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EURÓPA  

 

(1) Az ENSZ felszólította Lengyelországot, hogy biztosítsa a migránsok bejutását  

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) azt követeli a lengyel hatóságoktól, hogy biztosítsák a 

migránsok akadálytalan bejutását Fehéroroszország irányából – mondta Babar Baloch, a szervezet szóvivője 

a TASZSZ-nak. Arra a kérdésre, hogy az UNHCR képviselőinek lehetőségük volt-e találkozni menekültekkel 

és migránsokkal a határ lengyel oldalán, és ellenőrizni a halálesetekről szóló információkat, Baloch azt 

mondta: „Tisztában vagyunk vele, hogy a sajtó beszámolt egy dezertőr lengyel katonáról, aki átszökött Fehéroroszországba 

és az általa megosztott vádakat is hallottuk. A jelentett incidensek kivizsgálása azonban az érintett nemzeti hatóságok 

feladata, nem a miénk.” Az UNHCR szóvivője emlékeztetett arra, hogy az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága 

a „kezdetektől szorgalmazza a térségben élők akadálytalan bejutását” és „közvetlen kapcsolatban áll” a lengyel 

belügyminisztériummal és a határszolgálattal. 

[TASZSZ] 

 

(2) Lengyelország demográfiai tervet készít családpárti, nem pedig migrációpárti gondolatok mentén 

A lengyel kormány új szociális stratégiát készít elő, amelynek célja, hogy kezelje Európa egyik legalacsonyabb 

termékenységi rátával rendelkező országának demográfiai problémáit. A program a „családok támogatására” és 

„nem a migrációra” épül majd – nyilatkozta Marlena Maląg, a munkaügyi, család- és szociálpolitikai miniszter. 

A tárcavezető a Polsat News-nak nyilatkozva elmondta, hogy a tervet hamarosan elfogadja a kormány. Bár a 

részleteket nem hozták egyelőre nyilvánosságra, olyan intézkedéseket tartalmazhat várhatóan a terv, mint a 

szülők segítése a családi élet és a munka összeegyeztetésében, a lakhatás, illetve a gondozás kérdése megfelelő 

pénzügyi ösztönzők biztosítása mellett. 

[Notes from Poland]  

 

https://tass.com/world/1382023
https://notesfrompoland.com/2021/12/28/poland-to-launch-demographic-strategy-based-on-supporting-families-not-migration/
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(3) Migrációra ösztönző oldalakat kapcsolt le az Europol 

Több száz közösségi médiafiókot kapcsolt le az Europol, az Európai Unió bűnüldöző ügynöksége. Az 

oldalak a Fehéroroszországból az EU-ba irányuló migrációt bátorították. Az Europol közölte, hogy összesen 

455 közösségi médiafiókot céloztak meg a nagyszabású közös akcióban részt vevő litván, lett, észt, lengyel és 

német hatóságok. A közösségi oldalak az illegális bevándorlást népszerűsítették azáltal, hogy hamisított 

személyazonosító okmányokat, vízumok értékesítését vagy illegális szállítási szolgáltatásokat hirdettek. 

[Euronews] 

 

(4) Amnesty: újabb bizonyítékok a fehérorosz erők migránsok elleni brutalitásáról 

A Fehéroroszországból az EU-ba belépni próbáló menedékkérők és migránsok, akiknek a lengyel határon 

visszaszorításokkal és más emberi jogi sérelmekkel kell szembenézniük, szörnyű kínzásnak és egyéb rossz 

bánásmódnak, embertelen körülményeknek, zsarolásnak és további visszaéléseknek vannak kitéve – állítja az 

Amnesty International. Az NGO által rögzített megrázó tanúvallomások szerint a fehérorosz erők botokkal 

