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(1) Ausztria a balkáni migrációs útvonal újraéledésére figyelmeztet  

Élénkebbé vált az elmúlt hónapokban az illegális migráció a balkáni útvonalon ‒ nyilatkozta Klaudia Tanner 

osztrák védelmi miniszter. Ez az útvonal elvileg lezártnak számít 2016 márciusától, hiszen ekkor állapodott 

meg Törökország és az Európai Unió a szír menekültek Törökországban tartásáról, illetve hivatalosan ekkor 

zárták le a görög, az észak-macedón és a többi balkáni útvonalon húzódó országhatárokat. Ausztria a 

migrációs nyomás csökkentése érdekében rendőri egységeket küldött Szerbiába és Észak-Macedóniába, 

valamint műszaki eszközöket is átadott a két balkáni ország határrendészeinek. A bosznia-hercegovinai 

befogadó állomások fejlesztésére is elkülönítettek anyagi forrásokat az osztrák költségvetésben.  Az osztrák 

védelmi miniszter azt is kifejtette, hogy Ausztria és az EU kiáll Bosznia-Hercegovina szuverenitása mellett és 

a balkáni stabilitás egyik zálogának tekintik. 

[Al Jazeera Balkans] 

(2) Elégedett a külföldiek ellenőrzésével Bosznia-Hercegovina idegenrendészeti hivatalának 

igazgatója 

Slobodan Ujić, Bosznia-Hercegovina idegenrendészeti hivatalának igazgatója szerint sohasem volt jobb 

országában a külföldiek mozgásának ellenőrzése, mint tavaly. Mind a migrációs nyomás, mind a közbiztonság 

tekintetében állítása szerint javult a helyzet. Mindehhez hozzájárult a Boszniát elkerülő másik balkáni – a 

Magyarországon és Románián át Nyugat-Európába vezető – útvonalon a forgalomnövekedés. Ujić kifejtette, 

hogy a migrációs nyomás szerinte még éveken keresztül jelen lesz az országban és leginkább az északnyugati 

országrészt fogja érinteni. 

[Radio Televizija Republike Srpske]  

 

https://balkans.aljazeera.net/teme/2022/1/2/tanner-nema-rasprave-o-bh-suverenitetu-i-cjelovitosti
https://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=458165
https://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=458165
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(3) Spanyol NGO: több mint 4 400 migráns halt meg úton Spanyolország felé 2021-ben 

A Caminando Fronteras spanyol civil szervezet egy jelentést tett közzé, amely szerint több mint négyezer főt 

tett ki azoknak a vízbe fulladt vagy eltűnt bevándorlóknak a száma, akik az elmúlt egy évben megpróbáltak 

eljutni a spanyol partokig az Atlanti-óceánon keresztül, részben a Kanári-szigetek felé tartva. A civil szervezet 

az európai politikát hibáztatta a halálesetekért, mondván, hogy a földközi-tengeri szigorítások arra késztették 

a bevándorlókat, hogy más, veszélyesebb útvonalakat keressenek az Európába jutáshoz. A számokat más 

szervezetek egyelőre nme erősítették meg. 

[Info Migrants] 

 

(4) Rendőr lövöldözött migránsokat szállító kisteherautóra az osztrák-magyar határon 

Illegális bevándorlókat szállító kisteherautóra adott le lövéseket egy rendőr január 6-án délután a harkai 

határátkelő közelében, miután a járművet vezető sofőr majdnem elütötte járőrtársát, aki megpróbálta 

feltartóztatni az autót. Senki sem sérült meg. A rendőröknél felmerült a gyanú, hogy a harkai határátkelő 

közelében ellenőrzött litván rendszámú személyautó és utasai egy embercsempész előfutáraként érkeztek a 

magyar-osztrák határhoz. Egy rendőr az úttestre kilépve rendőri jelzéssel próbálta megállásra kényszeríteni a 

járművet, de a magyar rendszámú autó vezetője a rendőr felé kormányozta a járművet. A rendőr szerencsére 

el tudott ugrani a közeledő autó elől. Társa, mielőtt szintén elugrott volna a jármű elől, több lövést adott le 

szolgálati fegyverével, hogy a furgont irányváltoztatásra kényszerítse. A kisteherautó sofőrje áthajtott 

Ausztriába, ahol a furgon néhány száz méter után lerobbant.  

