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(1) Óriási embercsempész csoportot számoltak fel Lengyelországban 

A lengyel határőrök több embert is őrizetbe vettek, akiket azzal vádolnak, hogy migránsokat szállítottak a 

lengyel-fehérorosz határról Nyugat-Európa felé. A gyanú szerint 3 000 eurót kértek el személyenként a 

szolgáltatásukért. „A legtöbb esetben a határt átlépők nem akarnak Lengyelországban maradni” – húzta alá Anna 

Michalska, a Lengyel Határőrség szóvivője. „90%-uk más országokba, többnyire Nyugat-Európába akar menni” – 

tette hozzá. A letartóztatott személyek között lengyel, grúz, ukrán, szír és tunéziai állampolgárok is voltak. 

[Euronews] 

 

(2) Kismértékben csökkent Észtország népessége 

Észtország lakossága több mint 1 600 fővel csökkent az elmúlt évben, ami főként a COVID-19 járvány miatt 

„rendkívüli” halálozási számoknak tudható be. Az elmúlt évekhez hasonlóan a nettó migráció 2021-ben is 

pozitívan alakult. A hivatalos adatok szerint 2021 során 12 280 személy vándorolt be Észtországba, míg 8 602 

hagyta el az országot. Terje Trasberg, az Észt Statisztikai Hivatal vezető elemzője szerint a migrációs 

statisztikát a legnehezebb megbecsülni előzetes adatok alapján, mivel a népességnyilvántartási adatokat csak 

később tudják összehasonlítani – 2022 során – a nem regisztrált migrációra vonatkozó adatsorokkal. 

[ERR.ee] 

 

(3) 60%-kal nőtt tavaly a Csehországban illegálisan élő külföldiek száma 

A cseh rendőrség szerint 2021-ben 11 170 tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldit azonosítottak 

Csehországban, ami 58 százalékpontos növekedést jelent 2020-hoz képest. A COVID-hoz kapcsolódó 

intézkedések 2021-ben is hatással voltak az illegális migrációra. Régiók szerint Prágában észlelték a legtöbb 

illegálisan tartózkodó külföldit (3 663 fő), ezt követte Dél-Morvaország (992), Közép-Csehország (908) és 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.euronews.com/2022/01/16/group-arrested-poland-is-accused-of-multi-million-euro-migrant-trafficking-operation
https://news.err.ee/1608469478/estonian-population-declined-last-year-due-to-high-number-of-deaths
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Plzen (794). Ez a négy régió adta az illegálisan Csehországban tartózkodók mintegy 59%-át. Nemzetiség 

szerint az illegális bevándorlók elsősorban Ukrajnából (5 844 fő), Moldovából (1 548) és Afganisztánból (529) 

érkeztek.  

[Brno Daily] 

 

(4) Hamarosan véget érhet a természetes népességnövekedés 

Folyamatosan növekszik azon országok száma, ahol egy adott évben több a halálozás, mint a születés – 

számol be róla Katharina Buchholz, a Statista adatelemzője. A németországi Szövetségi Népességkutató 

Intézet ENSZ-adatok elemzése során kimutatta, hogy a születések és a halálozások „természetes egyensúlya” 

világszerte romlik, ami elöregedést, sőt, csökkenő népességet vetít előre. Buchholz kiemeli, hogy 

Németország volt az első ország a világon, ahol többen haltak meg egy év alatt, mint születtek. A 

németországi tendencia 1972 óta töretlenül tart. 1990 előtt ugyanez a folyamat kezdődött meg 

Magyarországon (1982) és Csehszlovákiában is (1986). Buchholz szerint az évszázad közepére Norvégia és 

Svédország kivételével minden európai országban a német, a magyar és a „csehszlovák” népszaporulati 

modellre jellemző adatsorok válhatnak dominánssá. A Statista adatelemzője szerint egyes nagy népességű 

országok, mint pl. Brazília vagy Kína is ugyanezen sorsra juthat már 2050 előtt. Véleménye szerint 2100 után 

mindössze egy maréknyi ország maradhat a világban, ahol még mindig növekedni fog a népesség, főként 

Afrikában, az Arab-félszigeten, Óceániában és Közép-Ázsiában. Buchholz kiemeli a migráció szerepét is az 

egyenletben, amely szerinte elősegítheti a népességnövekedést. 

