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EURÓPA 

 

(1) Egy csempészt és 14 bevándorlót tartóztattak le Bécs központjában  

Az osztrák rendőrség egy embercsempészt, valamint 14 szíriai és török bevándorlót fogott el Bécs tizedik 

kerületében. A 36 éves csempész egy szűk rakterű kisteherautóba zsúfolta a 15 és 47 év közötti migránsokat, 

akiket az buktatott le, hogy néhányuk a Favoriten utcában kiszállt a járműből és futásnak eredt. Az osztrák 

belügyminisztérium közleménye szerint a teherautó-sofőr hamis vezetői engedélyt mutatott be. 

Személyazonosságát az útlevele alapján ellenőrizték, de állampolgárságát nem közölték. A migránsok a 

kihallgatás során elismerték, hogy nagyobb összegeket fizettek a csempésznek. 

[Akhbarelyom] 

 

(2) Magyar rendőri kontingensek segítik Észak-Macedónia és Szerbia határőrizeti 

tevékenységét 

A magyar rendőrség elkötelezett abban, hogy az illegális módon érkező migránsokat megakadályozza hazánk, 

illetve az Európai Unió területére történő bejutásban. Ennek érdekében a Magyarország területén végzett 

feladatai mellett hazánk 2022-ben is több rendőri egységet küld Szerbiába (10 fő) és Észak-Macedóniába (30 

fő). A magyar határrendészek mind a közvetlen határőrizetben, mind a mélységi ellenőrzésekben részt 

vesznek. Járműveket, éjjellátó távcsöveket és hőérzékelő kézikamerákat is biztosít számukra Magyarország a 

feladataik ellátásához. 

[Schengenvisainfo News] 

 

 

 

 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/3632996/1/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D9%8814-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://www.schengenvisainfo.com/news/hungarian-police-to-continue-to-protect-borders-prevent-illegal-entries-in-2022/
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(3) Migránst gázolt halálra egy vonat Szarajevónál 

Bosznia-Hercegovina fővárosától 20 kilométerre, Donji Hadžići településnél vesztette életét egy migráns 

vonatbalesetben. Szarajevó Kanton rendőrsége arról tájékoztatta egy helyi lap tudósítóját, hogy a tragikus 

baleset helyszínén gyakran tartózkodnak bevándorlók a sínek között. 

[Dnevni Avaz] 

 

(4) Január 31-jétől kezdve legalizálják Írországan a dokumentálatlan migránsokat 

Az igazságügyi miniszter bejelentette, hogy e hó 31-én a 17 ezer illegálisan az országban tartózkodó külföldi, 

köztük 3 ezer gyermek részére megnyílik az állampolgárság megszerzésének távlati lehetősége. Hat hónapig, 

azaz július 31-éig lehet majd benyújtani a kérelmeket. A kérelem befogadásának feltétele, hogy a kérelmező 

legalább négy éve Írországban tartózkodjon, ha kiskorú családtagja is van, akkor elegendő három. A miniszter 

szerint a döntés kivételes, "once in a generation" és a munkaerőpiachoz való azonnali hozzáférést jelenti, 

amelyet később követhet az állampolgárság megszerzése. A társadalomba való beilleszkedési képességet, a 

törvénytiszteletet fokozottan fogják vizsgálni a kérelmek elbírálása során. 

[The Irish Examiner] 

 

(5) Megjelent az IOM éves jelentése Törökországról 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet friss jelentése szerint jelenleg 3 737 36 szíriai állampolgár tartózkodik 

Törökországban ideiglenes védelem alatt. Közülük a menekülttáborokban élők száma 51 471 főre csökkent. 

A nemzetközi védelemért folyamodók száma a 2021-es évben 29 256 volt, 75%-uk afgán, 16%-uk iraki 

állampolgár. Az országban tartózkodó szírek száma az előző évhez képest hozzávetőlegesen 93 ezer fővel 

nőtt. 