[24.hu] 

 

(5) Török külügyminiszter-helyettes: Törökország nem instrumentalizálja a migránsokat  

A török külügyminiszter-helyettes, Faruk Kaymakçı a Törökországgal kapcsolatos nyugati kritikákra válaszul 

kijelentette, hogy Törökország nem instrumentalizálja a migránsokat és nem politizálja át a kérdést. Azt, hogy 

emlékeztetik Európát a kötelességére, szerinte nem kellene instrumentalizációnak nevezni. Ha 

instrumentalizálnák – fogalmaz Kaymakçı –, akkor nem Törökország lenne a legtöbb menekültet befogadó 

állam a világon. Ankara nem pénzt akar a Nyugattól, viszont, ha az európaiak nem segítenek, akkor 

Törökország nem sokat tud tenni, hogy megakadályozza a több mint 4 millió embert abban, hogy tovább 

induljanak az európai kontinensre. Az úti céljuk nem Törökország, hanem Észak- és Nyugat-Európa – tette 

hozzá a külügyminiszter-helyettes. 

[Politico] 

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.infomigrants.net/ar/post/37617/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-4400-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://24.hu/belfold/2022/01/06/illegalis-bevandorlok-harkai-hataratkelo-lovoldozes/
https://www.politico.eu/article/turkey-migrant-security-system-iran-border-europe-afghanistan/
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(6) 27 tinédzsert késeltek halálra Londonban 2021-ben 

Az elsősorban külföldi hátterű bűnbandák tagjai között rendszeresek a késes leszámolások. Annak ellenére, 

hogy a rendőrség komoly erőfeszítéseket tesz a jelenség kezelésére, 2008 óta ez volt a legmagasabb 

áldozatszám. 

[BBC] 

 

(7) Tengerbe fulladt migránsok koporsóival illusztrálták egy dokumentumfilmben a magas 

COVID-haláleseteket 

Simona Ventura Bergamo hét napja című dokumentumfilmjének trailerét először 2020 augusztusában posztolta 

a rendező a Facebook-oldalára. A film a koronavírus-járvány Olaszországot megrázó első hullámáról szól. 

Több fórumon is megjelent később, elsőként valószínűleg 2020 márciusában egy olasz tényellenőrző oldalon, 

hogy a trailerben mutatott, egy hangárban hosszú sorokban elfektetett koporsókról készült fotó nem 

Bergamóban készült, hanem Lampedusán 2013-ban. Ventura 2021 augusztusában korrigálta az előzetest. A 

javítás viszont a vírustagadókat is erősítette, akik a történetben a járvány mértékének szándékos eltúlzását 

látták.  

[France24] 

 

(8) Migránsok jelenléte ellen tiltakoztak több Páfosz melletti település lakói 

A ciprusi Páfosz melletti Chlorakas polgárai több környékbeli falu lakóit csatlakozásra hívva pénteken 

útlezárással tiltakoztak a migránsok miatti gettósodás ellen. A demonstráció közvetlen oka az volt, hogy 

hétfőn és kedden két nagy verekedés is történt a környéken: az első Páfoszban egy futballmeccs után, a 

második Chlorakasban. A résztvevők képviselői elmondták, hogy a migránsok jelenléte három éve jelent 

biztonsági problémát. Követelték a helyi rendőrőrs újranyitását és a bűnözés, különösen a betörések 

visszaszorítását. A belügyminiszter szerdán közölte, hogy 279 embert el fognak költöztetni az inkriminált 

komplexumból, a rendbontók ellen pedig eljárásokat fognak indítani. 