[Statista] 

 

(5) Összeomlik a moldáv oktatási rendszer a fiatalok elvándorlása miatt 

Gyakorlatilag a felére csökkent a moldovai diákok száma az elmúlt 15 évben – derül ki egy új tanulmányból, 

amely az alacsony születésszámot és az ország fiataljainak tömeges elvándorlásáról számol be. Veaceaslav 

Ionita, a chisinaui székhelyű NGO, az IDIS Viitorul közgazdasági elemzője által bemutatott tanulmány 

szerint az elmúlt 15 évben 128 ezerről 59 600-ra csökkent a moldovai egyetemekre járó hallgatók száma. 

2019-ben már csupán 56 ezer egyetemistát tartottak számon. Ionita szerint míg 2006-2007-ben ezer lakosra 

39 diák jutott, ma ez az arány mindössze 22 fő. „A születési ráta meredek csökkenése és a folyamatos migráció olyan 

súlyos következményekkel jár, amit ma még át sem látunk” – jelentette ki Ionita. 2010-ben csaknem 424 ezer 

egyetemi korú (19-24 év közötti) fiatal volt, jelenleg csak 245 ezer, ami csaknem 50%-kos csökkenést jelent 

alig több mint egy évtized alatt. A második negatív tényező a fiatalok tömeges külföldre menekülése. 

https://brnodaily.com/2022/01/18/news/number-of-foreigners-living-illegally-in-the-czech-republic-increased-by-almost-60-in-2021/
https://www.statista.com/chart/26634/start-year-of-negative-net-births-by-country/
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Elmondta, hogy a 245 ezer egyetemi korú moldovaiból mindössze 146 ezren tartózkodnak az országban, 

vagyis 89 ezren külföldön tanulnak. Kiemelte, hogy évente 4 500 egyetemi korú fiatal hagyja el az országot. 

[Balkan Insight] 

 

(6) Vulin: Szerbia nem a migránsok parkolója 

Aleksandar Vulin szerb belügyminiszter kijelentette, hogy Szerbia tiszteletben tartja a menekültek emberi 

jogait, “ám az ország nem lehet a migránsok parkolója”. A Nagykikindán tartott sajtótájékoztatón a tárcavezető 

kijelentette, hogy  elfogadhatatlannak tartja a migránsok által okozott bűncselekményeket. A nagykikindai 

látogatást követően kiadott sajtóközlemény szerint a szerb csendőrség 11 migránsokkal kapcsolatos akciót 

hajtott végre, melyek során összesen 2 244 migránst szállítottak a befogadóközpontokba.  

[Vajdaság Ma] 

 

(7) Erősebb uniós határvédelmet szeretne Ausztria 

Gerhard Karner osztrák belügyminiszter szerint Ausztria erősebb uniós határvédelmet támogatna, amely 

jelentősen lecsökkentené a tagállamokba érkező migránsok számát. Az osztrák politikus szerint az EU-nak 

egy erős külső határvédelmi rendszer kiépítésére és a repatriációs eljárások felgyorsítására kellene fókuszálnia. 

Karner emellett bejelentette, hogy Lengyelország, Görögország és Litvánia támogatásával határvédelmi 

konferenciát rendeznek Vilniusban, amelyre minden tagállam képviselőit várják. Az osztrák belügyminiszter 

bejelentését megelőző napon Nancy Faeser német belügyminiszter az európai menekültügyi rendszer 

továbbfejlesztésére tett javaslatot. 