[IOM] 

 

(6) Németországnak szüksége van a migrációra a produktivitás megőrzéséhez 

Robert Habeck zöldpárti alkancellár és gazdasági miniszter egy sajtótéjékoztató keretében ismertette 

minisztériumának terveit. A politikus szerint Németországban jelenleg 390 000 betöltetlen állás van, a 

probléma továbbgyűrűzése pedig csak a bevándorlás ösztönzésével előzhető meg. Az öregedő társadalom 

okozta problémákat az új német kormány azzal oldaná meg, hogy megkönnyíti a már menedékjogot kapott 

menekültek munkába állását. Emellett a legális migrációs lehetőségek létrehozása és egy, a szakképzett 

munkaerő bevándorlását elősegítő pontrendszer bevezetése is felmerült. 

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://avaz.ba/vijesti/crna-hronika/709354/nesreca-voz-usmrtio-migranta-kod-sarajeva
https://www.irishexaminer.com/news/politics/arid-40783827.html
https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/Turkey_MPMonitoring_Annual_Report_2021.pdf
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[Info Migrants]  

 

(7) 4 éves csúcsot döntött Németországban a beadott menedékkérelmek száma 2021-ben 

A német szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal adatai szerint a 2021-es év során 190 800 

menedékkérelmet adtak be az ország területén, amely a legnagyobb szám az elmúlt 4 évben. A német 

Belügyminisztérium statisztikái szerint a számok nagymértékben a megengedőbb beutazási szabályoknak 

köszönhetők. Emellett a beadott menedékkérelmek 17,5%-át a már Németországban született gyermekek 

kérelmei teszik ki. A statisztikák szerint a legtöbb menedékkérelmet benyújtó személy továbbra is Szíriából 

és Afganisztánból érkezik. 

[Deutsche Welle] 

  

(8) Elítélték a volt szír hírszerzőt  

A koblenzi bíróság életfogytiglani börtönre ítélte Anwar Raslan volt szír hírszerzőtisztet. A férfi a vádak 

szerint az egyik damaszkuszi börtön parancsnokaként részt vett a foglyok kínzásában és meggyilkolásában. 

A férfit 2019 februárjában tartóztatták le, miután menekültként Németországba érkezett. A koblenzi tárgyalás 

az első, amely a Szíriában történt emberi jogsértésekkel foglalkozik  

[NPR] 

  

(9) Továbbra is Irakban maradnak a német katonák  

Az új német kormány döntése szerint október végéig mindenképpen részt vesz az iraki műveletekben a 

Bundeswehr kontingense. A német hadsereg Irakban az Iszlám Állam elleni régiós küzdelmet támogatja, 

valamint részt vesz az iraki biztonsági erők kiképzésében. Annalena Baerbock külügyminiszter és Chiristine 

Lambrecht védelmi miniszter bejelentése szerint a Bundeswehr 2022 márciusában befejezi a Szíriában végzett 

légi felderítő műveleteit. A kormányzat döntését azonban még jóvá kell hagynia a német parlamentnek. 

[Deutsche Welle] 

  

(10) Erdogan szerint az EU nem támogatta kellő mértékben Törökországot  

Recep Tayyip Erdoğan török elnök az uniós országok nagykövetei előtt tartott beszédében kijelentette, hogy 

nem sikerült megvalósítani az erősebb kooperációt az EU és Törökország között. A török elnök szerint az 

ország nem kapott megfelelő támogatást a migráció elleni harchoz. Az államfő szerint a bilaterális 

https://www.infomigrants.net/en/post/37802/germany-needs-migration-to-maintain-productivity
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/germany-2021-asylum-applications-highest-since-2017/a-60394998
https://www.npr.org/2022/01/13/1072416672/germany-syria-torture-trial-crimes-against-humanity-verdict?t=1642328537808
https://www.dw.com/en/germany-extends-bundeswehr-mission-in-iraq/a-60400784


 
4 
 

kapcsolatokban kizárólag a 2016-os EU-Törökország egyezmény feltételeinek felülvizsgálata után várható 

javulás.   

