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(1) Frontex: elérte a 184 ezret az illegális határátlépések száma az EU külső határainál  

Az EU külső határain az illegális határátlépések száma 2021 első tizenegy hónapjában 184 180-ra emelkedett, 

ami 60%-os növekedés a COVID-19 korlátozásokkal tűzdelt előző évhez képest. Ez szintén 45%-kal több, 

mint 2019-ben. Novemberben mintegy 22 450 illegális határátlépést észleltek az Európai Unióba vezető főbb 

migrációs útvonalakon, ami majdnem megegyezik a 2020-as értékkel, de 35%-kal több, mint két évvel ezelőtt.  

 

[Frontex] 

 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/migratory-situation-november-the-highest-number-of-detections-in-november-since-2015-Vn2CSr?fbclid=IwAR0lBtUdsH_Rp5f7oBdZT_jSkcS0ze4h3oxQnLOL7ALn-Xe9Zjjr-MaKuDI
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(2) Macron francia elnök méltatta a V4-ek migrációs politikáját 

Budapesti hivatalos látogatásán a migrációról és az energiapolitikáról nagy egyetértésben beszélt Emmanuel 

Macron francia köztársasági elnök a V4-es tagállamok csúcsvezetőivel. A Várkert Bazárban tartott 

sajtótájékoztatón Macron szolidaritást ígért és lényegében elismerte a visegrádi országok migrációs 

politikájának jogosságát. Andrej Babiš leköszönőben lévő cseh miniszterelnök is a határvédelem fontosságát 

hangsúlyozta. Megjegyezte, hogy 2015-ben Orbán egyedüliként kezdte megvédeni a schengeni határt és most 

hat év után mások is kerítést építenek. 

[Telex]  

 

(3) A lengyel határőrök négy mocsárban rekedt migránst mentettek ki 

A lengyel határőrök kimentettek négy migránst, akik egy mocsárban rekedtek a fehérorosz-lengyel határon. 

A mentőakció nem szokványos bevetés volt, hanem sokkal inkább élet-halál harc – hangsúlyozták a lengyel 

határőrök. Egy drón segítségével bukkantak rájuk és egy rendkívül nehezen megközelíthető helyről mentették 

ki őket. A migránsválság továbbra is tart: hetek óta bevándorlók ezrei próbálnak átjutni Fehéroroszországból 

Lengyelországon és a balti államokon keresztül az Európai Unióba. 

[Info Migrants] 

 

(4) Ferenc pápa migránsok társaságában ünnepelte 85. születésnapját 

A pápa 50 migráns Olaszországban való letelepedéséről fog gondoskodni az Olaszország, Vatikán és Ciprus 

között létrejött megállapodás részeként. Az áttelepítés költségét Ferenc pápa fedezte és 12 fő még az Apostoli 

Palotában tartott születésnapján is részt vehetett. A Kongói Demokratikus Köztársaságból, Kamerunból, 

Szíriából és Szomáliából érkezett emberek egy afgán menekült által készített festményt ajándékoztak az 

egyházfőnek, amely tengeren átkelő bevándorlókat ábrázol.  

[Ekathimerini] 

 

(5) Felmérés: a törökországi migránsok 72,1% megkapta az első COVID-oltást 

Növekedett az oltási hajlandóság és az oltottak száma a Törökországban tartózkodó migránsok körében. A 

Török Vörös Félhold által készített felmérés szerint 72,1%-uk megkapta már legalább az első COVID-19 

elleni védőoltást. A legalább már egyszer oltottak 68,2%-a a második oltást is megkapta. Az oltottak 96,9%-

a nem tapasztalt semmilyen nehézséget a vakcinához való hozzáférésben. Az oltatlanok 51,5%-a tervezi 

magát beoltatni, míg 33,1%-uk bizonytalan. 

https://telex.hu/belfold/2021/12/13/v4-csucstalalkozo-orban-viktor-emmanuel-macron
https://telex.hu/belfold/2021/12/13/v4-csucstalalkozo-orban-viktor-emmanuel-macron
https://www.infomigrants.net/ar/post/37222/%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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.ekathimerini.com/news/1174021/migrants-help-pope-francis-celebrate-85th-birthday/
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[Reliefweb] 

 

