
 
1 
 

 

 

       2022/01/31     5. HÉT 

 

 

EURÓPA 

 

(1) Nemzetközi csempészhálózatot számolt fel a Frontex  

Görög biztonsági tisztviselők szerint a Frontex sikeresen felszámolta azt a bűnözői hálózatot, amely több 

száz millió eurót keresett azzal, hogy migránsokat csempészett Törökországból Olaszországba. A görög 

rendőrség közleménye szerint a csempészek által használt jachtok egy részét nyugat-görögországi területeken 

foglalták le. A jelentésből kiderül, hogy a török csempészcsoport zömében ukrán navigátorokat bérelt fel és 

képzett ki. Tevékenységük során sok bevándorló vesztette életét vagy tűnt el; csak a múlt hónapban több 

mint 30 ember fulladt vízbe a török-görög útvonalon. 

[Info Migrants] 

 

(2)  Feltételezett embercsempészhálózatot számolt fel a német rendőrség 

A német szövetségi rendőrség közleménye szerint a bűnüldöző szerveik részt vesznek a La Manche csatornán 

zajló migránscsempészet felszámolásában. A rendőrség statisztikái alapján elmondható, hogy a csatornán 

való átkeléshez használt hajók 90%-át Németországban vásárolják meg, majd Belgiumon keresztül – gyakran 

migránsokkal együtt – érkeznek Franciaországba.  

[Info Migrants] 

 

(3) Migrációval próbálják megoldani a munakerőhiányt a német hatóságok 

Robert Habeck német gazdasági és klímaügyi miniszter korábbi bejelentését követően a német hatóságok a 

legális migráció támogatásával próbálnak az országba csábítani 400 000 képzett munkavállalót a COVID-

járvány hatásainak leginkább kitett szektorokba. Habeck szerint jelenleg 390 000 betöltetlen álláshely van 

Németországban, az elkövetkező időszakban pedig további növekedés várható, ezért a kormányzatnak 

ösztönöznie kell a migrációt, mint megoldást. 

[Schengen Visa Info] 

https://www.infomigrants.net/ar/post/38067/%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D9%83%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%AA
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/en/post/38085/german-police-crack-down-on-suspected-smugglers
https://www.schengenvisainfo.com/news/germanys-economy-minister-the-country-needs-migration-to-maintain-productivity/
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(4) Élelmezési gondokra figyelmeztetnek a görög NGO-k 

Több görög NGO, valamint a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) szerint a jelenleg görög 

menekülttáborokban tartózkodó 16 560 emberből mindössze az a 10 200 személy kap megfelelő mennyiségű 

élelmiszert, akik még a menedékkérelmük elbírálására várnak. A kérdéssel kapcsolatban 33 NGO és a 

migránsok maguk is több demonstrációt szerveztek. Ylva Johansson uniós belügyi biztos szerint a görög 

kormány köteles minden menekülttáborban tartózkodó személyt ellátni.  

[Info Migrants] 

 

(5) Ankara: Törökország jelentősen hozzájárult a szír helyzet rendezéséhez 

Fahrettin Altun elnöki kommunikációs igazgató egy, a migráció és a média kapcsolatáról szóló konferencián 

kifejtette, hogy Törökország alapvetően járult hozzá a szíriai biztonsági és migrációs helyzet javulásához. 

Altun szerint a török katonai műveletek nagymértékben javítottak az ország biztonságán, valamint 

hozzájárultak csaknem 500 000 szíriai hazatéréséhez. Az igazgató szerint Törökország mindent megtesz a 

szírek minél jobb integrációjáért, emellett pedig illegális visszakísérésekkel vádolta meg a görög kormányt.  