[Euractiv]  

 

(11) Görögország segíti és támogatja a kísérő nélkül érkezett kiskorú migránsokat  

Sofia Voluptesi Migrációs és Menekültügyi miniszterhelyettes egy sajtótájékoztató keretében ismertette a 

görög kormány által kidolgozott akcióterveket, amelyek a kísérő nélkül érkezett kiskorú migránsok 

integrációját segítik. A miniszterhelyettes elmondása szerint az elmúlt két évben a járványhelyzet ellenére 

sikerült csaknem 1 200 családegyesítést végrehajtani az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek 

segítségével.  

[Greek City Times] 

  

(12) Csaknem 10%-kal csökkent Horvátország lakossága  

A horvát statisztikai hivatal által végzett népszámlálás szerint az ország népessége 4,2 millió főről 3,8 millió 

főre csökkent. Az adatok szerint a csökkenés leginkább az ország középső és keleti területeit érintette 

leginkább. A 2013-es EU csatlakozás a szakértők szerint jelentősen felgyorsította az elvándorlást, mivel 250 

000 személy hagyta el azóta az országot.  

[Euractiv] 

  

(13) Zárva marad a lengyel-fehérorosz határon található Kuznica átkelőhely 

A lengyel határőrök nem gondolják, hogy stabilizálódott a helyzet a lengyel-fehérorosz határon. Jelentéseik 

szerint a migránsok nap mint nap próbálnak változó intenzitással bejutni Lengyelország területére, igaz, egyre 

kisebb számban. Mivel tavasszal is újabb migrációs hullámok várhatók, a hatóságok döntése értelmében a 

kuznicai határátkelőhely továbbra is zárva fog maradni. A döntésről Andrzej Jakubaszek, a podláziai Határőr 

Osztály parancsnoka számolt be a Polskie Radio Bialystoknak adott interjújában. 

[Belsat] 

  

(14) Véget ért a rendkívüli állapot Litvániában 

Ingrida Šimonytė litván miniszterelnök szerint véget ért a Fehéroroszországból érkező migránsok áramlása 

Litvániába – számolt be róla a Delfi.lt hírei alapján a Belsat. „Adataink szerint véget ért az áramlás. A [fehérorosz] 

rezsim egyszerűen nem képes megszervezni” – mondta Šimonytė újságíróknak január 14-én pénteken. Január 15-én 

https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/erdogan-tells-eu-envoys-bloc-ignored-turkeys-efforts-to-improve-ties/
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://greekcitytimes.com/2022/01/13/greece-stresses-protection-education-of-unaccompanied-refugee-minors/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/croatias-population-drops-nearly-10-percent-in-a-decade/
https://belsat.eu/en/news/13-01-2022-kuznica-border-crossing-point-to-stay-closed-due-to-increased-migrant-flow-risk/
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véget ért a rendkívüli állapot Litvánia és Fehéroroszország határán, a határellenőrzés pedig visszaállt a 

normális kerékvágásba. 

[Belsat]  

 

(15) Meghosszabbítják a rendkívüli állapotot a lett-fehérorosz határon 

A Lett Állami Határőrség azt tervezi, hogy javasolja a rendkívüli állapot meghosszabbítását a 

Fehéroroszországgal közös határon. Erről Guntis Pujāts, az Állami Határőrség vezetője számolt be január 

12-én az LTV Rīta panorāma c. műsorában. Pujāts szerint meg kell hosszabbítani a rendkívüli állapotot, hogy 

az illegális határátlépéseket megakadályozó intézkedések hosszabb ideig érvényben maradhassanak. Az 

Állami Határőrség főnöke emlékeztetett arra, hogy Lettország 2021 decembere óta megnövekedett illegális 

migrációs hullámmal néz szembe. Naponta átlagosan 40-50 ember próbál meg átjutni állítása szerint 

Lettországba Fehéroroszországból.  

[Baltic News Network]  

 

https://belsat.eu/en/news/16-01-2022-lithuania-lifts-border-emergency-state-as-migrant-flow-runs-out/
https://bnn-news.com/state-of-emergency-on-the-latvian-belarusian-border-may-be-extended-231713
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AFRIKA 

 

(16) 100 szomáli tért haza Líbiából 

Az előző héten 100 szomáli utazott haza a migránsok önkéntes hazatérését támogató program keretén belül, 

amelyet a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) működtet. Az IOM 2018 óta 2 500 szomálinak segített a 

hazatérésben. A tervek szerint a szervezet hamarosan újabb 100 fő hazajutását fogja megszervezni az észak-

afrikai országból. 