[Euractiv] 

 

(8) A jobboldal ellenzi az új német kormány migrációs terveit 

Nancy Faeser német belügyminiszter Ylva Johansson belügyi biztossal folytatott egyeztetést a migrációról. A 

miniszter a találkozót követően kijelentette, hogy lehetséges egy koalíció kialakítása a migránsok elosztását 

támogató tagállamokból. Faeser szerint az olasz és francia partnereivel folytatott első tárgyalásai bizakodásra 

adnak okot. A német jobboldali pártok azonban nem tartják kivitelezhetőnek a belügyminiszter elképzeléseit. 

Alexander Dobrindt, a CSU frakcióvezető-helyettese szerint a lépés veszélyezteti a határok nélküli Európát, 

míg Cristoph de Vries, a CDU frakcióvezető-helyettese kijelentette: a belügyminiszternek a migráció 

csökkentésével és nem új migránsok behívásával kellen foglalkoznia.  

[Deutsche Welle] 

https://balkaninsight.com/2022/01/17/number-of-moldovan-students-collapses-as-youngsters-flee-country/
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/31077/Vulin-Szerbia-nem-a-migransok-parkoloja.html
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/austria-pushes-for-more-restrictive-eu-border-protection/
https://www.dw.com/en/german-conservatives-slam-coalition-of-willing-eu-asylum-policy-plan/a-60453397
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(9) Rekordévet zárt a német fegyverexport 

A gazdasági és klímaügyi minisztérium adatai szerint Németország 2021-ben összesen 9,35 milliárd euró 

értékben exportált fegyvereket, ami 61%-os emelkedést jelent a 2020-as értékkel összevetve. Az adatok 

szerint 3,4 milliárd eurónyi fegyvert EU-, NATO-, illetve más partnerországok kaptak, a fennmaradó 5,95 

milliárdnyi felszerelést pedig a harmadik világ államai vásárolták meg. A legnagyobb vevő 4,33 milliárd eurós 

részesedéssel Egyiptom volt, ami miatt több emberi jogi szervezet is panaszt emelt az Egyiptom által Líbiában 

és Jemenben elkövetett jogsértések miatt. Robert Habeck gazdasági miniszter szerint az új kormány sokkal 

szigorúbban fogja kezelni a hadianyagok exportjának kérdését. 

 [Deutsche Welle]  

 

(10) Olaszországba szállító embercsempész-hálózatot számoltak fel 

Európai rendőrök felszámoltak egy embercsempész-hálózatot, amely több száz millió euró bevételt szerzett 

abból, hogy migránsokat juttatott el Törökországból és Görögországból Olaszországba. Január 19-én 

rajtaütések során 29 embert tartóztattak le Albániában, Görögországban és Olaszországban. Az 

embercsempész-hálózat 2020 eleje óta volt aktív az említett három országban, valamint Törökországban. A 

rendőri akciót támogató Europol tájékoztatása szerint az illegális hálózat mintegy 80 embere több mint 1 100 

migránst csempészett át Olaszországba, főként a tengeren, illetve kisebb részben a szárazföldön, Albánián 

keresztül, személyenként körülbelül 5 000 euró összegért. 

[Reuters]  

 

(11) Visszavették az állományba a migránsok bántalmazásáért elmarasztalt horvát rendőröket 

Az eszéki bíróság korábbi határozata alapján helyt adtak a szolgálatból felmentett horvát rendőrök 

fellebbezésének, akik így ismét munkába állhatnak. Tavaly júniusban az Európai Bizottság vizsgálta az illegális 

határátlépőkkel szemben a horvát-bosnyák határon tanúsított horvát határrendészi magatartást, és 

jelentésükben elmarasztalták Horvátországot a rendőri túlkapások miatt. A történtek délnyugati 

szomszédunk schengeni övezethez történő csatlakozását is hátráltathatják. A 20 fős érintett rendőri egységből 

három főt sikerült azonosítani az RTL felvételei alapján, ellenük folytatták le az eljárást. A fizikai erőszak 

alkalmazása mellett a Horvátország felől kiszorított migránsoknak azt kiabálták a rendőrök, hogy: „Go back 

to Bosnia!” 