[Daily Sabah] 

 

(6) Több száz migránst mentettek meg a spanyol hatóságok 

A spanyol tengeri mentőszolgálat szóvivőjének bejelentése szerint 319 migránst, köztük 59 nőt és 24 

gyermeket mentettek ki 7 hajóból a Kanári-szigetek közelében. A kimentettek többsége feltehetően közép- 

és észak-Afrikai országokból származik. A mentőszolgálat közleménye szerint a mentés közben nem találtak 

holttesteket, ám több NGO szerint a hajókon utazók közül legalább 18-an életüket vesztették.  

[Associated Press] 

 

(7) Visszafogadási egyezményt írt alá Nagy-Britannia és Szerbia 

Priti Patel brit és Aleksandar Vulin szerb belügyminiszter utóbbi londoni látogatása során egy visszafogadási 

egyezményt írt alá, amely lehetővé teszi a Nagy-Britanniában illegálisan tartózkodó szerb állampolgárok 

hatékonyabb kiutasítását. Az egyezmény illeszkedik a brit migrációs elképzelésekbe, 2021 során Albániával 

és Indiával is megkötésre kerültek hasonló szerződések. A visszafogadási egyezményeknek köszönhetően 

2019 óta 9 286 illegálisan Nagy-Britanniában tartózkodó személyt sikerült kiutasítani az országból. 

[Gov.UK] 

 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/en-ny-liste-viser-paradigmeskiftet-kan-vaere-i-fare-faerre-mister-opholdstilladelse-og
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/en-ny-liste-viser-paradigmeskiftet-kan-vaere-i-fare-faerre-mister-opholdstilladelse-og
https://www.infomigrants.net/en/post/38096/greece-aid-group-warns-of-hunger-crisis-in-migrant-camps
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-took-firm-stance-against-syrian-crisis-migration-problem
https://www.bt.dk/samfund/indvandrere-ydmyger-svenske-unge-tvinges-til-at-kysse-foedder-og-drikke-urin
https://www.bt.dk/samfund/indvandrere-ydmyger-svenske-unge-tvinges-til-at-kysse-foedder-og-drikke-urin
https://apnews.com/article/europe-africa-migration-canary-islands-spain-db69051e116af93021f430e01acff1e6
https://www.gov.uk/government/news/home-secretary-agrees-historic-returns-agreement-with-serbia
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(8) A horvát belügyminiszter szerint tavasztól élénkülhet az illegális migráció a Balkánon 

Davor Božinović horvát belügyminiszter szlovén kollégájával, Aleš Hojs-szal ellátogatott a bosnyák–horvát 

határon fekvő, az illegális migrációnak különösen kitett horvátországi Cetingrad rendőrségi kirendeltségére. 

A horvát politikus elmondta, hogy mint minden évben, idén is arra számítanak, hogy tavasztól élénkül a 

forgalom az illegális balkáni migráció nyugati elágazásánál. A miniszter arról is beszámolt, hogy 

Horvátországban mintegy ötezer embercsempészt tartóztattak le. Szlovén kollégája pedig kifejtette, hogy 

országát “pushbackért és hasonló hülyeségekért” marasztalják, holott szerinte “nem dörömbölhet senki sem az ajtómon 

anélkül, hogy azt megengedném. Az ellen viszont nincs semmi kifogásunk, hogy legálisan jöjjenek be az emberek.” 

[Večernji List]  

 

(9) Lengyelország megkezdte az új határvédelmi rendszer kialakítását 

Lengyelország megkezdte új, 353 millió eurós határvédelmi rendszerének felépítését a Fehéroroszországgal 

közös határszakasza mentén, hogy hatékonyabban tudja megakadályozni a migránsok beáramlását. Az 5,5 

méter magas fal a határszakasz 186 kilométerén, vagyis teljes hosszának csaknem felén kerül felépítésre. Az 

építési munkálatok várhatóan júniusban érnek véget. 

