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(1) Ciprus: elengedhetetlen az elutasított menedékkérők hazatelepítése 

Nikosz Nurisz ciprusi belügyminiszter szerint az elutasított menedékkérők hazatelepítése kardinális kérdés 

és megoldandó feladat a túlzsúfoltság és az erőszak csökkentése érdekében a pournarai befogadó táborban. 

Az említett helyszínen egyre gyakoribbak a bandaháborúk: legutóbb kongói és nigériai fiatalok csaptak össze, 

amiben 35 ember sérült meg könnyebben. A ciprusi hatóságok közölték, hogy a szigetre érkező bevándorlók 

száma folyamatosan nő: csak tavaly 13 235 új menedékkérelmet nyújtottak be. 

[Youm7] 

 

(2) Több tucat új megfigyelő kamerát telepítenek az észak-franciaországi partok mentén 

Franciaország északi partvidékén több mint 20 helyen telepítenek megfigyelőberendezéseket a 

migránscsempészek felderítésére – közölte csütörtökön a BFMTV televízió. A kamerákat a tengerparthoz 

közeli utakra telepítik azzal a céllal, hogy felvegyék az embercsempészek járműveit és rögzítsék 

rendszámtábláik adatait. A "Terminus" elnevezésű műveletet az Egyesült Királyság finanszírozza. A DPA 

hírügynökség szerint a teljes költség még nem ismert. Az év közepéig 50 további kamerát telepítenek 

Montreuil és Calais között. Pas-de-Calais prefektúrája szerint több mint 20 település jelezte, hogy részt kíván 

venni a megfigyelőberendezések telepítésében. Eközben néhány helyi hatóság kritikusan nyilatkozott a 

projektről. Merlimont polgármestere, Mary Bonvoisin Alves Dos Santos úgy érvelt, hogy a pénzt jobban el 

lehetett volna költeni, például a csatornán átkelni próbáló, bajba jutott migránsok mentésére. Az Egyesült 

Királyság és Franciaország évek óta tárgyal a La Manche csatornán történő illegális átkelések kérdéséről. A 

két ország közötti kapcsolat 2021-ben vált különösen feszültté, amikor az előző évhez képest az Egyesült 

https://m.youm7.com/story/2022/2/10/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%8F%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A6%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81/5650243
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Királyságba érkezők száma mintegy megháromszorozódott (mintegy 28 000 fő), és novemberben egy 

tragikus hajóbalesetben 27 ember elhunyt. 

[Info Migrants]  

 

(3)  Olasz Testvérek: „a migránsoknak hazájukban kellene letölteniük a büntetésüket”  

Az olasz jobboldali Fratelli d'Italia (Olasz Testvérek, FdI) párt szerint az olaszországi börtönlakók mintegy 

30%-át kitevő migráns fogvatartottaknak a származási országukban kellene letölteniük büntetésüket, hogy 

elkerüljék az olasz börtönök túlzsúfoltságát. A javaslat a szenátusban kedden (február 8-án) tartott 

kongresszuson hangzott el. „Határozatot terjesztettünk elő, hogy az érintett államokra terheljük az Olaszországban fogva 

tartott külföldiek költségét” – mondta Francesco Lollobrigida, az FdI alsóházi frakcióvezetője. Egy hivatalos 

jelentés szerint az Olaszországban fogva tartott 50 ezer rabból 20 ezer külföldi és napi 130 euróra tehető az 

ellátásuk költsége. A Fratelli d'Italia igazságügyért felelős vezető szakpolitikusa, Andrea Delmastro 

hangsúlyozta, hogy „a túlzsúfoltsággal kapcsolatban az FdI egy új börtön építését szorgalmazza, és azt javasolja, hogy 

küldjék haza származási országukba azokat, akik Olaszországban külföldiként követtek el bűncselekményeke t”. 

[Info Migrants] 

 

(4) Tüntetést szerveztek a migránsok egy lengyel befogadótáborban  

Egy körülbelül 100 fős, többségében iraki migránsokból álló csoport éhségtüntetést szervezett egy lengyel 

befogadóközpontban. Állításuk szerint „fogvatartásuk körülményei elfogadhatatlanok”. A tüntetésre a wędrzyni 

táborban került sor, és nem ez volt az első eset: decemberben egy 100 fős csoport szintén tüntetett a tábor 

körülményei ellen. 