[Hiiraan] 

 

(17)  Svédország bejelentette, hogy ki fogja vonni erőit a száheli Takuba-műveletből 

Stockholm azzal magyarázta a döntést, hogy a bamakói kormány túl széles teret engedett az orosz Wagner-

csoportnak az országban, ami aláássa a térség stabilitását. A svéd csapatkivonás súlyos csapást jelent az 

európai összetételű terrorista-ellenes műveletre. 

[VOA News] 

 

(18) Tüntetések Maliban az ECOWAS gazdasági szankciói miatt 

Tömegek tüntettek Maliban az országgal szemben bevezetett szankciókkal szemben. A Nyugat-afrikai 

Államok Gazdasági Közössége, amelynek Bamako is tagja, a választások elnapolása miatt lezárta az ország 

határait. A tüntetők mali és orosz zászlókat lengettek, ami jól mutatja Moszkva növekvő népszerűségét 

Nyugat-Afrikában. Eközben továbbra is folyik a dzsihádista felkelők térhódítása, ami miatt 3 millió ember 

menekült el otthonából. 

[VOA News] 

  

https://hiiraan.com/news4/2022/Jan/185053/close_to_100_somalis_who_were_detained_in_libya_arrive_in_mogadishu.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.voanews.com/a/europe-sees-hope-for-eventual-deal-in-mali-/6398035.html
https://www.voanews.com/a/malians-protest-ecowas-sanctions-/6397444.htmlhttps:/www.voanews.com/a/malians-protest-ecowas-sanctions-/6397444.html
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

(19) A líbiai biztonsági erők erőszakkal oszlatták fel a bevándorlók "ülősztrájkját" Tripoliban 

Bevándorlók, köztük nők és gyerekek táboroznak október óta a Tripoliban található, már bezárt ENSZ 

közösségi központ előtt, védelmet és jobb bánásmódot követelve a líbiai hatóságoktól. Szemtanúk 

beszámolói szerint a líbiai rendőrök a demonstrációt megelégelve rátámadtak a bevándorlókra és sokukat 

megverték, valamint sátraikat felgyújtották. A Norvég Menekültügyi Tanács és a Nemzetközi Mentőbizottság 

tájékoztatása szerint több mint 600 migránst tartóztattak le az akció során. 

[RT Arabic] 

 

(20) Az egyiptomi elnök az Európai Unió migrációs válságkezelését bírálta  

Abd el-Fattáh esz-Szíszí egyiptomi elnök bírálta az Európai Unió migrációs válsághoz való hozzáállását és a 

menekültek befogadásának megtagadását. Az elnök megjegyezte, hogy országa több millió olyan embernek 

nyújtott menedéket, akik hazájuk elhagyására kényszerültek. Az egyiptomi kormány által Sarm-es-Sejkben 

szervezett Ifjúsági Világfórumon azt is hangsúlyozta, hogy Egyiptom legalább 6 millió menekültnek és 

bevándorlónak ad otthont. Hozzátette: kormánya – más országokkal ellentétben – nem táborokban tartja 

fogva a migránsokat, hanem lehetővé teszi számukra, hogy szabadon éljenek a társadalomban. Hozzátette, 

hogy az ország korlátozott erőforrásai és gazdasági körülményei ellenére oktatást, egészségügyi ellátást és 

egyéb szolgáltatásokat nyújt minden migránsnak és menekültnek. 