[Jutarnji List] 

https://www.dw.com/en/german-weapons-exports-hit-record-with-bumper-egypt-sales/a-60466572
https://www.reuters.com/world/europe/police-smash-ring-smuggling-migrants-turkey-italy-yachts-2022-01-21/
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.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/policajci-koji-su-tukli-migrante-vraceni-na-posao-jedini-grijeh-im-je-bio-krivo-nosenje-uniforme-15146204
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(12) Megduplázódott a balkáni útvonal forgalma 

A Szabad Európa Rádió nyugat-balkáni kiadásának honlapján számolt be az Európai Határ- és Partvédelmi 

Ügynökség (Frontex) évértékelése alapján a balkáni migrációs útvonal élénküléséről. 2021-ben mintegy 60 

ezer illegális belépési kísérletet regisztráltak a balkáni útvonal felől, ami kétszerese a tavaly előttinek. Radoš 

Đurović, egy belgrádi székhelyű, menedékkérőket támogató NGO vezetője azt nyilatkozta a Szabad 

Európának, hogy nem feltétlenül jelenti a számok drasztikus növekedése azt, hogy ténylegesen kétszer annyi 

migráns tartózkodik a nyugat-balkáni országokban, mint 2020-ban; csupán arról van szó, hogy ennyivel nőtt 

a regisztrált illegális határátlépési kísérletek száma. Hozzátette, hogy a számuk ezzel együtt is bizonyosan nőtt 

tavaly. „A török-bolgár vagy a török-görög szárazföldi határon átjutók Észak-Macedónián, majd Szerbián, esetleg Bosznia-

Hercegovinán keresztül a magyar, a horvát vagy a román határon próbálnak bejutni az EU-ba” – húzta alá. Megjegyezte, 

hogy az emelkedésben a Frontex hatékonyságának javulása is közre játszhatott. 

[Slobodnaevropa.org] 

  

(13) A horvát adóhivatal túladóztatja a migránsokat 

A horvátországi migráns dolgozók szakszervezete (HSRM) szerint tagságának mintegy 80 százalékát 

fejenként 15 ezer kunával (több, mint 700 ezer forinttal) adóztatják túl a törvényekben meghatározott 

mértékhez képest. Franjo Lazar, a szakszervezet elnöke mindezt azért tartja felháborítónak, mert a zömében 

az EU más tagállamaiban dolgozó horvát vendégmunkások otthoni költéseik nyomán félmilliárd euróval 

növelik a hazai GDP-t, valamint a horvátországi építőipari beruházások 90 százalékának ők a megrendelői. 

[Index.hr] 

 

(14) A brit belügy hazaküldené a katonai besorozás elől elmenekülő szír férfit  

A brit belügyminisztérium (Home Office) nemrég elutasította egy szír menedékkérő beadványát, aki arra 

hivatkozva kérvényezett védett státuszt, hogy otthonában besorozták volna az Azsad-rezsim hadseregébe. A 

belügyminisztérium által kiadott indoklás szerint önmagában az, hogy a sorozás elkerülése miatt hagyta el az 

országot, nem jelenti azt, hogy hazatérve „reálisan tartania kellene üldözéstől vagy fizikai bántalmazástól”. A 

menedékkérő fellebbezést fog benyújtani a döntés ellen, az ügyvédje szerint ez az első, hogy egy szír 

állampolgártól megtagadják a brit szervek a menekültstátusz megadását. 