és puskával ütik, illetve harci kutyákkal fenyegetik a gyakran azonnali segítségre szoruló embereket, köztük 

gyermekes családokat. Egyes beszámolók szerint a fehérorosz erők fegyverrel kényszerítik a migránsokat, 

hogy próbáljanak átlépni Lengyelországba a gyorsfolyású Bug folyón keresztül. „Az emberek a határon két szikla 

között találják magukat. Fehéroroszország EU-val közös határán gyakorlatilag a senki földjén rekednek, éhséggel, 

kiszolgáltatottsággal és megdöbbentő mértékű brutalitással néznek szembe a fehérorosz erők miatt, amelyek következetesen 

Lengyelországba igyekeznek átkényszeríteni őket – ahonnan azonban a lengyel tisztek módszeresen visszatolják őket. A 

szemben álló erők förtelmes játékot játszanak emberéletekkel” – mondta Jennifer Foster, az Amnesty International 

menekültügyi és migránsjogi kutatója. 

[Amnesty International] 

 

(5) Fogva tartott migránsok Litvániában 

Több mint 4 200, többségében iraki migráns érkezett illegálisan Fehéroroszországból Litvániába 2021-ben, 

ami példátlan a kis európai állam történelmében (2020-ban ugyanez a szám 74 fő volt). A litván hatóságok 

jellemzően a sebtében felépített befogadóközpontokba küldték a migránsokat, ahol sokan továbbra is 

bizonytalanságban élnek. A migránsok többsége Irakból érkezett (2 797 fő), ezt követi a Kongói Köztársaság 

(200), illetve Kamerun (131). A litván határ menti erők arról számoltak be, hogy további 8 000 főt 

akadályoztak meg a jogszerűtlen határátlépésben. 

[France24] 

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/2021/12/20/police-uncover-455-social-media-accounts-encouraging-belarus-to-eu-migration
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/12/belarus-eu-new-evidence-of-brutal-violence-from-belarusian-forces-against-asylum-seekers-and-migrants-facing-pushbacks-from-the-eu/
https://observers.france24.com/en/europe/20211227-lithuania-belarus-migrants-limbo-african-migrant-detained-prisoner
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(6) A Frontex Litvániát bírálja a visszaszorítások miatt 

A Frontex Alapjogi Hivatala (FRO), amely figyelemmel kísérte a migránsok helyzetét a litván-fehérorosz 

határon, azt tervezi, hogy érdemi változtatást javasol majd Vilniusnak a migrációs politikája kapcsán. Az FRO 

jelentése szerint bizonyítékok támasztják alá, hogy a litván határőrök gyakorlata ellentétes a nemzetközi joggal 

és az Emberi Jogok Európai Egyezményével. Az alapvető jogokért felelős tisztek szerint a gyakorlatban nem 

működik a jelenlegi rendszer, melynek értelmében a nem kijelölt helyeken határátlépéskor elkapott 

migránsoknak azt tanácsolják, hogy hivatalos határellenőrzési pontokon kérjenek menedéket. Az FRO által 

készített ajánlástervezet azt javasolja, hogy a litván tisztek ne küldjék vissza az illegális módon érkezőket 

Fehéroroszországba, hanem vigyék el őket olyan határellenőrző pontokra, ahol legálisan adhatnak be 

menedékkérelmet. 

[Delfi] 

 

(7) Egyre több migráns próbálja meg átlépni a lett-fehérorosz határt 

Az elmúlt hónapokban folyamatosan nőtt azoknak a migránsoknak a száma, akik a lett határon keresztül 

szeretnének Fehéroroszországból az EU-ba jutni. Az ERR szerint túl korai lenne megmondani, hogy 

Lettország került-e Fehéroroszország "hibrid támadásának" középpontjába. „Múlt hétvégén 167-en kísérelték meg 

átlépni a két ország határát” – jelentette az LSM lett közszolgálati műsorszolgáltató. A számok december 13-a 

óta erőteljesen emelkednek. 