[RT Arabic] 

 

 

  

https://arabic.rt.com/middle_east/1312965-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3/
https://arabic.rt.com/russia/1313310-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA/
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(21) A strasbourgi emberi jogi bíróság nem fogadja el a kollektív visszatoloncolás módszerét 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) még tavaly novemberben nem jogerősen elmarasztalta 

Horvátországot, és 40 ezer euró kártérítés, valamint a perköltségek megfizetésére kötelezte. Az ítélet mögötti 

ügy háttere az volt, hogy 2017-ben egy 6 éves kislány életét vesztette, miközben a horvát határrendészek 

visszatoloncoltak egy 14 tagú afgán családot Szerbiába. Az EJEB döntéséből kiolvasható, hogy a 

menedékkérelmek egyedi és érdemi elbírálása mindenképp szükséges, és a kollektív visszatoloncolást – az 

úgynevezett "pushbacket" – továbbra sem fogadja el megfelelő módszerként. A strasbourgi bíróság 

figyelmeztette az Európai Tanácsot és a Bizottságot is, hogy például a belarusz határon kialakult migrációs 

krízishelyzet kezelése során is tartsák be ezeket az iránymutatásokat. Kiegészítésként megjegyzendő, hogy 

Horvátország schengeni övezetbe történő felvételére is befolyással lehet, hogy továbbra is folytatja a 

visszaküldés módszerét, vagy felhagy vele. 

[Strasbourg Observers, Európai Bizottság, European Court of Human Rights] 

 

(22) UNICEF: legalább négy gyermek vesztette életét a konfliktus eszkalálódása során 

Mianmarban 

Legalább négy gyermek vesztette életét és többen megsebesültek a konfliktus eszkalálódása során 

Mianmarban a múlt héten. A halálesetek eltérő államokban történtek, jellemzően légicsapások és aknavető-

támadások következtében. Az ENSZ szakosított szervezete a nemzetközi humanitárius jog betartására, 

különösen a gyermekek jogainak figyelembevételére és a konfliktus békés rendezésére szólította fel a 

mianmari összecsapás résztvevőit. A nemzetközi szervezet munkatársai úgy vélik, az ország példátlan 

politikai, társadalmi, gazdasági, emberi jogi és humanitárius válsággal néz szembe. Az elhúzódó válság a 

lakosság csaknem felét taszította szegénységbe, és a jelenlegi becslések szerint az ország 15 államából 14 

lakossága az akut alultápláltság szintjén áll. A válságban leginkább veszélyeztetett társadalmi csoport a 

kiskorúaké, ők különösen nagy támogatásra szorulnak jogaik közvetlen vagy közvetett megsértése miatt. 

[UN NEWS] 

 

(23)  UNICEF: nyolc afgán gyermek vesztette életét egy iskolán kívüli robbanás során 

Nyolc afgán gyermek vesztette életét az iskolából hazafelé tartva, amikor felrobbant a közelükben egy, a 

háborúból hátramaradt robbanóeszköz. A nemzetközi szervezet sürgeti az afgán kormányt a fegyverekkel 

https://strasbourgobservers.com/2022/01/14/mh-and-others-v-croatia-resolving-the-jurisdictional-and-evidentiary-black-hole-for-expulsion-cases/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_21_6447
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22tabview%22:%5B%22document%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-213213%22%5D%7D
https://news.un.org/en/story/2022/01/1109592
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„szennyezett” területek megtisztítására. Az UNICEF adatai szerint 2020-ban világszerte a háború 

maradványai, köztük robbanóanyagok, aknamezők és a különböző rögtönzött robbanóeszközök okozták a 

gyermekáldozatok csaknem felét. Ez több mint 3 900 gyermek halálát és megcsonkítását jelenti.  

[UN NEWS] 

 

(24) Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága ajánlással fordult Franciaországhoz és Csehországhoz 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága ajánlással fordult az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét 

betöltő Franciaország és a júliustól székbe ülő Csehország felé. Az ügynökség úgy véli, hogy habár sok uniós 

ország továbbra is elkötelezett a nemzetközi emberi jogi és menekültügyi törvények, valamint elvek mellett, 

2021-ben folytatódott a menedékkérők erőszakos visszaszorítás az EU külső határain. Az UNHCR uniós 

ügyekért felelős képviselője, Gonzalo Vargas úgy fogalmazott: „Az EU egy jogállamiságra épülő unió, azonban túl 

gyakran láthatunk megosztó és átpolitizált álláspontokat és gyakorlatokat, amelyek a menedékjoggal kapcsolatos 

kötelezettségek kijátszására törekednek.” Az ajánlásban arra hívták fel a figyelmet, hogy sürgősen szükség van a 

visszaszorítások megszüntetésére, a független nemzeti mechanizmusok kialakítására és azok 

ellenőrizhetőségének megteremtésére, illetve a tengeri mentéssel kapcsolatos intézkedések fokozására.  