[InfoMigrants] 

 

(5) Litvánia 272 migránsnak fizetett eddig a hazautazásért  

272 migráns utazik haza Litvániából a hatóságok által felajánlott 1 000 euróért cserébe. A Belsat lengyel 

csatorna szerint a csoport a jövő héten hagyhatja el a balti országot kereskedelmi járatokkal. A litván 

hatóságok decemberben jelentették be, hogy készek akár 1 000 eurót is fizetni azoknak a migránsoknak, akik 

megfelelő okmányok nélkül lépnek az ország területére, de hajlandóak hazatérni. Eddig mindössze néhány 

százan éltek az ajánlattal. Az Euronews szerint a Litvániából hazautazott migránsok száma 500 körül mozog. 

[InfoMigrants] 

 

https://www.infomigrants.net/en/post/38473/france-new-surveillance-cameras-to-stop-migrant-smuggling?preview=1644509670026&fbclid=IwAR2_7KaqA796VFtfqhimyBTb8e8CQntgput-Ajbtg__0sdQ6MHxWEgpecsw
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/38462/migrants-should-serve-sentences-in-home-country-italian-party
https://www.infomigrants.net/en/post/38499/migrants-in-polish-detention-center-stage-hunger-protest
https://www.infomigrants.net/en/post/38403/lithuania-pays-272-migrants-to-return-home
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(6) A lett parlament ismét meghosszabbította a rendkívüli állapotot 

A lett parlament csütörtökön jóváhagyta a kormány február 1-jei döntését, melynek értelmében 

meghosszabbítják a rendkívüli állapotot a Fehéroroszországgal szomszédos Ludza, Krāslava és Augsdaugava 

régióban, illetve Daugavpils városában a továbbra is feszült migrációs helyzet miatt. A belügyminisztérium 

szerint 2021. augusztus 10. óta összesen 5 853 személy belépését akadályozták meg a határon. 

[The Baltic Times] 

 

(7) Új migrációs bizottság jön létre az Orosz Biztonsági Tanács alatt Medvegyev vezetésével  

Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta az Orosz Biztonsági Tanács migrációs politikával foglalkozó 

ügynökségközi bizottságának létrehozásáról szóló rendeletet, amely a Kreml hivatalos jogi információs 

weboldalán is megjelent. Az új ügynökség élén a Biztonsági Tanács alelnöke áll majd, aki a korábbi államfő, 

Dmitrij Medvegyev. A rendelet szerint a bizottságot „Oroszország biztonságának javítása, a migrációs folyamatok 

szabályozása, illetve az ország társadalmi és gazdasági fejlődése érdekében hozták létre”. 

[TASZSZ] 

 

(8) Az Egyesült Királyság vízumprogramot hozna létre a hongkongi fiataloknak 

Az Egyesült Királyság kormánya nemrég jelentette be, hogy vízumprogramot hozna létre azoknak a 18 és 24 

év közötti hongkongi fiataloknak, akik részt vettek a városban lezajlott tüntetésekben. A jelenleg hatályos 

brit jogszabályok szerint csak azok részesülhetnek gyorsított honosításban a szigetországban, akik 1997 előtt 

születtek Hongkongban – ebben az évben adta át az Egyesült Királyság a város feletti irányítást Kínának –, 

és rendelkeznek brit tengerentúli útlevéllel (BNO). A brit kormány új javaslata szerint a BNO útlevéllel 

rendelkező szülők gyermekei gyorsított eljárás keretében kaphatnának tartózkodási engedélyt az Egyesült 

Királyságban. A kabinet arra számít, hogy a javaslat parlamenti elfogadása esetén az elkövetkező 5 évben 300 

ezer hongkongi fiatal telepedhet le a szigetországban. 

[The Guardian] 

 

(9) Orbán Viktor: egy esetleges orosz-ukrán háború esetére is rendelkezünk akciótervvel 

Orbán Viktor miniszterelnök 2022. február 12-én tartott évértékelőjében az orosz-ukrán konfliktusról is 

beszélt. A magyar miniszterelnök a következőképpen fogalmazott: „Magyarország érdekei itt is világosak. 