(6) Két kubai állampolgár Fehéroroszország felől lépne be az EU területére, hogy 

Spanyolországban kérjen menedékjogot 

Bizarr – forrásmegjelölés nélküli – történetet közölt az AsiaNews két 29 és 26 éves kubai férfiről, akik a 

hazájukban uralkodó szegénység miatt döntöttek úgy, hogy Spanyolországban kérnek menedéket. Mivel 

kubai útlevéllel csupán 30 országba lehetséges a vízummentes utazás, s ezek közül az oroszországi 

lehetőségekben bíztak a leginkább, Moszkvába repültek. Innen Fehéroroszország és Lengyelország határára 

utaztak 700 kilométeren át, 100 kilométerenként más autóval és sofőrrel. A határon nem tudtak átkelni, ezért 

30 kilométert gyalogoltak a senkiföldjén napokon át. A lengyel határvédelem feltartóztatta és átadta őket a 

belarusz hatóságoknak, akik bebörtönözték, fegyverrel fenyegették és bántalmazták őket, majd Minszkben 

kidobták őket egy teherautóból. További sorsukról egyelőre nincs információja a lapnak. 

[AsiaNews] 

 

(7) Varsóban tárgyalt az új német kancellár 

Olaf Scholz német kancellár legújabb külföldi útja során Varsóba látogatott, ahol migrációs kérdések mellett 

az ukrán helyzetről és a jogállamiság kérdéséről is egyeztetett Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel. 

A fehérorosz migrációs helyzettel kapcsolatban a kancellár kijelentette, hogy Németország támogatja 

Lengyelországot a hibrid fenyegetésekkel szemben, valamint inhumánusnak minősítette a Fehéroroszország 

által alkalmazott migrációs taktikákat.  

[Euronews] 

 

(8) 223 migránst mentett meg a német NGO-hajó 

A német Sea-Eye NGO bejelentése szerint Sea-Eye 4-es számú hajója a héten 223 migránst mentett ki a 

tengerből Málta közelében. Az NGO szerint a máltai hatóságok egy alkalommal sem hajtották végre a 

szükséges mentőakciókat. A szervezet szóvivője szerint a hajón tartózkodó migránsok közül többen 

egészségügyi ellátásra szorultak, valamint 4 terhes nő is a fedélzeten tartózkodott.  

[ArabNews] 

 

 

 

https://reliefweb.int/report/turkey/vaccination-status-refugees-turkey-survey-results-iii-community-based-migration
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.asianews.it/news-en/The-horror-story-of-two-Cuban-migrants-on-the-Belarusian-border-54726.html
https://www.asianews.it/news-en/The-horror-story-of-two-Cuban-migrants-on-the-Belarusian-border-54726.html
https://www.euronews.com/2021/12/12/scholz-polish-prime-minister-discuss-migration-energy-and-eu
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.arabnews.com/node/1988711/world
https://www.arabnews.com/node/1988711/world
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(9) Az Európai Tanács elismeri a Ciprusra nehezedő migrációs nyomást 

Marios Pelekanos ciprusi kormányszóvivő szerint az Európai Tanács elismerte az országra nehezedő 

migrációs nyomást, majd felkérte a miniszterek tanácsát és az Európai Bizottságot, hogy keressenek 

megoldást a többi tagállamot is érintő problémákra. A szóvivő szerint a Tanács emellett felkérte a Bizottságot, 

hogy támogassa a nemzetközi védelemre nem szoruló migránsok hazatérését .  

[Cyprus Mail] 

 

(10) Újabb 28 migránst fogtak el Észak-Macedóniában  

Az észak-macedón hatóságok bejelentése szerint egy ellenőrzés során elfogtak 28, többségében kubai 

migránst. A 25 kubai és 3 indiai migránst szállító furgon kezdetben megpróbált menekülni, ám Geveglija 

mellett sikerült megállítani az autót. A rendőrség a furgont vezető szerb férfit őrizetbe vette, a migránsokat 

pedig a Geveglijában található befogadóközpontba szállította.  

[AP News]  

 

(11) A lengyelországi iraki konzuli küldöttség Wędrzyn felé tart  

Az iraki külügyminisztérium szóvivője, Ahmed Al-Sahaf elmondta, hogy a Lengyel Köztársaságban 

tartózkodó iraki bevándorlók felhívására válaszul az Iraki Köztársaság varsói nagykövetségének konzuli 

küldöttsége a német-lengyel határra tart. A látogatás célja, hogy úti okmányokkal lássák el azokat az irakiakat, 

akik önként szeretnének visszatérni hazájukba. Meglepő, hogy Irak varsói nagykövetségének küldöttsége még 

csak első alkalommal látogatja meg a lengyelországi Wędrzyn menekülttáborát annak tudatában, hogy a 

táborban 403 iraki állampolgár tartózkodik. 