[UN NEWS] 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://news.un.org/en/story/2022/01/1109502
https://news.un.org/en/story/2022/01/1109462
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AMERIKA 

 

(25) A venezuelai állampolgároknak újra vízum kell, hogy beléphessenek Mexikóba 

A mexikói kormány bejelentése szerint január 21-től a venezuelai állampolgárok csak vízummal léphetnek be 

az ország területére. A döntést a közép-amerikai ország belügyminisztériuma azzal indokolta, hogy az elmúlt 

időszakban tízszeresére nőtt az országba irregulárisan belépő, az Egyesült Államok felé tartó venezuelai 

migránsok száma. Nem ez az első eset, hogy a jelenleg is tartó migrációs válság miatt Mexikó szigorítja a 

beutazási feltételeket egy dél-amerikai országgal szemben: 2021. december 11. óta a brazil állampolgárok is 

csak vízummal léphetnek be a közép-amerikai országba. 

[AP News] 

 

(26) Az USA-ban szabadon engedett menedékkérők 45%-át „elvesztették” a szövetségi 

hatóságoknál 

A demokrata Joe Biden beiktatása óta az USA déli határán elfogott irreguláris migránsok közül csak az 

egyedülálló férfiakat utasítják ki azonnal egy speciális járványügyi szabályra hivatkozva, a családok túlnyomó 

többségét azonban beengedik az Egyesült Államokba, hogy az országban várják meg a menedékkérelmük 

elbírálását. Mielőtt az adott menedékkérőt szabadon engednék az országban, az illető kap egy határozatot, 

amelyben arra utasítják, hogy 60 napon belül jelentkezzen a szövetségi hatóságoknál. A szövetségi 

kormányzattól megszerzett adatok szerint 2021. március 21. és augusztus 31. között a hatóságok 104 171 

menedékkérőt engedtek szabadon az országban a fentebb említett határozattal, közülük azonban 47 705 fő 

(45%) elmulasztotta a 60 napos jelentkezési határidőt. Ők minden bizonnyal az országban tartózkodó, több 

millió illegális bevándorló számát fogják növelni.  

[CIS] 

  

https://apnews.com/article/joe-biden-travel-lifestyle-caribbean-united-states-d7ec512353b367dee5b718512b975620
https://cis.org/Arthur/Sen-Ron-Johnson-Releases-Explosive-Information-Migrant-NoShows
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ÁZSIA 

 

(27) 30 millió jenre perli Japánt két menedékkérő jogellenes fogvatartás miatt 

Egy 53 éves iráni és egy 42 éves török férfi 30 millió jen (azaz körülbelül 83 millió forint) nem vagyoni 

kártérítést követel a japán államtól, mivel 2016 és 2020 között 1 357, illetve 1 384 napig voltak fogva tartva 

túltartózkodás miatt. 2020 szeptemberében az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa írásos nyilatkozatot adott ki arról, 

hogy Japán megsértett több emberi jogi szabályt is a két férfi elzárásával. Az iráni férfit elmondása szerint 

sokkolta, mikor közölték vele, hogy bezárják, amíg nem dönt a hazatérés mellett, a török pedig többször is 

öngyilkosságot kísérelt meg. 

[The Japan Times] 

 

(28) Afganisztán: az ENSZ minden idők legnagyobb segélyfelhívását tette közzé 

Az ENSZ és partnerei több mint 5 milliárd dollár értékű támogatási felhívást tettek közzé annak érdekében, 

hogy meggátolják Afganisztán teljes humanitárius összeomlását. Afganisztánban legalább 22 millió fő szorul 

sürgős segítségre a túlélés érdekében, de az ország határain túl is közel 6 millió afgán várja a támogatást. A 

segélyfelhívásban érintett az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága is, amely csaknem 623 millió dollárt kér a 

menekültek, a befogadó közösségek, valamint Afganisztán szomszédos államainak megsegítésére. A 

nemzetközi szervezet munkatársai úgy vélik, a segély folyósítása elengedhetetlen annak érdekében, hogy ne 

kelljen nagyobb árat fizetni a fokozódó és elhúzódó válsághelyzet megoldása érdekében. 