Legelőször is el kell kerülni a háborút. Ezt nemcsak a humánum, hanem a magyar érdek is mondatja velünk. Gondoljanak 

https://www.baltictimes.com/saeima_approves_extension_of_state_of_emergency_in_municipalities_bordering_with_belarus/
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://tass.com/society/1401277
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/11/uk-may-extend-visa-scheme-to-young-hongkongers-seeking-refuge


 
4 
 

bele: háború esetén százezerszám, akár milliós nagyságrendben érkeznének menekültek Ukrajnából, és az alapjaiban rajzolná 

át Magyarország politikai és gazdasági helyzetét. Emlékezzenek : a kilencvenes években a volt jugoszláv területekről érkeztek 

több tízezren, és az sem volt könnyű. Ukrajnából sokkal többen jönnének, alighanem a visszatérés reménye nélkül. Mi a 

békéért dolgozunk, de természetesen a kijelölt állami szervek megkezdték a felkészülést. Háborús végkifejlet esetén is 

rendelkezünk megfelelő forgatókönyvvel és akciótervvel.” 

[kormany.hu] 

 

(10) Alacsonyabb az oltottak aránya a migrációs hátterű személyek között 

A német Robert Koch Intézet (RKI) elemzése szerint Németországban a migrációs háttérrel rendelkező 

személyek 84%-a rendelkezik legalább egy oltással, szemben az országban született németek 92%-ával. Az 

RKI kutatásai alapján elmondható, hogy az alacsonyabb arány nagymértékben a német nyelv nem megfelelő 

ismeretének és az álhíreknek köszönhető. A kutatóintézet szerint a probléma megoldásához a különböző 

társadalmi csoportokat célzó kampányok szükségesek. 

 [Info Migrants]  

 

(11) Egyre több olyan személy érkezik Németországba, aki Görögországban már kapott védelmet 

A Funke Mediagruppe cikke szerint 2021-ben összesen 9 581 Görögországban már menekültstátuszt szerzett 

személyt állítottak elő a német repülőtereken. A tavalyi adat tizenkétszerese a 2020-asnak és tízszerese a 

járvány előtti 2019-esnek. A hivatalos szervek adatai szerint eddig összesen 40 000 menekültstátuszra 

vonatkozó kérvényt tartottak vissza a Görögországban már megítélt státusz miatt.  

[Info Migrants]  

 

(12) Új alapokra helyezik a német-egyiptomi kapcsolatokat 

Annalena Baerbock német és Sameh Shoukry egyiptomi külügyminiszterek Kairóban vitatták meg a két 

ország bilaterális kapcsolatait. A német külügyminiszter kijelentette, hogy az új német kormány  az előbbinél 

szigorúbban viszonyul a fegyvereladások kérdéséhez, valamint az emberi jogokat helyezi külpolitikájának 

fókuszába. Shoukry szerint Egyiptom jelentősen hozzájárul a régió biztonságához, valamint az illegális 

migráció és a terrorizmus elleni fellépésen keresztül Európa biztonságához is.  

[Egypt Today] 

 

https://kormany.hu/beszedek-interjuk/miniszterelnok/orban-viktor-evertekelo-beszede-20220212
https://www.infomigrants.net/en/post/38378/germany-lower-vaccination-rate-among-migrants-but-higher-readiness
https://www.infomigrants.net/en/post/38468/germany-draws-more-refugees-granted-protection-in-greece
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.egypttoday.com/Article/1/112827/New-German-FM-sets-human-rights-as-basis-for-ties
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(13) Dodik: nem lesz háború Boszniában, pedig az SDA már toborozza a háborús veteránjait  

Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság (Republika Srpska) legbefolyásosabb politikusa, egyben 

Bosznia-Hercegovina háromtagú elnökségének szerb tagja jelentette ki a fentieket a legnagyobb boszniai 

szerb városban, Banja Lukán, a Szerb Köztársaság közszolgálati rádió- és televíziójának adott interjúban. 

Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a nyugati hatalmak, főképp az USA a boszniai bosnyák (azaz a 

muzulmán) nacionalizmus szításán munkálkodik. A legnagyobb bosnyák párt, az SDA pedig állítása szerint 

a kilencvenes évek délszláv háborúinak veteránjait veszi számba, ha egy esetleges újabb háborúban szükség 

lenne rájuk. Továbbá kifejtette, hogy a Republika Srpska szuverenitása fontos vívmány, amelyhez 

ragaszkodnak. Mint ismeretes, az elmúlt hetekben széles körű nemzetközi sajtónyilvánosságot nyert, hogy 

Dodik a Republika Srpska Boszniából történő kiválásán dolgozik. 

[Dnevni Avaz] 

  

(14) Németországban 60 ezer vízumot adtak ki magasan képzett bevándorlóknak 2021-ben 

A német külügyminisztérium tájékoztatása szerint 2021-ben a képzett munkavállalókat célzó vízumprogram 

keretében összesen 60 000 vízumot adtak ki. A 2020 márciusában bevezetett program a 2020-as év végéig 

összesen 30 000 vízum kibocsátásához vezetett. A vízumprogramban eddig legnagyobb arányban az ázsiai és 

a nyugat-balkáni személyek vettek részt. 

[Schengen Visa Info] 

 

(15) Autós üldözés a horvát autópályán 

Két moldáv embercsempész kisbuszával szemben intézkedtek volna a horvát autópálya-rendőrök február 

10-én éjjel 10 óra körül a Lipovac-Zágráb autópályán, ám a kisbusz 22 éves sofőrje a rendőrök járműveire 

rántotta a kormányt. A manőverben három rendőrautó is megsérült. Az intézkedő egyenruhások válaszul 

kilőtték az embercsempészek francia rendszámú járművének gumiját, így tudták őket megállásra 

kényszeríteni. Az esetben szerencsére senki sem sérült meg. A kisbuszban több, Horvátországba illegálisan 

belépett migránst szállítottak. 

[Index.hr] 

 

 

 

 

https://avaz.ba/vijesti/bih/717149/dodik-nece-biti-rata-znamo-da-sda-okuplja-svoje-veterane
https://www.schengenvisainfo.com/news/germany-has-issued-over-60000-visas-for-skilled-workers-in-2021/
https://www.index.hr/vijesti/clanak/krijumcar-migranata-na-autocesti-kombijem-nasrtao-na-policajce-pucali-mu-u-gume/2338744.aspx
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(16) Ausztria szerint jelenleg nincs megállapodás migrációs kérdésekben 

Az osztrák EU melletti állandó képviselet szerint jelenleg nincs megállapodás a francia elnökség által tervezett 

kötelező szolidaritásról. Eddig összesen 12 tagállam jelezte, hogy hajlandó lenne befogadni migránsokat, míg 

Ausztria a külső határok védelmének és az illegális migráció elleni keményebb fellépés szószólója.  

[Euobserver] 

 

(17) Horvátország titokban folytatná a visszatoloncolásokat? 

A horvát Index újságíróihoz egy olyan e-mailt juttattak el, amelyben Zlatko Čačić, a horvát–szerb határon 

szolgálatot teljesítő egyik parancsnok-helyettes arra szólította fel beosztottjait, hogy amennyiben 

visszafordítanak migránsokat Szerbiába, győződjenek meg róla, hogy a közelben senki sem készít róluk rejtett 

kamerás felvételeket. Korábban ugyanis többek között ilyen felvételek miatt indult eljárás Horvátország ellen, 

illetve elmarasztaló döntés is született az Emberi Jogok Európai Bírósága részéről. 

[Index.hr] 

 

(18) Háború esetén Írország kész ukrán menekülteket befogadni 

Leo Varadkar ír kormányfő az egyik független képviselő kérdésére válaszolt a parlamentben az ukrán 

helyzettel kapcsolatban. Elmondta, hogy nincs napirenden a kijevi nagykövet hazahívása, de folyamatosan 

figyelemmel kísérik a helyzetet, és a halaszthatatlan ukrajnai utazást nem javasolják állampolgáraiknak. A 

kormány egyelőre nem tervezi az Ukrajnával szomszédos Románia és Lengyelország pénzügyi megsegítését, 

de Írország készen áll arra, hogy adott esetben bizonyos számú ukránnak menekültstátuszt biztosítson.  