[ERR] 

 

(8) Görögország gyilkossággal vádol három embert a tengeri tragédia után 

A görög hatóságok december 27-én gyilkossággal vádoltak meg három embert azt követően, hogy 16 migráns 

életét vesztette, amikor Párosz szigeténél felborult az őket Törökországból Olaszország irányába szállító hajó. 

A gyanúsítottak a tragédiát követően kimentett 63 ember közül kerültek ki. A görög parti őrség tájékoztatása 

szerint tengeri baleset okozásával, szándékos emberöléssel és bűnszervezetben való részvétellel vádolják őket. 

Egy hét alatt három különböző incidensben legalább 30 migráns halt meg a tengeren Görögországnál és több 

mint 160 embert sikerült kimenteni. A csempészek most igyekeznek elkerülni a török part közelében fekvő 

görög szigeteket, amelyeken a parti őrség és a Frontex nagy erőkkel járőrözik.  

[AP News] 

 

 

https://www.delfi.lt/en/politics/frontex-office-criticizes-lithuania-for-migrant-push-backs.d?id=89060393
https://news.err.ee/1608443573/more-migrants-attempting-to-cross-latvian-border-from-belarus
https://apnews.com/article/europe-middle-east-greece-turkey-migration-6ee8e2d92794b3ff356fa3f8e303a041
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(9) Több mint 11 000 migráns érte el Németországot Fehéroroszországon keresztül  

A német szövetségi rendőrség adatai szerint 2021-ben összesen 11 213 migráns érkezett Németországba a 

Fehéroroszországból induló migrációs útvonalon keresztül. A legtöbb migráns Brandenburg tartomány 

területén lépte át a német-lengyel határt, ami komoly gondokat okozott a térségben. Bár az év végére enyhült 

a migrációs nyomás, német jótékonysági szervezetek a hideg tél miatt további migránsok befogadására kérik 

az államot. 

[Info Migrants]  

 

(10) Deutsche Welle: tavaly is Németország kaphatta a legtöbb menedékkérelmet az EU-ban 

A Deutsche Welle (DW) decemberi cikke szerint 2021-ben is Németország lehetett a legnépszerűbb uniós 

célország a menedékkérők számára. Az Eurostat első kilenc havi adatai alapján mintegy 356 ezer első 

alkalommal benyújtott kérelmet könyveltek el a tagállamok, amely 15%-kal haladja meg a 2020. évi időarányos 

számot. A legtöbben ezúttal is Németországban kértek menedéket: a 100 240 kérelem egyharmados 

emelkedést jelent a megelőző évivel összevetve. Nagy számban próbálkoztak még Franciaországban (73 255), 

Spanyolországban (39 755) és Olaszországban (28 645) is. A cikk kiemeli, hogy az EU-ban messze 

Magyarországon adták be a legkevesebb kérelmet, szám szerint 30-at. Az EU egészét tekintve a kérelmezők 

között továbbra is az afgánok és a szírek vannak relatív többségben (együttesen minden harmadik 

menedékkérő közülük kerül ki), de sok pakisztánit és irakit is regisztráltak. A statisztika alapján egyébként az 

jár a legjobban, aki Németországban kér menedéket: 2021. második negyedévében az elismerési ráta itt 50% 

felett alakult, míg például Franciaországban a 30%-ot sem érte el. A cikk a migráció erősödését egyértelműen 

a Covidhoz kapcsolódó lezárások feloldásával magyarázza. 

[DW] 

 

(11) Nem a megfelelő módon érkezik Németországba a menedékkérők többsége  

A Welt am Sonntag német hetilap kormányzati információkra hivatkozva megírta, hogy a Németországban 

menedékkérelmet benyújtók kevesebb mint fele érkezett az Európai Unióban a hatályos jogszabályoknak 

megfelelő módon. A német Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal adatai alapján a 2021-ben 

menedékkérelmet benyújtók 53%-a nem szerepel a vonatkozó EU-s adatbázisokban. Az adatok alapján 

kijelenthető, hogy a legtöbb németországi menedékkérő nem abban az országban adta be menedékkérelmét, 

ahol először az EU területére lépett. 