[Cyprus Mail] 

 

(9) Németország: sok menedékkérőt még nem regisztráltak 

A német Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal megerősítette, hogy az illegálisan Németországba 

érkező bevándorlók mintegy fele nincs regisztrálva az Európai Unió adatbázisában. A hivatal szerint a tavalyi 

évben a mintegy 74 837, 14 éven felüli németországi menedékkérő közül mindössze 35 245 főt regisztráltak 

https://www.bbc.com/sport/football/59907093
https://observers.france24.com/en/europe/20220106-debunked-covid-19-migrant-coffins-documentary-bergamo
https://cyprus-mail.com/2022/01/07/chlorakas-residents-say-at-the-point-of-no-return-updated/
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az Eurodac európai adatrendszerben. A német Kereszténydemokrata Párt a rosszul működő dublini 

rendszert okolja ezért, és kinyilvánították, hogy minden érintettnek ragaszkodnia kell az Eurodac-szabályozás 

betartásához. 

[Info Migrants] 

 

(10) Tovább csökkent a görög szigetekre érkező migránsok száma 2021-ben 

A görög szigetekre érkező irreguláris migránsok és menekültek száma a tavalyi évben a legalacsonyabb szintet 

érte el 2015 óta. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának adatai szerint 2021-ben 4 109-en keltek át 

Törökországból a görög szigetekre, míg 2020-ban 9 714, 2019-ben pedig közel 60 ezer volt ez a szám. A 

2015-ös csúcsponton 856 723-an érkeztek az égei-tengeri szigetekre, főként Leszboszra, Khioszra és 

Szamoszra. A migránsok számának az elmúlt években tapasztalt csökkenése a görög parti őrség szigorú 

járőrözésének is köszönhető, amelyet 2019-ben fokoztak a Törökországgal közös tengeri határon. Ezzel egy 

időben egyre többen próbálnak Törökországból a tengeren közvetlenül Olaszországba jutni. A görög 

szigeteken tartózkodók száma szintén csökkent, a 2020. decemberi 17 ezer főről 2021 decemberére 3 500 

főre. 

[Info Migrants] 

 

(11) A görög hadsereg a továbbiakban nem vesz részt a migrációval kapcsolatos feladatok 

ellátásában 

Nikolaos Panagiotopoulos görög védelmi miniszter bejelentése szerint a görög hadsereg 2022. január elsejétől 

nem vesz részt migrációval kapcsolatos feladatok ellátásában. Korábban a görög hadsereg feladatkörébe 

tartozott a menekülttáborok létesítése és az ott tartózkodók élelmezése, valamint a karbantartási és 

egészségügyi szolgáltatások biztosítása. A védelmi miniszter szerint a hadsereg remekül végezte a feladatát, 

ám a csökkenő érkezési számok miatt a migrációs ügyeket átadják a Notis Mitarachi vezette migrációs 

minisztériumnak.  

[Info Migrants]  

 

(12) 186 kilométer hosszú falat épít Lengyelország Fehéroroszországgal közös határán 

A lengyel kormány bejelentette, hogy az ország fizikai falat fog építeni a fehéroroszországi határ mentén. 

Figyelembe véve, hogy folyamatosan nagy számban próbálnak bejutni Lengyelország területére, a hatóságok 

elárulták, hogy 186 kilométer hosszú falat építenek a keleti országhatárra. Wioleta Gorzkowska, a határőrség 

https://www.infomigrants.net/ar/post/37590/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86
https://www.infomigrants.net/en/post/37717/migration-fewer-people-arrived-on-greek-islands-in-2021
https://www.infomigrants.net/en/post/37717/migration-fewer-people-arrived-on-greek-islands-in-2021
https://www.infomigrants.net/en/post/37687/greece-disengages-military-from-handling-of-migrant-issues
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főparancsnok-helyettese sajtótájékoztatón elmondta, hogy több mint 50 ezer tonna acél felhasználásával 

tervezik a kerítés megépítését.  