              [The Irish Times] 

 

(19) A máltai Békelaboratóriumhoz is ellátogat a pápa áprilisban  

A Ħal Far táborban lakók segítését ellátó Békelaboratóriumot is meglátogatja áprilisi máltai útja során Ferenc 

pápa. NGO-k szerint ezzel az erőszakos migrációs politikát folytató máltai kormánynak is üzen az egyházfő. 

Az 1971-ben alakult egyházi szervezetet egy ferences szerzetes vezeti, akit 90. születésnapján a pápa kézzel 

írt levélben köszöntött. Dionysius Mintoff atya szerint a gesztus azt mutatja, hogy a pápa minden embertársát 

szereti, nem csak a kiváltságosokat. Tavaly Máltára harmadannyi migráns érkezett, mint 2020-ban. 

[Times of Malta] 

 

 

https://euobserver.com/migration/154312
https://www.index.hr/vijesti/clanak/ovo-je-naredba-policajcima-o-tjeranju-migranata-pazite-da-vas-ne-snime/2336836.aspx
https://www.irishtimes.com/news/politics/oireachtas/coalition-planning-ongoing-for-ukraine-invasion-says-varadkar-1.4798858
https://timesofmalta.com/articles/view/popes-clear-message-to-government-treat-migrants-with-humanity.933937
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AFRIKA 

 

(20) Rekordszámú ember szorul ellátásra Afrika szarván 

Az ENSZ ügynökségei 4,4 milliárd dollárnyi támogatásért fordultak a donorokhoz, mivel az elmúlt két évben 

elmaradt, illetve kevés csapadékkal járó három esős évszak miatt több mint 29 millió ember szorul 

támogatásra a régióban. Az aszály miatt rendszeresek a megmaradt legelőkért folyó harcok a nomádok között, 

és tömegek özönlöttek a városokba, miután állataik elhullottak. 

[Hiiraan] 

 

(21)  30 dzsihádistával végeztek a Takuba katonái 

A Száhelben tevékenykedő, európai erőkből álló Takuba Alkalmi Harci Kötelék francia és észt katonái 30 

radikálissal végeztek Maliban. Az akció során 10 kg robbanószert és egyéb felszerelést is megsemmisítettek. 

A rajtaütésben a mali hadsereg erői is részt vettek. A tervek szerint a Magyar Honvédség erői is hamarosan 

csatlakoznak a misszióhoz. 

[Voanews] 

 

(22) Dzsihádista támadás Beninben 

A feltételezések szerint szélsőségesek támadtak rá a benini biztonsági erők egyik konvojára. Az akcióban 

legalább hatan meghaltak és tucatnyian megsebesültek. Az elmúlt hónapokban a dzsihádisták támadásai 

elérték a Guineai-öböl partján fekvő országot is. 

[Apnews] 

  

https://hiiraan.com/news4/2022/Feb/185295/un_agencies_appeal_for_4_4_bln_usd_to_assist_29_1_mln_in_eastern_africa_in_2022.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.voanews.com/a/mali-france-say-attack-kills-at-least-20-militants/6434196.html
https://apnews.com/article/islamic-state-group-burkina-faso-travel-benin-cotonou-ed441432e8ee548233e65be5f8d816ff
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(23) A tunéziai határőrök több mint 160 bevándorlót mentettek meg a vízbe fulladástól  

A tunéziai határőrök 163, az olasz partok felé igyekvő bevándorlót mentettek meg a vízbe fulladástól. 

Hivatalos források közölték, hogy a migránsok egy marokkói állampolgár kivételével mind tunéziaiak, akik a 

kihallgatásuk során azt állították, hogy két napja hajóztak ki Sfax város partjáról azzal a céllal, hogy átkeljenek 

a tengeri határon az olasz partok felé. A kimentettek között 16 gyerek is volt. 

[RT Arabic] 

 

(24) Egy olasz bíróság 20 év börtönre ítélt két embert, akik Líbiában kínoztak migránsokat 

Az olaszországi Palermo város elsőfokú bírósága 20 év börtönbüntetésre ítélt két bengáli bevándorlót, akiket 

azzal vádolnak, hogy megkínoztak más bevándorlókat a líbiai Zuwara börtönben, mielőtt tengeri úton 

indultak volna Olaszország felé. Az áldozatok azzal vádolták a két személyt, hogy hónapokig bebörtönözve 

tartották és verték őket. Néhány esetben videofelvétel is készült a kínzásokról, amelyet felhasználtak a 

bizonyítási eljárás során. 