[RT Arabic] 

 

(12) A járvány és a migrációs nyomás hatására módosulhatnak a schengeni szabályok 

Az Európai Bizottság a COVID-világjárvány és a migrációs nyomás hatására december 14-én megkezdte a 

Schengeni Egyezmény szabályainak a módosítását. A schengeni tagállamok számára a Bizottság azt javasolja, 

hogy a belső határellenőrzés visszaállítását csupán mint végső megoldást vessék be, helyette a rendőrségi 

ellenőrzést fokozzák. Ylva Johansson, az Unió belügyi biztosa azt javasolta, hogy a tagállamok mind a külső 

schengeni határok fokozott ellenőrzéséről, mind a belső határellenőrzések ideiglenes visszaállításáról előzetes 

egyeztetést követően döntsenek. Margarítisz Szhinász, az Európai Bizottság alelnöke felhívta arra a figyelmet, 

hogy a schengeni térség – mint a világ legnagyobb, szabad mozgást biztosító övezete és az európai integráció 

https://cyprus-mail.com/2021/12/17/eu-acknowledges-magnitude-of-migration-problem-facing-cyprus/
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://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-health-europe-migration-smuggling-d0e4a69ad1761b577b1e7bac87df65c9
https://arabic.rt.com/middle_east/1304103-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
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koronaékszere – épségének megóvása kulcsfontosságú. A Schengeni Egyezmény szabályait 22 EU-tagállam 

és 4 EU-n kívüli ország (Izland, Norvégia, Liechtenstein és Svájc) alkalmazza. 

[Radio Slobodna Evropa]  

 

(13) Többségben az afgánok az egyik Szarajevó melletti táborban 

A Bosznia-Hercegovina fővárosától mintegy 20 kilométerre nyugatra fekvő Ušivak nevű ideiglenes 

befogadóállomáson jelenleg mintegy 300 menekült és migráns tartózkodik. Többségük gyermekes afgán 

család, illetve egyedül utazó kiskorú. „Megközelítőleg 100 fő a kísérő nélküli kiskorúak száma” – nyilatkozta Azra 

Ibrahimović - Srebrenica, a tábor igazgatója a szarajevói Dnevni Avaz napilapnak. Az afgánok mellett többek 

között iraki, iráni, marokkói, togói, kameruni és kubai állampolgárok is a tábor lakói. 

[Dnevni Avaz] 

  

(14) A hírek szerint egy dezertőr lengyel katona Fehéroroszországban kért menedékjogot 

Lengyel, fehérorosz és orosz források szerint egy lengyel katona Fehéroroszországba dezertált, hogy ott 

menedékjogot kérjen. Indokában úgy fogalmazott, ellenzi a lengyel kormány „menekültellenes” politikáját. 

A katona ezrede megerősítette, hogy eltűnt, de a védelmi minisztérium azt közölte , egyelőre még vizsgálják 

a hollétére vonatkozó jelentéseket. Az állítólagos disszidálás a határon zajló migrációs válság közepette 

történt, ahol több tízezer, főként közel-keleti ember próbált meg megfelelő dokumentumok nélkül az EU 

schengeni övezetébe jutni. Válaszul a válságra Lengyelország katonák ezreit állomásoztatja a határ mentén. 

Mariusz Błaszczak védelmi miniszter tweetjében úgy fogalmazott, „az eltűnt katonának súlyos jogi problémái 

voltak, a hadsereg pedig már felszólította korábban, hogy szereljen le. Sosem lett volna szabad a határon szolgálatra beosztani”. 

[Notes from Poland] 

 

(15) Lengyelországot és Litvániát kritizálta a Vöröskereszt 

Sürgősségi fellebbezést tett közzé a Vöröskereszt és Vörös Félhold szervezeteinek Nemzetközi Szövetsége 

(IFRC) a Fehéroroszországgal kapcsolatos migrációs válság kapcsán. Mint fogalmaztak, Lengyelország és 

Litvánia számos jogi lépést tett annak érdekében, hogy visszatartsa a migránsokat az EU-ba való belépéstől. 