[Schengenvisainfo]  

 

(13) Új migrációs intézkedéseket hozott Litvánia 

Litvánia kormánya visszaküldte Bagdadba, Irak fővárosába a migránsok legnagyobb csoportját, akik a 

legutóbbi migrációs válság tetőpontján áttörték a fehérorosz-litván határt. A hatóságok 98 irakinak ajánlottak 

egyszeri 1 000 eurós összeget, hogy felszálljanak a járatra. A litván belügyminisztérium szerint a teljes folyamat 

önkéntes alapon valósult meg. Gitanas Nauseda litván elnök eközben bejelentette, hogy január 14-ét 

követően nem hosszabbítják meg a rendkívüli állapotot a fehéroroszországi határon, mivel a jelenlegi helyzet 

lehetővé teszi egy ilyen döntés eltörlését.  

[Euronews és Schengenvisainfo] 

  

(14) Szlovákia lakosságának csaknem 3%-a külföldi 

A hivatalos statisztikák szerint 152 902 külföldi állampolgár rendelkezik tartózkodási engedéllyel 

Szlovákiában. Ez az ország lakosságának mintegy 2,8%-át teszi ki. Emellett 2021 októberében összesen 69 

172 külföldi dolgozott Szlovákiában – derül ki a Központi Munkaügyi, Szociális és Családügyi Hivatal 

(ÚPSVaR) statisztikáiból. Közülük 39 ezren nem uniós országokból érkeztek. Ezek a külföldiek a hiányzó 

munkaerőt pótolják Szlovákiában – mondta Zuzana Vatráľová, a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) 

pozsonyi irodájának vezetője a migránsok nemzetközi napja alkalmából december 18-án. 

[The Slovakian Spectator] 

  

(15) Változó migrációs trendek Oroszországban 

Oroszországnak hamarosan további demográfiai problémákkal kell szembenéznie az új migrációs trendek 

miatt – állítja a liechtensteini GIS (Geopolitical Intelligence Services AG). A rubel instabilitása sok 

bevándorló kedvét elveszi és a volt szovjet tagköztársaságokból inkább a magasabb életszínvonallal 

rendelkező országokba vándorolnak. A GIS szerint éppen ezért hamarosan súlyosbodhat az amúgy is magas 

képzett munkaerőhiány Oroszországban. 

[GIS] 

  

 

https://www.schengenvisainfo.com/news/poland-to-build-186-kilometres-long-wall-on-its-border-with-belarus/
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.euronews.com/2022/01/02/lithuania-pays-migrants-1-000-to-return-to-iraq
https://www.schengenvisainfo.com/news/lithuanias-president-considers-lifting-state-of-emergency-at-belarus-border/
https://spectator.sme.sk/c/22814636/almost-3-percent-of-slovakias-population-are-foreigners.html
https://www.gisreportsonline.com/r/russia-migrants/
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(16) Megtalálták a két hete eltűnt gyermek holttestét 

A görög parti őrség jelentése szerint Naxos szigete mellett került elő annak a 3 éves gyermeknek a holtteste, 

aki egy két héttel korábban elsüllyedt, migránsokat szállító hajóról tűnt el. December 22-én a többségében 

iraki migránsokat szállító hajó Athéntól délkeletre merült víz alá. A parti őrség alakulatai 12 embert mentettek 

ki az Égei-tengerből, ám a túlélők elmondása szerint 17 ember eltűnt és valószínűleg a vízbe veszett.  

[AP News] 

  

(17) Egy évtized alatt 11,5%-kal csökkent Bulgária lakossága  

A 2021-es népszámlálási adatok elemzésével megbízott Nemzeti Statisztikai Intézet adatai szerint összesen 

844 000 fővel, azaz 11,5%-kal csökkent az ország népessége az előző, 2011-es népszámlálás óta. A szakértők 

a jelentős csökkenés okaként a migrációt, az öregedő társadalmat, valamint az alacsony születési számokat 

jelölték meg. Napjainkban a 65 év feletti korcsoport a népesség 23,9%-át, a 17 év alatti korcsoport mindössze 

a 14%-át teszi ki.  