[Info Migrants] 

 

(25) Extrém időjárás sújtja a palesztin területeket 

Nemzeti összefogásra szólított fel a palesztin hatóság a területeit sújtó extrém hideg időjárás, valamint heves 

havazás és esőzés miatt. A csapadék Gázában 104, Beit Hanonban 114 százalékkal haladja meg az ilyenkor 

szokásos átlagot. Az esőzés miatt áradások alakultak ki a palesztin területek számos részén, Gázában több 

ezer ember otthona került veszélybe. A helyzetet rontja, hogy Ciszjordániában az egészségügyi rendszer 

kapacitáshiányos, Gázában ezrek élnek ideiglenes otthonokban, miután az Izraellel zajló legutóbbi 

konfliktusban otthonaik lakhatatlanná váltak.  

[Reliefweb] 

 

(26) Tízből hat török azt szeretné, ha a szíriai menekültek elhagynák az országot 

A Törökországi Szociáldemokrácia Alapítvány (SODEV) által készített felmérés szerint a megkérdezett 

törökök 66 százaléka gondolja úgy, hogy a szíreknek azonnal haza kellene térniük. Arra a kérdésre, hogy ha 

a konfliktus rendeződne, sürgetné-e a hazatérésüket, 84 százalék válaszolt igennel. A szíriaiakról kialakult kép 

erősen kedvezőtlen a török társadalomban. 70 százalék úgy látja, hogy azok nem tiszták, nem megbízhatóak 

https://arabic.rt.com/middle_east/1322145-%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-160-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%82/
https://www.infomigrants.net/ar/post/38369/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-20-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/palestine-extreme-weather-conditions-emergency-plan-action-0
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és nem udvariasak, 57 százalék pedig nem tartja őket szorgalmasnak. Tízből hét török úgy nyilatkozott, hogy 

csak szükség esetén áll szóba szíriaival. A megkérdezettek felét zavarná , ha gyermeke szír gyerekekkel járna 

egy iskolába, 55 százalék nem szeretne szíriai szomszédot, 65 százalék pedig ellenezné, hogy gyermeke szírrel 

házasodjon össze.  

[Altayar] 

 

(27) Új miniszterelnök – újabb szakadás Líbiában 

A líbiai parlament új átmeneti miniszterelnököt választott az ország élére Fati Basaga személyében, miután 

az előző kormányfő, Abd al-Hamid al-Debaibah nem volt képes megszervezni a választásokat, ráadásul 

korábbi ígérete ellenére indulni is akart a voksoláson. Al-Debaibah illegitimnek nevezte a lépést, így félő, 

hogy újabb politikai szakadás vár Líbiára, amely az Európa felé tartó illegális bevándorlók fontos 

tranzitországa. 

[Apnews] 

 

 

 

 

 

 

  

https://atalayar.com/index.php/en/content/six-out-10-turkish-citizens-would-prefer-syrian-refugees-return-home
https://apnews.com/article/middle-east-libya-africa-peace-process-b9525f1a7309ce0b5c2634a6f7d4d0f4
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(28) Az EU-ban méltatták Bosznia-Hercegovina erőfeszítéseit a migrációs helyzet kezelésében 

Bosznia-Hercegovina biztonsági minisztériumának a küldöttsége Saša Kecman miniszteri tanácsnok 

vezetésével Brüsszelben egyeztetett a migrációs helyzet kapcsán tett bosnyák intézkedésekről. Vassilis 

Maragos, az európai szomszédságpolitika és csatlakozási tárgyalások főigazgatóságának vezetője méltatta 

Boszniát az elmúlt években bevezetett, egyre hatékonyabb intézkedésekért. A tárgyalásokon kiemelték, hogy 

a migránsok visszaszállítása iránt is komoly erőfeszítéseket tettek. Mindez a balkáni állam európai 

integrációját is elősegíti, hiszen az Európai Bizottság legutóbbi jelentésében is pozitívan értékelte Bosznia 

ezirányú intézkedéseit. A boszniai delegáció a migrációs, a nyugat-balkáni és a regionális stratégiai részlegek 

munkatársaival is egyeztetett. 