[Deutsche Welle] 

https://www.infomigrants.net/en/post/37559/11000-migrants-reached-germany-in-2021-via-belarus-and-poland
https://www.infomigrants.net/en/post/37559/11000-migrants-reached-germany-in-2021-via-belarus-and-poland
https://www.dw.com/en/germany-asylum-applications-rebound-as-covid-fears-wane/a-60255516
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.dw.com/en/many-asylum-seekers-enter-germany-before-applying-for-protection-report-says/a-60310626
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(12) Putyin és a luxemburgi kormányfő Ukrajnáról és a migrációról egyeztetett 

Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon egyeztetett Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnökkel. A két vezető 

egyebek mellett a migrációs válságról és a délkelet-ukrajnai helyzetről is tárgyalt – közölte a Kreml 

sajtószolgálata. Az orosz elnök „értékelést adott Kijev romboló akcióiról, amelyek zsákutcához vezettek az Ukrajnán 

belüli válság megoldásáról szóló tárgyalásokon.” „Kiemelték a minszki intézkedéscsomag kijevi hatóságok általi teljes és feltétel 

nélküli végrehajtásának szükségességét” – közölte a Kreml, hozzátéve, hogy a telefonhívás Luxemburg 

kezdeményezésére történt. 

[TASZSZ] 

  

(13) Súlyos munkaerőhiánnyal néz szembe Oroszország, miközben szigorítja migrációs politikáját 

„Oroszország egyre közelebb kerül a kritikus munkaerőhiányhoz” – hívja fel a figyelmet az Emea Tribune. A világ 

legnagyobb területű országa hamarosan eléri gazdasági szinten azt a pontot, ahol a munkaerőhiány miatt 

termelési kapacitása nem tud lépést tartani a növekvő kereslettel – mondta el az orosz jegybank vezető 

tisztségviselője. Kirill Tremaszov, a monetáris politikai osztály igazgatója szerdán a Bitkogan YouTube-

csatornának adott interjújában elárulta, hogy „a munkaerőpiac elemzése azt mutatja, hogy igen, az orosz gazdaság közel 

áll a túlmelegedéshez”. Hozzátette, hogy most körülbelül 81 millió munkaképes korú ember él a 146 milliós 

lakosságú országban. „2024-re és 2030-ra jelentős mértékben kell növelnünk az aktív keresők számát. Ez a gazdasági 

növekedés egyik kulcsa” – tette hozzá. 

[Emea Tribune] 

  

(14) 400 migránst mentett ki a tengerből a német NGO-hajó 

A német Sea Watch NGO bejelentése szerint a Sea Watch 3 elnevezésű hajójuk a karácsonyi ünnepek alatt 

összesen 446 migránst mentett ki a Földközi-tengerből. Az NGO szerint az Európai Unió nem megfelelő 

migrációs politikája tehető felelőssé a 2021-ben bekövetkezett 1 600 halálesetért.  

[Deutsche Welle]  

 

(15) Jelenleg 4 578 migráns tartózkodik a szerbiai befogadóközpontokban 

A Menekültügyi és Migrációs Komisszariátus jelentése szerint jelenleg 4 578 migráns tartózkodik a 

Szerbiában működő 13 menekülttáborban és befogadóközpontban. A szervezet szóvivője szerint az 

országban tartózkodó migránsok 35%-a Afganisztánból érkezett. A Komisszariátus jelentése szerint 2021-

https://tass.com/politics/1379405
https://emeatribune.com/russia-faces-dire-labour-shortage-amid-tough-new-migration-rules/
https://www.dw.com/en/german-ngo-rescues-over-400-migrants-over-christmas-weekend/a-60261863
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ben 64 303 migráns haladt át a szervezet által működtetett befogadóközpontokon, ahol teljes körű ellátásban 

részesültek. A szervezet kiemelte, hogy a migránsok prioritást élveznek az oltási kampány során is.  