[Al-Jazeera]  

 

(10) Lukasenka: a migránsok még mindig Fehéroroszországon keresztül jutnának be az EU-ba 

A bevándorlás kihívása a fehérorosz határszakaszokon még nem ért véget, továbbra is ezrek akarnak az EU-

ba jutni – fogalmazott Alekszandr Lukasenka fehérorosz elnök a Nemzeti Tudományos Akadémiával történt 

egyeztetést követően. „Senki ne gondolja, hogy mi provokáltuk ki ezt. Nem én hoztam őket ide Szomáliából. Azt 

hihetnénk, hogy a menekülthelyzetnek vége, ez azonban csak illúzió” – fogalmazott Lukasenka. „Folyamatosan érkeznek, 

ugyanúgy, mint korábban, hogy aztán egyből az EU-s határszakaszok felé forduljanak” – tette hozzá. 

[TASZSZ] 

  

(11) Litvánia új szögesdrót rendszert telepített a fehérorosz határra 

„A Concertina-védőrendszer már megépült, hogy hatékonyabban védhessük a legérzékenyebb, legkitettebb államhatár-

szakaszokat” – olvasható a litván kormány honlapján közzétett közleményben. Az EU és Oroszország közötti 

feszültség fokozódásával párhuzamosan Litvánia bejelentette, hogy már közel 200 kilométernyi 

szögesdrótkerítést húztak fel a Moszkva szövetségének számító Fehéroroszországgal közös határszakaszon. 

https://www.vecernji.hr/vijesti/bozinovic-na-proljece-ce-se-opet-intenzivirati-ova-migrantska-ruta-hojs-ljevica-u-eu-radistvarno-gluposti-1558035
https://www.vecernji.hr/vijesti/bozinovic-na-proljece-ce-se-opet-intenzivirati-ova-migrantska-ruta-hojs-ljevica-u-eu-radistvarno-gluposti-1558035
https://www.aljazeera.com/news/2022/1/25/poland-begins-work-on-400m-belarus-border-wall-against-migrants
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://tass.com/society/1392919
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Európai uniós becslések szerint Litvánia eddig mintegy 152 millió eurót fektetett be a határkerítés 

felépítésébe, mely várhatóan 2022 szeptemberére készül el. 

[Republicworld] 

 

(12) Lettország májusig meghosszabbítja az illegális migráció miatt bevezetett rendkívüli állapotot 

A lettországi hatóságok azt tervezik, hogy május 10-ig meghosszabbítják a rendkívüli állapotot Ludza, 

Augsdaugava és Krāslava régiókban, valamint Daugavpils városában. A belügyminisztérium által javasolt 

kezdeményezés azt követően született meg, hogy az illegális érkezési statisztikák újbóli emelkedéséről 

érkeztek hírek a Fehéroroszországgal közös határszakaszról. A belügyminisztérium közlése szerint tavaly 

augusztus 10. óta összesen 4 962-en kísérelték meg a Lettország területére történő illegális belépést 

Fehéroroszország irányából. 

[Schengenvisainfo] 

  

(13) Migrációs válságot eredményezhet az ukrajnai konfliktus 

Az ukrajnai háború új migránsválságot váltana ki, a konfrontáció ugyanis nem korlátozódna egyetlen 

országra, hanem egész Kelet-Európa szembesülne a tömeges migráció új hullámával – vélekedik William 

Nattrass, az UnHerd újságírója. Az újságíró az ukrán védelmi minisztert idézte, aki a BBC-nek úgy 

nyilatkozott, hogy egy invázió „nem csak Ukrajna, hanem Európa számára is katasztrófa lenne. Néhány millió migráns, 

ukrán menekült valószínűleg a lengyel-ukrán határon, majd a lengyel-német határon kötne ki”. A kihívást komolyan veszi 

többek közt Szlovákia is, ahol Jaroslav Naď védelmi miniszter a Biztonsági Tanács keddi ülése után úgy 

kalkulált, hogy akár több tízezer ukrán menekült is érkezhet országuk területére. Az esetleges migrációs válság 

hatékony kezelése érdekében Prága felajánlotta, hogy rendőröket küld a szlovák-ukrán határszakaszra. Az 

ukrán menekültek témája szóba került a magyar Védelmi Bizottság vezetőinek és V4-es kollegáiknak 

debreceni találkozóján is. Kósa Lajos, a magyar Védelmi Bizottság vezetője figyelmeztetett, hogy az Ukrajna 

körüli feszültség tömeges migrációs hullámot indíthat el. 