[The Guardian] 

https://www.slobodnaevropa.org/a/balkanska-ruta-izbeglice-2020/31658371.html
https://www.index.hr/vijesti/clanak/porezna-krivo-racuna-porez-radnicima-migrantima-tvrdi-sindikat/2334482.aspx
https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jan/09/home-office-tells-syrian-asylum-seeker-he-can-return-safely
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AFRIKA 

 

(15) Szomáliföld elismeréséről vitáztak a brit parlamentben 

A korábbi brit gyarmat, majd Szomáliától 1991-ben de facto elszakadt Szomáliföldről rengetegen vándoroltak 

ki az Egyesült Királyságba. A szigetországban élő diaszpóra tagjai közül egyre többen szereznek politikai 

pozíciót Sheffield, Cardiff és Birmingham önkormányzataiban. Az innen induló kezdeményezések az 

alsóházi honatyáknak köszönhetően már többször is elérték a törvényhozást. A próbálkozások rendre 

kiváltják a szomáli kormány nemtetszését. 

[Hiiraan] 
 

(16) Ezrek tartanak a szomáli főváros felé az éhínség elől menekülve 

Afrika szarvát az elmúlt évtized legsúlyosabb aszálya sújtja, amely százezrek megélhetését lehetetlenítette el. 

Mogadishu infrastruktúráját már így is túlterhelte a polgárháború és a koronavírus-járvány, így a belső 

menekülteket csak külső segítséggel lesznek képesek ellátni. 

[Hiiraan] 

 

(17) Gyerekkatonák végeznek ki férfiakat a Boko Haram új videójában 

Nyilvánosságra került egy videófelvétel a Boko Haramról, amelyen gyerekkatonák ölnek meg férfiakat. A 27 

perces anyagban egy tizenkét év körüli fiú fejlövéssel végzi ki a nigériai különleges erők egyik elfogott 

katonáját. A Boko Haram rendszeresen toboroz gyerekkatonákat, akiknek kiképzése hosszasan szerepel a 

filmben. 

[AP News] 

 

(18) Nem repülhetett át Mali fölött a német katonai repülő 

A német védelmi minisztérium közleménye szerint a Malit vezető katonai junta megtagadta a légtérhasználati 

engedélyt egy német katonai szállítógéptől. A fedélzetén 80 katonával repülő gép éppen a Niger fővárosában, 

Niameyben található német logisztikai támaszpontra tartott, ám az engedély megtagadása miatt a Kanári-

szigeteken kellett landolnia. A német kormányzat korábban kritikával illette az ország vezetését az orosz 

Wagner-csoport jelenléte miatt.  

[Deutsche Welle] 

 

https://hiiraan.com/news4/2022/Jan/185088/british_parliament_to_debate_recognition_of_somaliland_tomorrow.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2022/Jan/185097/somalia_s_capital_sees_influx_of_people_fleeing_drought.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://apnews.com/article/islamic-state-group-africa-west-africa-chad-nigeria-4647916a654a66507baafce8861872b9
https://www.dw.com/en/mali-denied-german-military-plane-access-to-airspace/a-60494781
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(19) 3,2 millió ember szorul támogatásra a szomáliai szárazság miatt 

Az október és december közti esős évszak elmaradása súlyos humanitárius helyzetet teremtett Afrika szarván. 

Különösen nehéz helyzetben van Szomália, ahol 3,2 millió ember szorul támogatásra. Az aszály miatt már 

közel 250 000 ember vándorolt el lakóhelyéről, és egyes helyeken halálos áldozatokkal járó fegyveres harc 

robbant ki a még megmaradt legelők ellenőrzéséért. 

[Hiiraan] 

  

https://hiiraan.com/news4/2022/Jan/185120/un_agency_says_severe_drought_affects_3_2_mln_people_in_somalia.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(20) A líbiai hatóságok üldözik a bevándorlókat 

Három hónapon keresztül körülbelül ezer ember élt a líbiai UNHCR épületei melletti és szemközti járdákon, 

ahol jobb bánásmódért vagy az országból történő evakuálásukért tüntettek. Ez az "ülősztrájk" akkor 

kezdődött, amikor a líbiai biztonsági erők rajtaütéseket hajtottak végre Tripoli több kerületében, amelyek 

során sok bevándorló otthona megsemmisült, 7 ember meghalt, valamint 4 000 migránst tartóztattak le és 

küldtek a város börtöneibe. A bevándorlók beszámolói szerint Líbiában a migránsok rendszeresen esnek 

