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EURÓPA 

 

(1) Frontex: az illegális határátlépések száma az EU külső határain elérte a 13 160-at januárban 

Az illegális határátlépések száma az EU külső határain 2022 első hónapjában elérte a 13 160-at, ami az 

előzetes számítások szerint 78%-kal több, mint 2021 januárjában és 23%-kal több, mint 2020-ban. A 

legjelentősebb növekedés a nyugat-balkáni útvonalon volt megfigyelhető (5 826 eset), ami 148%-kal több, 

mint egy évvel ezelőtt. Ezen az útvonalon jellemzően Szíriából, Afganisztánból és Törökországból jöttek a 

migránsok. Ugyanakkor az EU keleti határaira nehezedő nyomás közel 75%-kal csökkent (keleti szárazföldi 

útvonal Lengyelország, Litvánia és Fehéroroszország között). A közép-mediterrán útvonalon az érkezők 

száma 2 150 volt. Ez 107%-kal több, mint az előző év azonos hónapjában. Háromból két migráns Líbiából, 

míg a többi Tunéziából érkezett. A Líbiából érkezők többségét az egyiptomi, bangladesi és elefántcsontparti 

állampolgárok tették ki, míg a Tunéziából érkező migránsok 67%-a tunéziai volt. Az ezen az útvonalon 

regisztrált migránsok közel 60%-a algériai állampolgár volt. A kelet-mediterrán útvonalon nem történt 

jelentős változás, ugyanakkor a Ciprusra érkező migránsok száma tovább nőtt. Az év elején a La Manche 

csatornán jelentős mértékben nőtt az Európai Unióból az Egyesült Királyság felé irányuló illegális migrációs 

áramlás. 2022 januárjában a kilépéskor észlelt tengeri átkelések száma 273%-kal nőtt 2021 januárjához képest. 

Így több mint 2 500 irreguláris migránst észleltek a La Manche csatorna mindkét oldalán, beleértve a kilépési 

kísérleteket és a sikeres átkeléseket is. 
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[Frontex] 

 

(2) Új be- és kiléptetési rendszer épül ki a schengeni határokon a Frontex támogatásával 

Évente több millió nem uniós országból érkező utazó lépi át munkavállalás vagy utazás céljából a schengeni 

térség külső határait. A belső biztonság növelése és a külső határigazgatás korszerűsítése érdekében az EU 

megállapodott egy olyan be- és kilépési rendszer (Entry-Exit System – EES) létrehozásáról, amely a nem 

schengeni térségben tartózkodó, nem uniós állampolgároknak az EU külső határain történő be- és kilépését 

regisztrálja. A rendszer központosítja és tárolja a külső határok átlépésére vonatkozó információkat, beleértve 

a nem uniós utas nevét, úti okmányát, biometrikus adatait (ujjlenyomat és arckép), valamint a belépés vagy 

kilépés dátumát, időpontját és helyét, az alapvető jogok és az adatvédelem teljes körű tiszteletben tartása 

mellett.   

[Frontex] 

 

(3) Törökország: 588 bevándorlót tartóztattak fel 

A török parti őrségnek 588 bevándorlót sikerült feltartóztatnia két ütemben az Égei-tenger nyugati részén. A 

halászhajón és személyhajón tartózkodó emberek illegálisan akartak Európába jutni, de a görög hatóságok 

útjukat állták és a nemzetközi vizek felé taszították őket. A török parti őrség mentőakcióinak befejezését 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/situation-at-eu-s-external-borders-in-january-lower-pressure-on-eastern-border-gAuRpK
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-ready-to-support-member-states-with-entry-exit-system-DfoONt
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követően a migránsokat átadták az Izmiri Bevándorlási Igazgatóságnak, miközben öt embercsempész ellen 

jogi eljárás indult. 