[UnHerd, Euractiv és Hungary Today] 

 

(14) Rekordmértékű népességcsökkenés Oroszországban 

Oroszországban csaknem egymillió többlethalálozást regisztráltak a járvány kezdete és 2021 vége között, ami 

a legsúlyosabb adat a Szovjetunió megszűnése óta. A koronavírus-járvány okozta elhalálozások és az 

egyébként is elöregedő népesség miatt Oroszország populációja – a migráció hatásait figyelmen kívül hagyva 

https://www.republicworld.com/world-news/rest-of-the-world-news/lithuania-installs-barbed-wire-fence-at-belarusian-border-to-prevent-illegal-migration-articleshow.html
https://www.schengenvisainfo.com/news/latvia-plans-to-extend-state-of-emergency-at-belarusian-border-until-may-10/
https://unherd.com/thepost/war-in-ukraine-would-provoke-a-new-migrant-crisis/
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/bratislava-prague-prepare-for-influx-of-ukrainian-refugees/
https://hungarytoday.hu/v4-defense-committees-hungary-nato/
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– csak 2021-ben több mint egymillió fővel csökkent – jelentette pénteken a Rosszstat statisztikai hivatal. Azt 

is közölték, hogy 2021 decemberében több mint 215 ezer orosz halt meg bármilyen okból, mely szám 42%-

kal magasabb a két évvel korábbi havi adatnál. 

[The Moscow Times]  

 

(15) Migrációkritikus párt lehet a királycsináló a portugáliai választás után 

A közvélemény-kutatások szerint 6 és 10% közötti eredménnyel juthat be Portugália törvényhozásába a 

Chega! (Elég!) nevű párt. A formáció a 2019-es választásokon még csak 1,9%-ot szerzett. A jelenleg 

ellenzékben lévő, jobbközép Portugál Szociáldemokrata Pártból (PSD) kilépett André Ventura vezette pártot 

roma- és idegenellenesnek tartják. Ha azonban a vasárnapi előrehozott választásokon valóban harmadikként 

fut be, a PSD – ahogy korábban az Azori-szigeteken tette – kénytelen lesz alkut kötni vele ahhoz, hogy 

kormányozni tudjon. Az előrejelzések szerint ugyanis sem az ellenzéki pártnak, sem pedig a kormányzó 

balközép Szocialista Pártnak (PS) nem lesz elegendő mandátuma az abszolút többséghez.  

[Reuters] 

 

(16) Adminisztratív vita miatt nem nyílik meg október óta Lanzarotén az új befogadóközpont 

A Kanári-szigetek egyik kisebb szigetén, Lanzarotén körülbelül 400 migráns él embertelen körülmények 

között: öt illemhellyel, egyetlen vízcsappal felszerelt létesítményben helyezték el őket. A helyzet különösen 

visszás annak tükrében, hogy a közelben 2,1 millió eurós uniós támogatással modern befogadóközpontot 

épített a spanyol állam, mely azonban tavaly október óta üresen áll. Ennek oka, hogy a helyi kormány nem 

engedi a megnyitását mindaddig, míg bizonyos helyi előírásoknak nem felel meg. Egyrészt bizonyos 

dokumentáció hiányzik, másrészt olyan helyre építették, ahol egy hevesebb esőzés nyomán a termelődő 

szennyvíz kiömölhet az utcákra. 