áldozatául a líbiai hatóságok által elkövetett erőszaknak, nevesül zsarolásnak, kényszermunkának vagy 

kínzásnak. Utóbbi cselekmények a bevándorlók tüntetésének szétverése után sem szűntek meg. Szemtanúk 

szerint a hatóságok vadásznak az országban engedély nélkül tartózkodó külföldiekre. 

[Info Migrants] 

 

(21) 43 bevándorló fulladt meg Marokkó partjainál 

Negyvenhárom ember, köztük nők és gyermekek vesztették életüket, amikor hajójuk elsüllyedt Marokkó déli 

partjainál, miközben megpróbáltak átjutni a Kanári-szigetekre. A balesetet a tíz túlélő egyike jelentette, de a 

marokkói hatóságoknak órákba telt megtalálni és kimenteni a hajót. A Caminando Fronteras szerint tavaly 

több mint négyezer bevándorló vesztette életét vagy tűnt el, miközben megpróbáltak átjutni 

Spanyolországba. 

[RT Arabic] 

 

(22) Iraki külügyminisztérium: az elmúlt két hónapban több mint 4 000 bevándorlót hoztunk haza 

Fuád Huszejn iraki külügyminiszter bejelentette, hogy országa november közepe óta négyezer bevándorlót 

szállított vissza Irakba, akiknek többsége korábban Fehéroroszország, Litvánia, Lengyelország és Lettország 

határán rekedt. A litván külügyminiszter a válsággal összefüggésben a maga részéről "kiválónak" minősítette 

Irak együttműködését. Közölte: "összehangoljuk az álláspontokat az iraki menekültek problémájának megoldása 

érdekében”. Irakiak egy csoportja azonban továbbra is Litvániában tartózkodik, akiket Bagdad is vissza akar 

szállítani, de a zord időjárási viszonyok és a kedvezőtlen környezeti adottságok is megnehezítik lokációjuk 

feltérképezését és kimentésük megkezdését. 

[Info Migrants] 

https://www.infomigrants.net/ar/post/37876/%D8%B3%D9%86%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7
https://arabic.rt.com/world/1315366-%D8%BA%D8%B1%D9%82-43-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8/
https://www.infomigrants.net/ar/post/37893/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7


 
9 
 

 

 

(23)  1,6 milliárd dollárnyi segélyt gyűjtene az ENSZ Libanonban élő palesztin menekülteknek 

Jelentős, mintegy 1,6 milliárd dollárnyi segélyt szeretne összegyűjteni az ENSZ palesztin menekültekért 

felelős ügynöksége (UNRWA). A nemzetközi közösség országaitól kért összeget a Gázában, 

Ciszjordániában, Jeruzsálemben, Szíriában és Libanonban élő palesztinok alapvető szükségleteire fordítanák. 

Becslések szerint 2,3 millió palesztin él szegénységben, a legrosszabb helyzetben pedig azok vannak, akik 

egyik politikai frakcióhoz sem tartoznak és nem állnak kapcsolatban civil szervezetekkel. 

[Arab News] 

 

(24) Jemeniek milliói éheznek 

Az ENSZ adatai szerint az otthonaikból elmenekült jemeniek fele nem jut elegendő élelemhez. Idén januárra 

az élelmiszer-készletek tovább csökkentek, miután az országban működő, élelmezésért felelős nemzetközi 

szervezetek a korábbiaknál kevesebb forrásokhoz jutottak. A háború sújtotta ország 30 millió lakójának 80%-

a szorul humanitárius segélyekre, 13 millió pedig az éhezés küszöbén áll. 