[RT Arabic] 

 

(4) A lengyel ellenzék és az ombudsman-helyettes is felszólalt az állami migrációkezelés ellen 

„Ha az ellenzék lenne hatalmon, Lengyelországnak olyan határai lennének, mint egy lyukas svájci sajt, amely lehetővé teszi, 

hogy migránsok százezrei léphessenek át rajta” – fogalmazott Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök az állam 

keleti határánál épülő kerítésnél tett látogatásakor. A kormányfő ezt arra alapozta, hogy Donald Tusk (a 

Polgári Platform vezetője) és Szymon Hołownia (a Lengyelország 2050 vezetője) többször is élesen kritizálta 

a határkerítés építését. Morawiecki üdvözölte, hogy az Ukrajnát érintő esetleges orosz invázió kapcsán a 

nyugati vezetők „felébredtek” és végre megértették a lengyel határ védelmének fontosságát. Mindeközben az 

Európai Parlament Állampolgári Jogi-, Bel- és Igazságügyi Bizottságának (LIBE) hétfői meghallgatásán 

Hanna Machinska lengyel emberi jogi biztos (ombudsman) helyettes úgy jellemezte a migránsok helyzetét a 

Fehéroroszországgal határos régióban, mint ami „maga a humanitárius katasztrófa”. Machinska szerint 

Lengyelországban a befogadóközpontok állapota rosszabb, mint a börtönöké. 

[Notes from Poland és The Brussels Times]  

 

(5)  Fehérorosz külügyminiszter: az EU-t nem érdeklik a bajba jutott menekültek  

„Az Európai Unió nem mutat érdeklődést a Fehéroroszországban rekedt, bajba jutott menekültek iránt” – mondta 

Vlagyimir Makej fehérorosz külügyminiszter február 16-án tartott sajtótájékoztatóján. „Egy ponton az Unió 

beleegyezett, hogy megvitassák a menekültkérdést, ide is küldtek [Fehéroroszországba] egy technikai missziót. Ez a csoport 

még a menekültekkel sem volt hajlandó találkozni. Csak azért jöttek, hogy minket ellenőrizzenek, hogy mi együttműködünk-

e a Nemzetközi Migrációs Szervezettel, az UNHCR-ral és a Vöröskereszttel. Ezért nem kellett volna idejönniük. 

Eljátszották, hogy érdekli őket – még Borrell urat [Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője] 

is ideküldték –, majd összecsomagoltak és elmentek. Az itt rekedt menekültek senkit sem érdekelnek az Unióban. Ez szépen 

mutatja, milyen hozzáállásra számíthatunk tőlük mi és a többi szomszédos ország” – mondta a miniszter. 

[Belta] 

 

(6) Románia nincs felkészülve az esetleges ukrán menekültekre  

Civil szervezetek és helyi vezetők szerint sincs felkészülve Románia menekültügyi rendszere az esetlegesen 

Ukrajnából érkező menekültek fogadására. A kormány szerint a befogadóközpontok túlzsúfoltak, mivel 

https://arabic.rt.com/world/1324753-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-588-%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/
https://notesfrompoland.com/2022/02/16/opposition-want-borders-like-swiss-cheese-says-pm-on-visit-to-governments-new-wall/
https://www.brusselstimes.com/eu-affairs/206107/polish-ombudsman-humanitarian-situation-for-migrants-in-detention-centres-worse-than-in-prisons
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://eng.belta.by/politics/view/makei-eu-shows-no-interest-in-migrants-remaining-in-belarus-147846-2022/
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sosem látott mennyiségű, főként ázsiai migráns veszik őket igénybe. Bukarest ennek ellenére bejelentette, 

hogy további 2 500 hellyel bővíti a férőhelyeket, ami szakértők szerint egy esetleges ukrajnai konfliktus esetén 

édeskevés lenne – számítások szerint egy ilyen forgatókönyv bekövetkezésekor több millió menekültre is 

lehet számítani. Az ügyben az Egyesült Államok is figyelmeztette Romániát a „közelgő veszélyre”: Derek 

Chollet, az USA külügyminisztériumának tanácsosa nemrég az országba látogatott. 

[RFE/RL] 

 

(7) Tömeges evakuálás Kelet-Ukrajnában 

Denyisz Puszilin kelet-ukrajnai szeparatista vezető felszólította a helyi lakosságot, hogy meneküljenek 

Oroszországba egy közelgő ukrán támadás miatt. A Donyecki Népköztársaság vezetője nyilatkozatában 

kijelentette, hogy az ukrán hadsereg a Donyec-medence „erőszakos elfoglalását” tervezi a következő 

napokban. Puszilin azzal vádolta Kijevet, hogy „halálos fegyvereikkel a lakosságot sem fogják kímélni”. Nyilatkozata 

után február 18-tól egységesített evakuálást kezdtek a Donyecki Népköztársaságban. Oroszország 

mindeközben 720 ezer útlevelet osztott ki a szeparatisták által birtokolt területek lakosságának. 