[Euractiv] 

  

(16) Háromszorosára nőtt a Bulgárián áthaladó migránsok száma 2021-ben 

A bolgár belügyminisztérium adatai szerint 2021-ben jelentősen nőtt az országra nehezedő migrációs nyomás. 

A statisztikák alapján elmondható, hogy a legtöbb illegális határsértés az ország Görögországgal, 

Törökországgal és Szerbiával szomszédos határszakaszain történt. Boyko Rashkov belügyminiszter szerint a 

2015-ös migrációs válság óta először növekvő tendenciának elsősorban az afgán krízis az oka. A tapasztalatok 

szerint a legtöbb migráns még a beadott menedékkérelemről szóló döntést megelőzően elhagyja az országot.  

[Novinite] 

  

(17) A közösségi médiát használja az albán maffia 

Az angol sajtó szerint az albán maffia a különböző közösségi oldalakat használja az embercsempész 

tevékenységek szervezésére és reklámozására. A hírek szerint a fejenként 24 000 fontba kerülő utazás 

lebonyolításához elsősorban a TikTok-ot használták a bűnözői csoportok. Az üzenetek hatására szenteste 

150 személy próbált illegálisan bejutni az Egyesült Királyság területére. Tom Pursglove bevándorlásügyi 

államtitkár szerint az angol hatóságok felvették a kapcsolatot az érintett közösségi oldalakkal, valamint 

elkötelezettek az embercsempészek megállításában.  

[Albanian Daily News] 

  

 

 

https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/shelters-in-serbia-house-4578-migrants-322-of-whom-are-children/
https://www.novinite.com/articles/213015/Three+Times+more+Refugees+Passed+through+Bulgaria+in+2021
https://albaniandailynews.com/news/albanian-mafia-using-tiktok-to-smuggle-citizens-to-uk
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AFRIKA 

 

(18) Likvidálták a Száhelben tevékenykedő Iszlám Állam egyik vezetőjét 

A francia különleges erők a nigeri Tillabéri városában végeztek Súmana Búrával, aki a Nagy-szaharai Iszlám 

Állam (ISGS) egyik parancsnoka volt. Állítólag Súmana volt felelős azért a 2020 augusztusi támadásért, 

amelynek során egy francia NGO több munkatársával is végeztek egy nemzeti parkban. 

[AP News] 

 

(19)  Teljes visszavonulás Etiópiában 

Félévnyi offenzíva után a TPLF fegyveresei minden fronton visszavonultak anyaterületükre, Tigráj 

Szövetségi Államba. Ebben nagy szerepe volt az etióp központi kormányzat november végén kezdődő átfogó 

offenzívájának. A remények szerint így megnyílhat az út a konfliktus tárgyalásos rendezésére, amely eddig 3 

millió embert űzött el lakóhelyéről, és amely miatt csaknem 10 millióan szorulnak élelmiszersegélyre. 

[Hiiraan] 

 

(20) A mali kormány bejelentette a Wagner Csoport telepítését Maliban 

A döntést több európai kormány is élesen elítélte, köztük Franciaország, Nagy-Britannia és Németország. 

Párizs azzal vádolja a zsoldosokat foglalkoztató orosz katonai magánvállalatot, hogy a válság mélyítéséhez, 

nem pedig megoldásához fog hozzájárulni. A Száhelben legalább 6 millió ember vált földönfutóvá a fegyveres 

konfliktusok miatt. 

[AP News] 

 

(21) 41 halott Burkina Fasóban 

Szélsőséges iszlamisták ezúttal egy helyi fegyveres csoportra csaptak le Burkina Fasóban, akik a kormányerők 

hiányában a környező falvakat védelmezték. Az akcióban legalább 41 ember vesztette életét, köztük a civil 

milícia vezetője, Ladji Yoro. A legendás vezető halála újabb csapás Burkina Fasónak, amely képtelen útját 

állni a dzsihádista felkelésnek. 