[Anadolu Agency] 

 

  

https://www.arabnews.com/node/2007841/middle-east
https://hu.euronews.com/2020/03/20/perzsa-ujev-az-otthon-biztonsagaban
https://hu.euronews.com/2020/03/20/perzsa-ujev-az-otthon-biztonsagaban
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/millions-of-yemenis-face-rising-hunger-un/2475432
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(25) Ellentétes az uniós joggal a migránsok gyerekeinek Ausztria általi megkülönböztetése 

A luxembourgi székelyű Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka, Richard de la Tour álláspontja szerint 

Ausztria uniós jogba ütköző módon fizet kevesebb családi pótlékot azon gyerekek után, akik más tagállamban 

élnek. Ausztriában 2019-ben vezették be a szociális juttatások és az adókedvezmények indexálását. Míg 

Ausztria egy egységnek számít, addig más EU-s tagállamok alacsonyabb árszínvonalára tekintettel kevesebb 

juttatást folyósítanak azoknak a jogosultaknak, akiknek gyermekei más uniós országban élnek. Magyarország 

esetén e juttatásoknak alig több mint a felét folyósítják az Ausztriában nevelkedő gyerekekhez képest (0,562-

es szorzó). A főtanácsnok szerint a migráns munkavállalók számára juttatott családi támogatás csökkentése 

sérti az uniós polgárok szabad mozgáshoz való jogát. 

[Curia Europa] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/hu/
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AMERIKA 

 

(26) Kuba elítéli az USA illegális migrációt ösztönző akcióit 

Ernesto Soberón, a kubai külügyminisztérium konzuli ügyekért és külhoni kubaiakért felelős igazgatója a 

Mesa Redonda televíziós műsorban nyilatkozott az USA migrációs tárgyú intézkedéseiről. Kifejtette, hogy a 

kormányok közötti migrációs megállapodások megszegése, Washington közvetlen beutazást akadályozó 

lépései és a több mint hat évtizedes gazdasági blokád erősítése ösztönzik az illegális bevándorlást az USA-

ba. Arra is figyelmeztetett, hogy a szabálytalan áramlás nemcsak Kubát, hanem a tranzitországokat is érinti, 

ahol a kubai állampolgárok embercsempészek áldozataivá válhatnak. 

[Prensa Latina] 

 

(27) Nicaragua, a lángokban álló "paradicsom", amelyet kubaiak ezrei keresnek 

A Kubából Nicaraguába tartó vízummentes kilépés új latin-amerikai migrációs útvonalat alakít ki, ami további 

migrációs hullámot eredményezhet az Egyesült Államok déli határán. Daniel Ortega, a közép-amerikai ország 

sandinista elnöke 2021 novemberében hozta meg a döntést, miszerint a kubai állampolgárok Nicaragua 

területére lépve ingyenes vízumot kaphatnak. Ezzel egyrészt a könnyű nicaraguai letelepedést, másrészt az 

USA-ba vezető út lerövidítését is előrevetítette a szigetet elhagyni készülők számára. A Kuba-Nicaragua 

közvetlen járatok a pandémia miatt csak 2022. január 12-én indultak újra, ezzel megnehezítve azok helyzetét, 

akik már korábban megvásárolták jegyeiket. Elemzők szerint Ortega döntése részben „ellenszolgáltatás” a 

kubai vakcinákért, részben a Washingtonra irányuló nyomásgyakorlás eszköze. 

[Infobae] 

 

(28) Az USA-ban élő tíz feketéből három bevándorló 

Az Amerikai Népszámlálási Iroda közölte, hogy 2019-ben 4,6 millió fekete bevándorló élt az USA területén, 

számuk pedig 2060-ra 9,5 millió főre nőhet. 1980 és 2019 között az amerikai fekete népesség növekedésének, 

mely nagyjából 20 millió főt jelent, 19%-áért feleltek a fekete bevándorlók. Az előrejelzések szerint ez az 

arány 2020 és 2060 között jelentősen, 30% fölé fog nőni. Ennek oka, hogy a külföldön született feketék 

száma háromszor annyival fog növekedni, mint a belföldön születetteké. A növekedést leginkább az 

Afrikából történő elvándorlás táplálja. 