Az IFRC szerint ennek következtében a járőrözés, a határőrség és a katonaság jelenlétének megerősödése 

mentén felgyorsultak a törvénymódosítások, aminek eredményeképp ténylegesen lezárták a határment i 

területeket, korlátozva a mozgás szabadságát és a migránsok jogainak gyakorlását, így a területre való bejutást 

https://www.slobodnaevropa.org/a/eu-schengen-pravila/31610699.html
https://www.slobodnaevropa.org/a/eu-schengen-pravila/31610699.html
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://avaz.ba/vijesti/bih/704404/medunarodni-dan-migranata-kamp-usivak-im-je-privremeno-utociste-na-putu-prema-drugim-evropskim-zemaljama
https://avaz.ba/vijesti/bih/704404/medunarodni-dan-migranata-kamp-usivak-im-je-privremeno-utociste-na-putu-prema-drugim-evropskim-zemaljama
https://notesfrompoland.com/2021/12/17/polish-soldier-reportedly-crosses-border-into-belarus-claiming-asylum/
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és a védelmet is. A szervezet szerint a bevándorlók kontextusában a mentális egészségügyi és pszichoszociális 

szükségletek magasak, a szituáció pedig traumatikus és bizonytalan számukra az információhiány miatt. 

[Reliefweb] 

  

(16) Litván biztonságpolitikai szakértők: növekedett a dezinformáció veszélye, különösen a 

migrációs válsággal kapcsolatban 

November során Litvánia hatalmas dezinformációs nyomás alá került – állítják a Litván Fegyveres Erők 

Stratégiai Kommunikációs Osztályának vezetői. Az elmúlt hónapban 487 külön esetet regisztráltak, ami jóval 

több mint szeptemberben (405) és októberben (430). Az illegális migráció témája 200 esetben került szóba. 

Ez különösen igaz a november 8-án (az első erőszakos illegális határátkelési kísérlet) történt esettel 

kapcsolatban. 

[Baltic News Network]  

  

(17) Felállt az új jobbközép cseh kormány, marad a keményvonalas migrációs politika 

Hivatalba lépett Petr Fiala cseh miniszterelnök új jobbközép kormánya, amelynek egyik koalíciós partnere a 

szélsőséges Kalózpárt lett. Fiala bejelentette, hogy kiemelt kihívásnak tekintik a cseh korona ugrásszerűen 

megnövekedett inflációját, a növekvő energiaköltségeket, a rekordmértékű költségvetési hiányt és a 

koronavírus pandémiát. A koalíciós program szerint az ország folytatja a stratégiai partnerség kialakítását 

Izraellel, illetve folytatni kívánják a Babiš által elindított EU-n belüli illegális migrációval szembeni 

keményvonalas egységes visegrádi együttműködést.  

[Al-Jazeera] 

  

(18) A török rendőrség fogja segíteni Magyarország határvédelmét a szerb és román határokon 

A török rendőrség megkezdi szolgálatát Magyarország szerbiai és romániai határszakaszain – közölte 

Szulejmán Szojlu belügyminiszter pénteken. Törökország 50 rendőrt telepít Magyarország határaira a két 

ország által aláírt jegyzőkönyv keretei közt. A rendőrség az illegális migráció, a kábítószer-csempészet és a 

határokon átnyúló bűncselekmények megelőzését célzó erőfeszítések részeként segíti majd a magyar 

határőröket. 

 [Daily Sabah] 

  

https://reliefweb.int/report/belarus/belarus-and-neighbouring-countries-europe-region-population-movement-emergency-1
https://bnn-news.com/lithuanian-armed-forces-analysts-disinformation-has-expanded-especially-about-the-migration-crisis-230928
https://www.aljazeera.com/news/2021/12/17/new-centre-right-government-takes-office-in-czech-republic
https://www.dailysabah.com/politics/eu-affairs/turkish-police-to-help-hungary-at-borders-with-serbia-romania
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(19) 300 ezerre nőtt az érvényes tartózkodási engedéllyel Lengyelországban tartózkodó ukránok 

száma 

Meghaladta a 300 ezret azoknak az ukránoknak a száma, akik érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek 

Lengyelországban a Lengyel Külföldiek Hivatala által közölt adatok alapján. Ugyanezen forrás által közölt 

adatok bizonyítják, hogy 2014 óta jelentősen megnőtt az ukránok száma Lengyelországban, elsősorban a 

munkavállalási hajlandóság emelkedésének köszönhetően. „A jelenséget elsősorban az ukrajnai gazdasági helyzet, a 

vízummentesség bevezetése és a lengyel munkaerőpiacra való könnyebb bejutás befolyásolta” – áll a Külföldiek Hivatala által 

közzétett közleményben. 