[El País] 

 

(17) Egy országos akcióban több mint 2 000 irreguláris migránst vettek őrizetbe Törökországban 

A török belügyminisztérium szombati közleménye szerint pénteken egy országos akcióban 2 028 irreguláris 

migránst és 127 embercsempészt, köztük 72 külföldi állampolgárt vettek őrizetbe Törökországban. Az akció 

során a török hatóságok 36 ezer emberrel és 600 keresőkutyával több ezer helyszínt vizsgáltak át. 

[TRT World] 

 

https://www.themoscowtimes.com/2022/01/28/russias-pandemic-excess-death-toll-almost-1m-a76194
https://www.reuters.com/world/europe/portugals-abrasive-far-right-leader-tipped-surprise-poll-gain-2022-01-28/
https://english.elpais.com/spain/2022-01-25/in-spains-lanzarote-island-political-bickering-keeps-400-migrants-in-cramped-conditions.html
https://www.trtworld.com/turkey/turkiye-detains-thousands-of-irregular-migrants-in-nationwide-operations-54206
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AFRIKA 

 

(18) Egymillióra emelkedhet a belső menekültek száma az éhínség miatt Szomáliában 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet szerint a jelenlegi 250 000-ről egymillióra emelkedhet a belső menekültek 

száma Szomáliában, ha nem sikerül kezelni az elhúzódó aszály következményeit. Az ENSZ szerint 3,2 millió 

ember szorul sürgős támogatásra az országban. 

[Hiiraan] 

 

(19)  Katonai puccs történt Burkina Fasóban 

18 hónapon belül – Mali és Guinea után – immár a harmadik katonai hatalomátvételre került sor Nyugat-

Afrikában, ezúttal Burkina Fasóban. A puccsisták szerint az elnök nem volt képes felszámolni a dzsihádista 

felkelést, ami 1,5 millió belső menekültet eredményezett. A Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége 

felfüggesztette Burkina Faso tagságát, és szankciókkal fenyegette meg Ouagadougou-t. A puccs tovább növeli 

a Száhelben tapasztalható instabilitást, és súlyos következményekkel járhat Európa számára is. 

[Voanews] 

 

(20) Egyre bizonytalanabb a száheli európai szerepvállalás 

Nem alakul jól a nyugati erők szerepvállalása a mali konfliktusban. Az európai szereplők és Bamako között 

akkor mérgesedett el a helyzet, amikor a mali katonai junta bejelentette, nem tudja megtartani a februárra 

tervezett választásokat. A diplomáciai csatározás részeként a mali kormány felszólította a Takuba műveletben 

harcoló dán erőket, hogy hagyják el az országot. A Takubában részt vevő 15 ország képviselői arról 

tanácskoztak, hogy két hét alatt felülvizsgálják az eseményeket, és döntenek a misszió jövőjéről. 

[Voanews] 

 

 

 

  

https://hiiraan.com/news4/2022/Jan/185160/intensifying_drought_threatens_to_displace_over_1_million_people_in_somalia.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.voanews.com/a/ecowas-suspends-burkina-faso-s-membership-/6417087.html
https://www.voanews.com/a/europeans-set-two-week-deadline-for-reviewing-mali-situation/6417791.html
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

(21) Palesztin külügyminisztérium: nyomon követjük a törökországi fogvatartottak körülményeit 

A palesztin külügyminisztérium megerősítette, hogy törökországi nagykövetségük nyomon követi a 

különböző központokban fogva tartott palesztinok körülményeit, akik az illegális bevándorlással összefüggő 

cselekmények miatt kerültek letartóztatásra. Ezzel együtt a külügyminisztérium szóvivője a polgárokhoz 

intézett felhívásában azt hangsúlyozta, hogy ne kockáztassák életüket illegális bevándorlási kísérletekkel, és 

óvakodjanak azoktól a bűnszervezetektől, amelyek zsarolják, valamint a tengerbe dobják őket. 