[Balkan Insight] 

  

(18) Kedvezőbb elbánásban részesülhetnek az afgán menedékkérők 

Nancy Faeser német belügyminiszter bejelentése szerint az afgán menedékkérőknek a jövőben nagyobb 

esélye lesz tartósan Németországban maradni. Afganisztán a tálib hatalomátvételt követően felkerült azon 

kibocsátó országok listájára, amelyek állampolgárai kedvező elbírálásban reménykedhetnek. A 

belügyminiszter szerint az afgán menedékkérők valószínűsíthetően Németországban fognak maradni, ezért 

célszerű még azelőtt elkezdeni az integrációjukat, hogy végleges döntés születne a menedékkérelmükről. A 

döntésnek köszönhetően az afgán menedékkérők részt vehetnek a német állam által működtetett integrációs 

foglalkozásokon és nyelvtanfolyamokon.  

 

[Info Migrants] 

  

 

 

 

https://apnews.com/article/europe-middle-east-greece-migration-athens-a9d64c229ed14cce2492d5c66d792121
https://apnews.com/article/europe-middle-east-greece-migration-athens-a9d64c229ed14cce2492d5c66d792121
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://balkaninsight.com/2022/01/06/bulgarias-population-shrinks-by-11-5-per-cent-in-decade/
https://www.infomigrants.net/en/post/37706/more-integration-initiatives-open-up-to-afghans-in-germany
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AFRIKA 

 

(19) Lemondott a szudáni miniszterelnök 

Abdallah Hamdúk azután döntött a visszavonulás mellett, hogy az ellenzéki csoportok hónapok óta tüntetnek 

a civil kormányfő és a hadsereg között történt politikai alku miatt, és az összecsapásokban tucatnyian 

vesztették életüket. A legtöbb elemző komoly aggodalmát fejezte ki a lépés kapcsán, mivel a demonstrálóknak 

nincs érdemi víziójuk a jövőt illetően, miközben a hadsereg továbbra is ragaszkodik az előző évtizedekben 

kiépített hatalmához. Szudán fontos migrációs kibocsátó- és tranzitország, és a politikai bizonytalanság nem 

sok jóval kecsegtet a térség és Európa számára. 

[VOA News] 

 

(20) Több mint száz embert mészároltak le nigériai fegyveresek 

Az akció során kilenc települést támadtak megy ismeretlen fegyveresek Zamfara szövetségi államban. 

Többeket élve elégettek vagy eltemettek. A mészárlásra nem sokkal azután került sor, hogy a nigériai 

biztonsági erők komoly katonai sikerekről számoltak be a térségben. Észak-Nigériában az elmúlt években 

elszaporodtak a fegyveres bandák, amelyek milliókat tartanak rettegésben és tízezreket kényszerítenek 

lakhelyük elhagyására. 

[AP News]  

 

(21) Orosz katonák Maliban 

Orosz katonák vették át azt a timbuktui katonai bázist, ahol korábban francia katonák állomásoztak. A mali 

kormány szerint hivatásos kiképzőkről van szó, akik az újonnan vásárolt fegyverek használatára oktatják a 

FAMa erőit. Nyugati kritikák szerint azonban a zsoldosokat alkalmazó Wagner-csoport fegyvereseiről van 

szó. Mali kulcsszerepet játszik az Európa felé irányuló irreguláris migrációban. 

[VOA News] 

 

(22) Az ellenzék elutasítja a mali junta javaslatát 

Az Assimi Goita ezredes vezette katonai junta egy ötéves átmeneti periódust javasol az ország számára az ez 

év februárjában tartandó választások helyett, amelyeket szerintük nem lehet lebonyolítani a biztonsági helyzet 

miatt. Az ellenzék ugyanakkor időhúzással és diktatórikus hatalomgyakorlással vádolja a kormányt.  