[Schengenvisainfo] 

 

https://www.schengenvisainfo.com/news/number-of-ukrainians-with-valid-residence-permits-in-poland-surpasses-300000/
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AFRIKA 

 

(20) Folytatódtak a demonstrációk Szudánban 

Az ellenzék továbbra sem fogadja el a hadsereg és a civil miniszterelnök közötti novemberi megállapodást, 

ami visszaállította az október 25. előtti hatalmi megosztást. Félő, hogy a demonstrációk, amelyekben többen 

is életüket vesztették, tovább gyengítik a szudáni állam stabilitását, és újabb tömeget bírnak az ország 

elhagyására Egyiptom fele, ahol már ma is több millió szudáni él. 

[Sudan Tribune] 

 

(21)  Szankciókkal fenyegeti az ECOWAS Malit 

A Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS) szankciókkal fenyegette meg a mali katonai 

juntát, amiért nem látszanak érdemi lépések a 2022 februárjára tervezett választások előkészítésére. A nyugat-

afrikai ország a dzsihádista felkelés egyik fő színtere, amely miatt százezrek menekültek el otthonaikból. 

[AP News] 

 

(22) Tovább terjed a dzsihádista felkelés Mozambikban 

Az elmúlt hetekben Cabo Delgado tartomány mellett a szomszédos Niassára is átterjedtek a szélsőségesek 

támadásai, amelyet a nemzetközi erők sem tudtak megakadályozni. A 2017 óta tartó harcokban legalább 3 

000 ember vesztette életét, és több mint 850 000 embert üldöztek el otthonából. 

[Voanews]  

 

 

 

  

https://sudantribune.com/article226658/
https://apnews.com/article/africa-elections-nigeria-mali-west-africa-490d92a888ca5678d9e137d1ccfb0470
https://apnews.com/article/africa-elections-nigeria-mali-west-africa-490d92a888ca5678d9e137d1ccfb0470
https://apnews.com/article/africa-elections-nigeria-mali-west-africa-490d92a888ca5678d9e137d1ccfb0470
https://www.voanews.com/a/officials-say-insurgency-in-northern-mozambique-is-spreading/6359526.html
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(23) Litvánia kairói nagykövete: Egyiptom mindent megtett az illegális bevándorlás elleni 

küzdelemben 

Lengyelország, Litvánia, Lettország és Észtország nagykövetei sajtótájékoztatót tartottak Kairóban az 

Európai Unió belorusz határán kialakult migrációs helyzetről. Az európai országok nagykövetei egyetértettek 

abban, hogy Egyiptom teljes mértékben szerepet vállal az illegális bevándorlás elleni küzdelemben, a 

migránsok európai országokba érkezésének megakadályozásában, valamint a nemzetközi egyezmények 

betartásában. A lengyel nagykövet hangsúlyozta, hogy Fehéroroszország dezinformációs kampányt 

szervezett a közel-keleti térség lakosságának kizsákmányolására. 

[Yawm7] 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youm7.com/story/2021/12/12/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1/5576460
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AMERIKA 

 

(24) Novemberben újra nőtt az USA déli határán feltartóztatott irreguláris migránsok száma 

2021 novemberében 165 783 irreguláris migránst fogott el a mexikói határon az USA határőrsége, amely 

3,8%-os növekedés az októberi adatokhoz képest, ezzel 3 hónapja tartó csökkenő trend tört meg. A 2021 

novemberi adat 239%-kal magasabb a 2020 azonos hónapjára vonatkozó számnál (69 169 fő). 

Figyelemreméltó, hogy egyre több olyan migráns érkezik az Egyesült Államok déli határához, aki nem 

Mexikó, Honduras, Salvador vagy Guatemala állampolgára („other than Mexico” – OTM, „other than 

Northern Triangle” – ONT). 2021 novemberében 57 878 ilyen főt regisztrált az USA határőrsége, ez a szám 

2020 azonos hónapjában csak 5 596 fő volt. Ez arra utal, hogy töretlenül folytatódik az USA déli határán 

dúló migrációs válság földrajzi szélesedése. 