[UN NEWS] 

(29) Banglades: egy héten belül két tűzvész sújtotta a rohingya menekülttábort 

A múlt héten pusztító tüzek eredete egyelőre nem ismert és halálos áldozatokról sem tudni, de többen 

megsérültek. A lakhelyek egy része átépítésre szorul, illetve javítani kell a főzési lehetőségeken és azok 

körülményein is. Az IOM naponta kétszer meleg ételt oszt annak a körülbelül 2 200 embernek, akinek a tűz 

pusztítása miatt nincs lehetősége főzni, és ezáltal élelemhez jutni. A nemzetközi szervezet által közzétett 

jelentések rámutatnak, hogy a táborban uralkodó körülmények valós kockázatot jelentenek a nagy tüzek 

keletkezésére. A világ legnagyobb menekülttáborában csaknem egymillióan élnek, zömükben rohingyák. A 

menekülttábor infrastruktúrájának biztosítása és a táborban élők ellátása évek óta komoly problémát jelent, 

különösen a természeti katasztrófák miatt. 

[UN NEWS] 

https://www.japantimes.co.jp/news/2022/01/14/national/crime-legal/immigration-detention-japan-sued/
https://news.un.org/en/story/2022/01/1109492
https://news.un.org/en/story/2022/01/1109432
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(30) Csapatokat küld a tálib kormány a pakisztáni határra 

Az elmúlt hetekben jelentősen megnövekedett a feszültség az afgán és a pakisztáni kormány között a határul 

szolgáló Durand-vonalon épített kerítés kapcsán. Az afgán csapatok a határ mentén 32 újonnan létrehozott 

előőrsön állomásoznak majd. A feladatok hatékony ellátása érdekében 45 napos kiképzést szervezett az afgán 

kormány. A tálibok nem akarják elfogadni a zömében pastunok által lakott területek kerítéssel való 

elválasztását.  

[TOLO News] 

 

 

  

https://tolonews.com/afghanistan-176248
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AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA  

 

(31) Nem Djoković az ausztrál bevándorláspolitika áldozata  

A jelenlegi világelső férfi teniszezőt, a szerb Novak Djokovićot kiutasították Ausztráliából, így nem vehet 

részt az év első grand slam tenisztornáján, az Australian Openen, ahol egyébként címvédőként játszhatott 

volna. A korábban oltásellenes nyilatkozatokat hangoztató élsportoló ellentmondásba keveredett, ugyanis 

ausztrál vízumkérelmében arra hivatkozott, hogy azért nem vette fel a védőoltásokat, mert átesett a 

koronavírus-fertőzésen, ám az is kiderült, hogy valótlanul nyilatkozott korábbi külföldi tartózkodásairól is. A 

teniszezőt rövid időre egy olyan hotelbe helyezték a bírósági döntésig, amelyet migránsok részére tartanak 

fenn az ausztrál hatóságok. Mark Kersten, a torontói egyetem globális kérdésekkel kapcsolatos munkatársa 

arra hívta fel a figyelmet, hogy nem a dúsgazdag, teniszező világsztár a valódi áldozat, hisz ő bármikor 

elutazhat fényűző otthonába, hanem azok a migránsok, akik ott kénytelenek élni mindennapjaikat, amíg az 

ausztrál hatóságok nem bírálják el kérelmüket. Ráadásul a szigorú ausztrál bevándorlási törvények azt is 

lehetővé teszik, hogy a migránsokat államközi megállapodások alapján harmadik országban felépített 

táborokban helyezzék el, mindaddig, amíg nem kerül sor ügyük lezárására. Például egy iráni kurdot 

menedékkérelme elbírálásáig a Pápua Új-Guineához tartozó Manus szigetén lévő táborban helyeztek el, ahol 

egy zendülés során az őrök megölték. 

[Al Jazeera] 

 

https://www.aljazeera.com/opinions/2022/1/11/djokovic-is-not-a-victim-of-australian-government-rules