[VOA News]  

https://www.voanews.com/a/analysts-sudan-in-difficult-position-after-pm-resignation-/6379909.html
https://apnews.com/article/africa-nigeria-88cba87481ebd21dfeae52d12ce3e671
https://www.voanews.com/a/russian-troops-deploy-to-timbuktu-in-mali-after-french-withdrawal/6385948.html
https://www.voanews.com/a/mali-s-military-authorities-propose-5-year-extension-of-transition-period-/6382307.html
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(23) Marokkó: az újévi ünnepségek alatt tömegesen próbáltak Ceutára jutni 

A marokkói biztonsági erők több tucat marokkói bevándorlót akadályoztak meg abban, hogy az újévi 

ünnepségeket kihasználva átjussanak a ceutai határon. A marokkói hatóságok megerősítették a jelenlétüket 

az ünnepségek alatt, mivel számítottak a határokon tapasztalható nyomás fokozódására. A migránsokat 

gyakran szándékosan félrevezetik a különböző csempészhálózatok, mivel álhíreket terjesztenek a 

közösségimédia-felületeken a határok megnyitásáról. 

[RT Arabic] 

 

  

https://arabic.rt.com/middle_east/1310561-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D8%A9-2022-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D8%A9/


 
9 
 

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(24) Az Orvosok Határok Nélkül nem tud segítséget nyújtani a fehérorosz határ közelében 

tartózkodó migránsoknak 

Az Orvosok Határok Nélkül bejelentette, hogy gyorsreagálású csoportja elhagyta Lengyelországot, miután 

munkájukat akadályozták és nem sikerült a fehérorosz határ közelében tartózkodó migránsokhoz odajutniuk. 

A szervezet három hónapig próbált engedélyt szerezni a területre való belépéshez annak érdekében, hogy a 

zord időjárási körülmények miatt orvosi és humanitárius segítséget nyújtsanak, de nem jártak sikerrel. 

Lengyelország rendkívüli állapotot vezetett be a fehérorosz határmenti térségben, amely megtiltja, hogy 

engedély nélkül bármely segélyszervezet belépjen a területre. 

[UNHCR] 

 

  

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

 

(25) Kamala Harris június óta egyáltalán nem egyeztetett Guatemalával az irreguláris migrációról 

Joe Biden amerikai elnök még 2021 márciusában jelölte ki Kamala Harris alelnököt, hogy irányítsa az USA 

kormányzatának erőfeszítéseit a Közép-Amerikából az Egyesült Államokba irányuló tömeges migráció 

megfékezése kapcsán. Harris elsődleges feladata azóta, hogy felügyelje több milliárd dollárnyi segély 

szétosztását Guatemalában, Hondurasban és El Salvadorban. A program célja, hogy csökkentse az említett 

közép-amerikai országokat sújtó szegénységet és a bűnbandákhoz köthető erőszakhullámot, amelyek miatt 

egyre többen veszik célba az Egyesült Államokat. Harris alelnök még júniusban látogatást is tett 

Guatemalában, hogy a korrupció elleni harcról tárgyaljon az ország elnökével, Alejandro Giammatteivel. 

Giammattei nemrég azonban a sajtónak úgy nyilatkozott, hogy a júniusi látogatás óta nem történt semmilyen 

közvetlen kommunikáció az alelnökkel vagy a Fehér Házzal. 2021 tavaszán Harris azt ígérte, hogy szoros 

személyes együttműködést fog kialakítani a közép-amerikai kibocsátó országok vezetőivel, hogy a tömeges 

migráció kiváltó okait a forrásnál tudják kezelni. Kérdéses, hogy Harris mennyire veszi komolyan a Biden 

elnöktől kapott megbízatását, hogyha a stábja fél éven keresztül semmilyen módon nem kommuniká lt az 

egyik legjelentősebb közép-amerikai kibocsátó ország vezetőjével. 