 [Ministarstvo Sigurnosti Bosne i Hercegovine] 

 

(29) IOM: közel 600 millió dollár támogatásra van szüksége Afganisztánnak és szomszédainak 

Az IOM 589 millió dollár támogatást kér az afganisztáni humanitárius válság által leginkább sújtott 3,6 millió 

ember sürgős humanitárius és védelmi szükségleteinek kielégítésére, valamint a befogadó közösségek 

ellenállóképességének megerősítésére. A terv megvalósítása véget vethetne a mélyülő válsághelyzetnek. 2021-

ben több mint 700 000 ember kényszerült lakhelye elhagyására, így az előző évben közel 5,5-6 millió ember 

élt belső menekültként saját hazájában.  

[IOM] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.msb.gov.ba/vijesti/saopstenja/default.aspx?id=21221&langTag=bs-BA
https://www.iom.int/news/iom-comprehensive-action-plan-calls-usd-589-million-support-afghanistan-and-neighbouring-countries
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AMERIKA 

 

(30) Több tucat republikánus képviselő követeli a belbiztonsági miniszter lemondását  

Az Egyesült Államokban a határvédelem és a bevándorlás a Belbiztonsági Minisztérium (Department of 

Homeland Security – DHS) hatáskörébe tartozik. Az elmúlt héten 45 republikánus kongresszusi képviselő 

követelte Alejandro Mayorkas belbiztonsági miniszter lemondását. A képviselők indoklása szerint az elmúlt 

évben Mayorkas teljesen tehetetlennek bizonyult az USA déli határán kialakult páratlan migrációs válság 

kezelésében, valamint nem volt hajlandó betartatni az Egyesült Államok bevándorlási törvényeit. 

[Fox News] 

 

(31) Kuba haiti migránsokat fogad be 

Legalább 292 haiti migráns érkezett Kuba partjaihoz hajón, akik végső úti célja az Egyesült Államok volt. A 

tengeri áramlatok lesodorták hajójukat az útvonalról. Körülbelül 400 mérföldet tettek meg, mire öt nap után 

víz és élelem nélkül megérkeztek a sziget középső partszakaszára. A kubai hatóságok és a Vöröskereszt egy 

korábban iskolaként használt épületben helyezte el őket, miután orvosi ellátásban részesültek. Ana Francisco, 

a tartomány kormányzóhelyettese elmondta, hogy biztosított számukra az egészségügyi ellátás, a megfelelő 

higiénia, élelmezés és tiszta ivóvíz. A sziget ezen részén 2001-2021 között a hatóságok több mint 4 000 

haitinek segítettek. Tavaly októberben 50 haiti állampolgárt fogadtak Ciego de Ávila-ban, mielőtt légi úton 

hazaszállították volna őket Port-au-Prince-be. 

[Diario Libre] 

 

(32) Panama: nyomozás a migránsok elleni szexuális visszaélések ügyében  

2021-ben naponta 2 400 bevándorló utazott keresztül a kolumbiai-panamai határ mentén fekvő Darién 

dzsungelen. Napjainkra ez a szám 140-re esett vissza – nyilatkozott a VOA-nak Erika Mouynes, Panama 

külügyminisztere, kiemelve, hogy ez a csökkenés a nyugati félteke országai által tett közös erőfeszítések 

eredménye. 2021-ben Panama területére több mint 126 000 migráns érkezett, többségük az Egyesült 

Államokba igyekvő haiti állampolgár. A számok csökkenése ellenére az aktivisták bírálják a regionális 

migrációs stratégiákat, és a kormányokat az áramlások korlátozásával vádolják. Az interjúban Mouynes kitért 

arra, hogy a Darién dzsungelben (amely a világ egyik legveszélyesebb határátkelője) 2021-ben legalább 1 000, 

nők és lányok elleni szexuális zaklatási esetet jelentettek. A nyomozást a panamai ügyész irányítja, viszont a 

hathatós eredményekhez regionális összefogásra van szükség. Az UNICEF 2021-ben 29, lányok és 

https://www.foxnews.com/politics/house-republicans-mayorkas-resign-failure
https://www.diariolibre.com/mundo/america-latina/2022/02/10/cuba-acoge-migrantes-haitianos-quedaron-deriva-en-el-mar/1634044
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fiatalkorúak elleni szexuális zaklatási esetet rögzített a területen, és felszólította Panamát, hogy súlyos 

humanitárius válságként kezelje a kialakult helyzetet. 

