloncolandó 

migránsokkal teli repülő rugaszkodott el amerikai kifutópályákról. A CIS egyik munkatársa szerint a 

https://www.nytimes.com/2021/12/02/us/politics/asylum-seekers-immigration-mexico-usa.html
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repülőkhöz jelöletlen fehér buszokban érkeztek a migránsok (főleg családok és gyerekek), a gépekhez civil 

ruhás ügynökök kísérték őket. A hivatalos repülési tervek szerint a gépek Guatemalába és Hondurasba, 

valamint Mexikó déli határára repültek. A CIS elemzése szerint bár a tömeges kitoloncolások szeptemberben 

haiti állampolgárokkal kezdődtek, minden jel arra mutat, hogy a Biden-kormányzat októbertől más 

nemzetiségű migránsokat is elkezdett tömegesen kitoloncolni. A sajtónyilvánosság kerülése pedig arra 

vezethető vissza, hogy a kormányzat szeretné elkerülni a Demokrata Párt balszárnyáról érkező kritikákat. 

[CIS] 

 

 

 

  

https://cis.org/Bensman/Dont-Look-Now-ICE-Deporting-Some-Central-American-Families-Air


 
13 
 

ÁZSIA 

 

(31) Továbbra is nehézségekkel néznek szembe az Oroszországba vándorolt kirgizek 

Harminc év telt el Kirgizisztán függetlenné válása óta, de ami az Oroszországba irányuló munkaerő-migrációt 

illeti, nem sok változott a közép-ázsiai ország 2015-ös Eurázsiai Gazdasági Unióhoz (EAEU) való 

csatlakozása óta: a migránsoknak továbbra is számtalan kihívással kell szembenéznie. Továbbra is nő a 

munkavállalási célból bevándorolt migránsok száma Oroszországban a gazdasági növekedés lassulása, a 

munkanélküliség és a kirgizisztáni alacsony bérek miatt. Kormányzati szinten kiemelten fontos kérdés a 

munkaerő-migráció. A Világbank adatai szerint 2014-ben a hazautalások összege volt felelős Kirgizisztán 

GDP-jének 30,3%-áért, így abban az évben Tádzsikisztán után a világ második leginkább hazautalásoktól 

függő gazdasága volt a kirgiz. A Világbank becslése szerint 2015-ben Kirgizisztán 1,7 milliárd dollárnyi 

hazautalást kapott. A kirgiz migráns munkavállalók hozzávetőlegesen 80%-a küld hazautalást családjának. Az 

EAEU-tagság különféle egyszerűsítéseket eredményezett a munkaerő-migránsok számára. Az Eurázsiai 

Gazdasági Unió a regionális gazdasági integráció nemzetközi szervezete. A The Diplomat szerint a legnagyobb 

kihívást az jelenti, hogy az EAEU szerinti migrációs szabályozás egyszerűsítése ellenére továbbra is fennáll a 

kitoloncolás, a „fekete listák” esélye, illetve az emberi jogok szisztematikus sérelme. A szerző szerint az 

EAEU új szabályozó törvényei nem oldották meg, sőt esetenként még súlyosbították is a migránsok amúgy 

is rossz jogi helyzetét. 

[The Diplomat] 

 

(32) Megnövekedett a migráció Kazahsztánból Oroszországba 

A sajtó szerint 4,2 millió ember hagyta el Kazahsztánt a függetlenség elnyerése óta, ebből 2,5 millió 

Oroszországba költözött. A migrációs kiáramlás intenzitása lassan, de folyamatosan növekszik az elmúlt 

években. A statisztikák szerint idén kilenc hónap alatt 25,3 ezren hagyták el Kazahsztánt, ami 20,1%-kal több, 

mint 2020 január-szeptembere között. 

[Eurasia Review] 

 

(33) Célországgá vált Kazahsztán 

A Szovjetunió 1990-es bukását követően Kazahsztán a migránsok nettó exportőrévé vált, mivel a születési 

ráta csökkent, a szovjeturalom alatt ide kényszerített németek, oroszok és ukránok pedig elhagyták a régiót. 