[AP News] 

 

 

 

https://apnews.com/article/europe-africa-france-niger-paris-ad4c0540630fba5cd0186358620fa7be
https://hiiraan.com/news4/2021/Dec/184882/tplf_rebels_announce_retreat_to_ethiopia_s_tigray_region.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://apnews.com/article/business-africa-russia-france-moscow-8b947d9a77790ec27889d2ff09d1da33
https://apnews.com/article/africa-burkina-faso-ouagadougou-roch-marc-christian-kabore-680977a3ca6bb51ab2ec6f92d2646565
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(22) Az elemzők szerint 2022-ben tovább romlik majd a helyzet a Száhelben 

2021 során az előző évhez képest 18%-kal többen haltak meg a Száhelben zajló fegyveres konfliktusban, 

miközben a dzsihádista csoportok a Guineai-öböl felé történő kitörést készítik elő. Maliban, Nigerben és 

Burkina Fasóban a külső és belső menekültek száma meghaladja a 3,5 milliót. 

[VOA News] 

 

(23) Belharcok és menekültek Szomáliában 

Puntföld Bossasso városában azután törtek ki az összecsapások, hogy a puntföldi elnök elbocsátotta a helyi 

biztonsági erők parancsnokát. A harcok miatt több ezer ember menekült el a településről, amely az as -Sabáb 

és az Iszlám Állam támadásainak is gyakori célpontja. 

[Hiiraan] 

 

  

https://www.voanews.com/a/sahel-conflict-set-to-worsen-in-2022-analysts-/6363145.html
https://hiiraan.com/news4/2021/Dec/184892/bosaso_fighting_enters_its_second_day.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(24) Újabb tragédiák a Földközi-tengeren 

A Líbiából útra kelő csónakok közül három is elsüllyedt az elmúlt két hétben. A szerencsétlenségekben 

legkevesebb 190 ember vesztette életét, amellyel 1 500 fölé emelkedett a 2021 során a Földközi-tengerbe 

fulladt migránsok becsült száma. 2021-ben jelentősen emelkedett a közép-mediterrán útvonalon Európába 

érkezők száma. 

[AP News] 

 

  

https://apnews.com/article/europe-middle-east-africa-libya-migration-9643e686348b0eebf238723895f8a157
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ÁZSIA 

 

(25) Kazahsztán fenntartja kapcsolatait Afganisztánnal a humanitárius katasztrófa elkerülése érdekében 

Kabulba látogatott Bakhit Szultanov kazah kereskedelmi miniszter a december 25-26-i hétvégén. Ez volt a 

második ilyen magas szintű látogatás az utóbbi időben, miután Erzsan Kazikhan, Kazahsztán elnökének 

különmegbízottja is tárgyalt a tálib vezetéssel. Szultanov december 25-én vezetett kereskedelmi és gazdasági 

missziója arra törekedett, hogy segítse Afganisztánt a humanitárius katasztrófa elkerülésében, meggátolva 

ezzel egy tömeges migrációs hullámot, amely a tágabb régiót, így Európát is érintené. A delegációban a 

minisztériumok és a QazTrade, a nemzeti exportszolgáltató tisztviselői, valamint több kazah cég képviselői 

is helyet kaptak. A belgiumi kazah nagykövetség honlapja szerint Szultanov látogatása során megbeszélést 

folytatott az önjelölt afgán adminisztráció képviselőivel, köztük Abdula Salam Hanafi miniszterelnök-

helyettessel, Amir Khan Muttaki külügyminiszterrel, valamint Nuriddin Azizi kereskedelmi és 

iparminiszterrel is. 

[Euractiv] 

 

 

https://www.euractiv.com/section/central-asia/news/kazakhstan-to-maintain-ties-avoid-humanitarian-catastrophe-in-afghanistan/