[Pew Research Center] 

 

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/20/denuncia-cuba-acciones-de-ee-uu-que-incentivan-migracion-ilegal
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/01/16/nicaragua-el-paraiso-incendiado-que-buscan-miles-de-cubanos/
https://www.pewresearch.org/race-ethnicity/2022/01/20/one-in-ten-black-people-living-in-the-u-s-are-immigrants/
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(29) Felmérés: a texasiak a mexikói határon kialakult migrációs válságot tartják a legégetőbb problémának 

Egy nemrég publikált közvéleménykutatásban a megkérdezett texasi választópolgároknak 12 különböző ügy 

közül (pl. COVID, gazdaság, klímaváltozás, texasi-mexikói határ, egészségügy stb.) kellett kiválasztaniuk az 

általuk legfontosabbnak tartottat. Legtöbben – a válaszadók 33%-a – a déli határon kialakult migrációs 

válságot jelölték meg a listából; a második helyen a gazdaság szerepelt (11%). Jelentős különbségek 

tapasztalhatók ugyanakkor a demokrata és republikánus szavazók válaszai között. A felmérés során 

megkérdezett demokrata szavazók mindössze 3%-a tartotta a déli határon kialakult válságot a legégetőbb 

problémának, a republikánus szavazók között ez az arány 58%, a magukat függetlennek tartók között pedig 

32% volt. 

[CIS] 

 

  

https://cis.org/Arthur/Border-Biggest-Issue-Texas-Voters
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ÁZSIA 

 

(30) ICC: Azerbajdzsán továbbra is megfélemlíti az örményeket a Hegyi-Karabahban 

Jelentést tett közzé a Nemzetközi Keresztény Csoport (International Christian Concern – ICC), amely szerint 

Azerbajdzsán továbbra is megfélemlíti a hegyi-karabahi örmény lakosokat. Kiemelték, hogy az újév kezdete 

óta Azerbajdzsán többször is tüzet nyitott az örmény katonákra, kioltva ezzel három ember életét és 

megfélemlítve a régió történelmi keresztény egyházainak hívőit. Az ICC szerint január 13-án az azeri katonák 

elraboltak egy 53 éves örmény juhászt, akitől szabadon bocsátása előtt elvettek 500 bárányt. Az ICC szerint 

a hegyi-karabahi régió még mindig nem épült fel a 2020-as háború borzalmaiból. A jelentés megjegyzi, hogy 

a 2020 óta folyamatosan fellángoló erőszak miatt a történelmi keresztény egyházak hívői sok esetben inkább 

elhagyják szülőföldjüket, ami egy szomorú migrációs folyamatot generál a régióban. 

[Persecution.org] 

 

(31) Srí Lanka a vendégmunkás-kvóta emelését kéri Dél-Koreától 

A koreai házelnök hivatalos látogatásra utazott Colombóba, ahol a Srí Lanka-i miniszterelnök arra kérte, hogy 

országa emelje meg a vendégmunkások kvótáját. Jelenleg mintegy 22 ezer Srí Lanka-i dolgozik a távol-keleti 

államban, akik 2019-ben körülbelül 520 millió dollárt utaltak haza. Ez a dél-ázsiai szigetállam bruttó nemzeti 

termékének 0,62%-át tette ki. 20 hónap pandémia miatti kihagyás után múlt hónapban 33 ceyloni polgár 

érkezett Koreába munkát vállalni. A házelnök pozitívan fogadta a kérést. A két ország idén 45. éve áll 

egymással diplomáciai kapcsolatban. 

[Colombo Page] 

 

https://www.persecution.org/2022/01/19/azerbaijan-continues-intimidation-armenians-artsakh/
http://www.colombopage.com/archive_22A/Jan22_1642862849CH.php