[RT Arabic] 

(22) Hajószerencsétlenség Tunézia partjainál 

Ismét tragédia történt a Földközi-tengeren Tunézia partjainál. Egy Líbiából induló, illegális bevándorlókkal 

Európa felé tartó csónak nem messze az észak-afrikai partokról süllyedt el. A szerencsétlenségben hatan 

meghaltak és legkevesebb harmincan eltűntek. A tunéziai parti őrség 34 embert mentett ki vízből. 

[AP News] 

 

  

https://arabic.rt.com/middle_east/1317653-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%20____________________________________
https://apnews.com/article/europe-africa-tunisia-libya-migration-153bfd407092a28d1f5af00cda5bd3fa
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

(23) Eurostat: az EU-ban élő gyermekek 8%-a lakóhelyétől eltérő állam polgára 

Közel 6 és félmillió 18 éven aluli uniós állampolgár él az állampolgársága szerinti tagállamon kívül az EU-

ban. Ez az összes Európai Unióban élő gyermekpopuláció 8 százaléka. Az Eurostat most megjelent elemzése 

a 2020. január 1-jei állapotot tükrözi. A következő tagállamokban a legmagasabb az eltérő állampolgárságú 

gyermekek számaránya: Németország (1,7 millió, 26%), Franciaország (1,1 millió, 17%), Olaszország (1 

millió, 16%), Spanyolország (900 ezer, 14%) 

[Schengenvisainfo] 

 

(24) Az EU belügyi biztosa továbbra is elzárkózik a határzárak közös finanszírozásától 

Az Európai Parlamentben Hélène Laporte, a francia jobboldali Nemzeti Tömörülés képviselőjének 2021. 

november 11-én feltett írásbeli kérdésére (amely konkrétan a litván‒belarusz határszakaszon épülő kerítés 

EU-s finanszírozására vonatkozott) 2022. január 21-én érkezett meg Ylva Johansson, az Európai Bizottság 

svéd belügyi biztosának válasza, miszerint az EU továbbra sem nyújt forrást a fizikai határzárak 

megépítéséhez. 

[European Parliament] 

 

(25) MSF: a bevándorlók halála elfogadhatatlan, az EU nem nézheti közönyösen az eseményeket 

Az Orvosok Határok Nélkül (MSF) szervezet olaszországi vezetője szerint a bevándorlókkal történt tengeri 

balesetek és halálesetek elfogadhatatlanok, és felszólította az Európai Uniót, hogy hagyjon fel a tragédiákkal 

szemben tanúsított közönyével. Claudia Lodesani nyilatkozatában elmondta, hogy a napokban egy hajó 

körülbelül 200 emberrel érkezett Lampedusa szigetére, és a fedélzeten 7 holttestet találtak. Valószínűsíthető, 

hogy az emberek hipotermia következtében hunytak el. Az MSF nevében kifejezte abbéli reményét, hogy 

hamarosan véget ér Európa közönye ezen emberek szükségletei és szenvedései iránt. 

[RT Arabic]  

 

 

  

https://www.schengenvisainfo.com/news/eurostat-8-of-the-children-in-eu-countries-are-non-national/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005077-ASW_EN.html
https://arabic.rt.com/world/1318144-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%89-%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%88%D9%82%D9%81-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87/
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ÁZSIA 

 

(26) Nehéz útlevélhez jutni Afganisztánban 

Sok afgán külföldön kénytelen munkát vállalni, a tálib hatalomátvétel után kialakult útlevél-problémák miatt 

azonban várniuk kell. Kevés a számítógép, a biometrikus adatfelvétel sok időbe telik, így van, aki napokig áll 

sorba. Naponta csupán 80 igényt képes feldolgozni a technológiai lemaradásban lévő tálib hatóság, holott 

ezres nagyságrendben érkeznek a kérvények. 

 

[Szabad Európa] 

https://www.szabadeuropa.hu/a/afganisztan-utlevel-varakozas-vendegmunka-talib-hatalom/31658143.html