A lakosság 1990-ben 161 millióról 145 millióra csökkent. Egy évtizeddel ezelőtt azonban megfordult a trend 

https://thediplomat.com/2021/12/has-labor-migration-to-russia-improved-for-kyrgyz/
https://www.eurasiareview.com/02122021-increased-migration-from-kazakhstan-to-russia-what-are-the-real-reasons-oped/
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Kazahsztánban. Az államilag támogatott Oralman-program keretei közt a szomszédos országokból származó 

kazahok hazatelepítésének köszönhetően bevándorlóországgá vált Kazahsztán. 2020-ra több, mint egymillió 

bevándorló volt hivatalosan regisztrálva Kazahsztánban, akik főként a régió legnépesebb államából, 

Üzbegisztánból érkeztek. A hivatalos adatok szerint a migránsok döntő többsége hatósági engedély nélkül 

dolgozik Kazahsztánban, így a hatóságok nem tekintik őket hivatalosan migráns munkavállalóknak. 

[The National Interest] 

 

(34) Örményország: 91 ezren hagyták el Karabahot 

Armen Ghazaryan, az örmény migrációs szolgálat vezetője online formában vett részt az ENSZ Nemzetközi 

Migrációs Szervezete (IOM) Tanácsának 112. ülésén, amelyre a svájci Genfben került sor és amely egyben 

az IOM létrejöttének 70. évfordulója is egyben. Ghazaryan megjegyezte, hogy a tavaly őszi hegyi-karabahi 

háború eredményeképp több, mint 91 ezren kényszerültek otthonuk elhagyására, melynek 88%-ka nő és 

gyermek volt. Beszéde végén Armen Ghazaryan kitért az örményországi migrációkezelés digitalizálási 

folyamataira, különös tekintettel a külföldiek munkavállalási engedélyei új platformjának elindítására. 

[News.am] 

 

(35) Nincs helye az afgánoknak Közép-Ázsiában 

Még az anyagi ellentételezés sem tudja rávenni a közép-ázsiai országokat az afgán menekültek befogadására 

– állapítja meg Umida Hashimova, a The Diplomat újságírója. A közép-ázsiai országok továbbra is zárva tartják 

kapuikat az Afganisztánból érkező menekültek és menedékkérők előtt, akik így Európa felé fordulhatnak. Az 

európai országok továbbra sem hajlandóak befogadni az afgán migránsokat, azonban készek pénzügyileg 

segíteni azokat a közép-ázsiai nemzeteket, akik helyettük megoldanák ezt a kihívást. Az ajánlatot egyelőre egy 

ország sem fogadta el. Abdulaziz Kamilov üzbég külügyminiszter egyenesen hitetlenkedve és megvetéssel 

beszélt a NATO által bejelentett, afgán menekültek közép-ázsiai befogadásának finanszírozására tett 

ajánlatról. Még Tádzsikisztán is, amelynek elnöke legélesebben ellenzi a tálibok hatalomátvételét , felhagyott 

a nemzetközi jogi normák betartásával és megkezdte az afgán menekültek kitoloncolását. 

[The Diplomat] 

 

(36) Afgánok milliói állnak az éhenhalás küszöbén 

Csaknem 23 millió afgán – a lakosság több mint fele – van kitéve extrém mértékű éhezésnek, közülük 

majdnem 9 millió embert fenyegetnek az éhínségből fakadó negatív egészségügyi következmények. Az ENSZ 

https://nationalinterest.org/blog/buzz/region-usually-exports-migrants-kazakhstan-becomes-major-destination-196960
https://news.am/eng/news/674944.html
https://thediplomat.com/2021/11/no-place-for-afghan-refugees-in-central-asia/
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Világélelmezési Program arra szólította fel a nemzetközi közösséget, hogy tegye félre a politikát és nyújtson 

sürgős és hathatós támogatást a humanitárius válságnak kiszolgáltatott afgán lakosság számára. 

[UNHCR] 

https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/