[CIS] 

(26) 15 000 kísérő nélküli migráns gyermeket tart őrizetben az USA kormányzata 

Az Egyesült Államok déli határához 2021 februárjától kezdtek nagyobb számban érkezni kísérő nélküli 

kiskorúak, akiknek az ellátása március végére teljesen túlterhelte a határőséget. A demokrata Joe Biden az 

Egészségügyi és Szociális Minisztérium által fenntartott, bevándorló gyermekeknek szánt, vészhelyzeti 

menedékhelyek gyors kiépítésével kívánta megoldani a helyzetet, április végén pedig fontos győzelemként 

ünnepelte, hogy a kiskorúak túlnyomó részét sikerült áthelyezni a határőrség celláiból. Ugyanakkor minden 

jel arra mutat, hogy a gyermekek ellátása továbbra is problémát jelent a szövetségi kormánynak. 2022 első 

napjaiban mintegy 15 000 kísérő nélküli migráns gyermeket tartott őrizetben az USA szövetségi kormányzata, 

közülük 5 000 fő továbbra is a határőrség börtönszerű komplexumaiban van elhelyezve. 

[CIS] 

 

https://cis.org/Arthur/Bidens-DHS-Close-Small-Gaps-Uncompleted-Border-Fence
https://cis.org/Arthur/Report-Thousands-Unaccompanied-Children-Border-Patrol-Custody
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(27) Megugrott a mexikói menedékkérelmek száma 2021-ben 

A Mexikói Menekültügyi Bizottság (COMAR) adatai szerint 2019 és 2021 között csaknem megkétszereződött 

a menedékkérők száma Mexikóban, és tavaly rekordot ért el a 130 000 feletti benyújtott kérelemmel. A 

legtöbb kérelmet haiti vagy hondurasi állampolgárok adták, főleg a guatemalai határ közelében fekvő 

Tapachula városában. Az UNHCR sürgeti a mexikói kormányt, hogy enyhítse a COMAR-tisztviselőkre 

nehezedő nyomást, és vizsgálja felül az eljárás menetét. 

[UNHCR] 

  

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

 

(28) A zord téli időjárás súlyosbítja a humanitárius válságot Afganisztánban 

Afganisztán 34 tartományából csaknem 30-ban zárta el az utakat vagy okozott erős lavinákat és áradást a 

heves havazás, valamint esőzés. Az ENSZ arra hívja fel a figyelmet, hogy a zord téli körülmények tovább 

nehezítik az amúgy is súlyos körülmények között élő afgán emberek életét, különösen a több millió belső 

menekültét. A lakosság több mint fele rendkívüli éhínséggel néz szembe és jelentős az alultápláltság az 

országban. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága, valamint az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs 

Hivatala 2022-ben humanitárius választervet, valamint menekültreagálási tervet is indít annak érdekében, 

hogy mérsékeljék a humanitárius válságot, továbbá segítsék a belső menekülteket és befogadó közösségeket. 

Ezekkel legalább 22 millió afgán számára nyújtanának hosszú távú támogatást. 

[UNHCR] 

 

(29) Pakisztáni hadsereg: befejezzük a kerítést a Durand-vonal mentén 

„A Durand-vonal mentén folytatódik a kerítés építése, a munka 94%-ban elkészült. Pakisztán befejezi azt. Ez a határ 

mindkét oldalán élő emberek biztonságát szolgálja” – mondta Babar Iftikhar, a pakisztáni fegyveres erők szóvivője. 

Az Afganisztán és Pakisztán közötti Durand-vonal kapcsán kialakult vita láthatóan eszkalálódik. A kabuli 

kormány úgy véli, hogy a határról szóló döntést a határ mentén élő lakosságnak kellene meghoznia. Korábban 

egy, a közösségi médiára felkerült videón jól látható volt, hogy a tálibok rombolják a kerítést és még a 

pakisztáni hadsereggel is összetűzésbe keveredtek. A Durand-vonal hosszú évtizedek óta vitás kérdés a két 

állam között, mivel kettévágja a pastun törzsek által lakott területeket. A vonal hossza csaknem 2 500 

kilométer. A pakisztáni hadsereg az elmúlt 5 évben foglalkozik aktívan a kerítés építésével. 

[TOLO News] 

 

 

 

https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
https://tolonews.com/afghanistan-176201