[CBP] 

 

(25) Elbukott az USA Szenátusában a demokraták terve, amely körülbelül 6,5 millió illegálisan az 

országban tartózkodó bevándorlónak adott volna legális státuszt 

November 19-én az USA Kongresszusának Alsóháza 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 mindegyik, az országban élő illegális 

bevándorlónak, aki legalább 2011 óta az Egyesült Államokban tartózkodik; becslések szerint ez az intézkedés 

körülbelül 6,5 millió embert érintene. A tervezetet a Kongresszus Felsőházának, a Szenátusnak is el kell 

fogadnia, ahol a demokrata frakciónak az alelnök ügydöntő szavazatával csak technikai többsége van. A 

demokrata frakció, hogy megkerülje a republikánus szenátorok obstrukcióját – amelynek a megtöréséhez 

nem rendelkezik elég szavazattal –, egy speciális költségvetési eljárás keretében akarta elfogadni a Build Back 

Better Act-et. Azonban december 16-án a szenátusi házszabályok értelmezéséért és betartásáért felelős 

Parlamentarian jelezte, hogy az amnesztiacsomagot nem lehet elfogadni a speciális költségvetési eljárás 

keretében. Ezzel – egyelőre – zátonyra futott a Biden-kormányzat terve, hogy körülbelül 6,5 millió illegálisan 

az országban tartózkodó bevándorlónak legális státuszt adjon. 

[CIS] 

  

https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters
https://cis.org/Arthur/Senate-Parliamentarian-Blocks-Latest-Amnesty-Dems-Social-SpendingEnviro-Bill
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ÁZSIA 

 

(26) A Tálibán vezetői segítséget kértek a migrációs válság miatt 

Magasrangú tálib tisztviselők nemzetközi segítséget kértek az egyre mélyülő gazdasági válság leküzdése miatt, 

amely potenciálisan egy újabb migrációs válsághoz vezethet. Az ENSZ a Migránsok Nemzetközi Napja 

(december 18.) alkalmából tartott rendkívüli ülésén a Tálibán helyettes külügyminisztere, Sher Mohammad 

Abbas Stanikzai hangsúlyozta, hogy a befagyasztott pénzeszközök miatti gazdasági nehézségek az afgán 

lakosságot sújtják elsősorban, és nem a tálib kormányzatot. Az ENSZ jelentései szerint akut segítség nélkül 

több millió afgán néz szembe éhínséggel a tél végéig. A külföldi segélyek hirtelen megvonása az összeomlás 

közelébe taszította Afganisztán törékeny gazdaságát. Milliók vannak munka nélkül, és a bankrendszer csak 

részben működik. „Ha a politikai és gazdasági helyzet nem változik, akkor intenzívebb lesz a migráció” – mondta 

Stanikzai. 

[Reuters] 

 

(27) Oroszország sürgeti a Nyugatot, hogy szabadítsák fel az afgán forrásokat a migránsok 

megfékezése érdekében 

A Kreml felszólította a nyugati vezetőket, hogy oldják fel az Afganisztánnak szánt humanitárius segélyeket, 

ezzel is megelőzve egy lehetséges elvándorlási hullámot, amelyet a tálibok hatalomátvétele tüzel. A 

nemzetközi közösség azonban nem ismeri el Afganisztán keményvonalas iszlamista kormányát, akik 

augusztusban puccsal vették át a hatalmat, miután a külföldi alakulatok elhagyták az országot. Az ENSZ 

szerint Afganisztán 38 milliós lakosságának több mint fele élelmiszerhiánnyal küzd, a tél pedig milliókat 

kényszerít arra, hogy válasszon az éhezés és az elvándorlás közt. Zamir Kabulov, a Kreml afganisztáni 

megbízottja kijelentette, hogy Oroszország figyelmeztette a Nyugatot, hogy amennyiben megvonják a 

segélyeket, több ezer afgán család indul útnak Európába ezen a télen. 

[France24] 

 

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/afghan-taliban-leaders-appeal-help-migrant-crisis-looms-2021-12-18/
https://www.france24.com/en/live-news/20211217-russia-urges-west-to-release-afghan-funds-to-stem-migrants