[VOA] 

 

(33) Migránsok öltek meg egy kamionost Chilében  

Kamionosok blokád alá vontak utakat Észak- és Közép-Chilében, amire válaszul a kormány vészhelyzetet 

hirdetett ki a térségben. A blokádot azután hirdették meg, hogy egy kamionos meghalt, miután venezuelai 

migránsok kövekkel dobálták meg, mivel nem volt hajlandó őket felvenni. Három embert gyanúsítanak a 

cselekménnyel, őket őrizetbe vették. A belügyminiszter öt órán át tárgyalt a tiltakozókkal, s utasította a 

rendőrséget a rend helyreállítása, valamint kilátásba helyezte a hadsereg bevetését is. 

[Deutsche Welle] 

 

 

  

https://www.vozdeamerica.com/a/america-latina-migracion/6427320.html
https://www.dw.com/en/chile-pledges-emergency-patrols-after-trucker-death/a-60760477
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ÁZSIA 

 

(34) A belső menekültek száma elérte a 800 000 főt Mianmarban 

A belső menekültek száma elérte a 800 000 főt Mianmarban. A biztonsági helyzet gyorsan romlik az ország 

teljes területén, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) szerint a következő hónapokban várhatóan 

újabb tömegek kényszerülnek majd lakóhelyük elhagyására. A humanitárius segítségnyújtáshoz való 

hozzáférés Mianmar jelentős részén korlátozott: az előző évben az UNHCR dolgozói mindössze 170 000 

belső menekültet értek el. 

[UNHCR] 

 

(35) Afgán sebesültek térnek haza az iráni határról 

Hat hónap alatt közel 100 afgán menekültet lőttek agyon az iráni biztonsági erők, majd szállították 

holttestüket Afganisztánba – nyilatkozták Afganisztán Nimruz tartományának tisztviselői. Úgy vélik, Iránba 

illegális úton bejutni próbáló afgán állampolgárokat lőttek le. Herat tartományban szintén több holttestet 

találták az Islam Qala határátkelőnél, illetve a Menekültügyi és Hazatelepítési Minisztérium adatai szerint az 

elmúlt hat hónapban több mint 460 sebesült tért vissza Afganisztánba az említett határátkelőről. 

Mindeközben több afgán kórházból is sérültekről számoltak be. 

[TOLO News] 

 

(36) 10 millió dollár nyomravezetői díj az ISIS-K vezetőjéért  

Az Amerikai Egyesült Államok közel 10 millió dollárt ajánl fel annak, aki Sanaullah Ghafarinak, az ISIS-K 

vezetőjének tartózkodási helyére vonatkozóan megbízható információval rendelkezik. Az Amerikai Egyesült 

Államok külügyminisztériuma szerint Ghafari volt a felelős valamennyi, az ISIS-K által Afganisztánban 

végrehajtott művelet jóváhagyásáért és az azok végrehajtásához szükséges finanszírozás megszervezéséért. A 

külügyminisztérium előző év novemberében felvette a világ legnagyobb kockázatot jelentő terroristáinak 

listájára (specially designated global terrorist – SDGT) is. 

[Reuters] 

 

(37) A Genfi Egyezményben nem részes Indonézia együttműködik a nemzetközi szervezetekkel  

Indonézia emberi jogokért felelős minisztere Jakartában fogadta a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) 

misszióvezetőjét. A találkozón a politikus kijelentette, hogy országa a jövőben is kész együttműködni a 

https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
https://tolonews.com/afghanistan-176636
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-offers-reward-information-isis-k-leader-kabul-airport-attack-2022-02-07/
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nemzetközi szervezetekkel a menekültek helyzetének javítása érdekében. Indonézia annak ellenére törekszik 

partneri viszonyra az IOM-mel és az UNHCR-rel, hogy sem az 1951-es Genfi Egyezményt, sem annak 1967-

es Kiegészítő Jegyzőkönyvét nem ratifikálta. 

[Antara] 

https://en.antaranews.com/news/214405/indonesia-committed-to-protecting-foreign-refugees-minister