[Euronews és Euronews] 

 

(8) Putyin: keményen kell fellépni az illegális migrációval szemben 

„Rendkívül szigorú intézkedésekre van szükség a más országokból érkező irreguláris migránsokkal, bűnbandákkal és 

elkövetőkkel szemben” – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Belügyminisztérium csütörtöki ülésén. Az 

államfő szerint Oroszország mindenkit szeretettel vár, aki az ország törvényeinek megfelelően, a nemzet 

kultúrájának és hagyományainak tiszteletben tartása mellett kíván élni, tanulni vagy dolgozni. „Az ilyen külföldi 

állampolgároknak és mindenekelőtt a tengerentúlról érkező honfitársainknak lehetővé kell tenni, hogy minden papírt szabadon 

és bürokrácia nélkül kitölthessenek” – szögezte le Putyin. „Azonban az illegális migrációnak, valamint az üzleti 

tevékenységüket az illegális migrációra építő bűnözői csoportoknak szigorú intézkedésekkel kell szembenézniük. Ezzel együtt 

a szélsőségesség megnyilvánulása, a közrend megsértése és az illegális munkavégzés kitoloncoláshoz és beutazási tilalomhoz 

vezet a jövőben is” – hangsúlyozta az orosz vezető. 

[TASZSZ] 

 

(9) Nagyobb diverzitást szeretne az iskolákban és a rendőrségnél a német integrációs biztos 

Reem Alabali-Radovan, a német kormány migrációs, menekültügyi és integrációs biztosa szerint több 

migrációs háttérrel rendelkező személyt kellene alkalmazni az iskolákban, a közigazgatásban és a 

https://www.rferl.org/a/ukraine-refugees-romania-unprepared/31704846.html
https://www.euronews.com/2022/02/18/separatist-leader-in-eastern-ukraine-calls-on-residents-to-evacuate-to-russia?fromBreakingNews=1
https://www.euronews.com/2022/02/17/russia-has-issued-720-000-fast-track-passports-in-separatist-held-areas-of-eastern-ukraine
https://tass.com/politics/1405417
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rendőrségeken. A politikus szerint ez segítené a hatóságokat a migránsok igényeinek megértésében, valamint 

hozzájárulna a rasszizmus elleni harchoz.  

[Info Migrants] 

 

(10) Sokkal elfogadóbbak a németek a migráció kérdésével kapcsolatban, mint korábban  

A német Bertelsmann Alapítvány által készített kutatás szerint a német társadalom jelenleg elfogadóbb a 

migrációval kapcsolatban, mint a korábbi években. Az Alapítvány kutatása rávilágít arra, hogy a legtöbben a 

migrációt alapvetően pozitív jelenségnek tartják a demográfiára és a gazdaságra gyakorolt hatásai miatt. A 

válaszadók 36%-a szerint azonban Németországnak nem kellene több menekültet/migránst befogadnia. A 

Bertelsmann-kutatásból kiderült az is, hogy a társadalom sokkal inkább támogatja a képzett bevándorlók 

érkezését (71%), mint a konfliktus elől menekülők befogadását (59%). 

[Deutsche Welle] 

 

(11) Ausztria: Marokkó kiemelt partner a biztonsági kérdésekben  

Rachid Talbi El Alami, a marokkói képviselőház elnöke megbeszélésen fogadta Klaus Kögelert, az országba 

akkreditált osztrák nagykövetet. A nagykövet szerint Ausztria kiemelt partnernek tarja az országot a MENA 

régió békéje és biztonsága kapcsán. El Alami házelnök szerint a két ország kapcsolatában fontos elem a 

klímaváltozás és a migráció elleni küzdelem, amelyek további együttműködést igényelnek.  

[Morocco World News] 

 

(12) Elérte a járvány előtti szintet a Svájcban beadott menedékkérelmek száma 2021-ben 

A svájci migrációs államtitkárság közleménye szerint a 2021-es év során összesen 14 928 személy adott be 

menedékkérelmet, ami túllépte a járvány előtti 2019-es adatokat is. A közlemény szerint a legtöbb menekült 

Afganisztánból, Eritreából, Szíriából, Törökországból és Algériából érkezett. Az államtitkárság szerint a 

közel- és távol-keleti, valamint az afrikai konfliktusoknak köszönhetően továbbra is erős Európába irányuló 

migráció várható. Svájc helyzetével kapcsolatban pedig kijelentették, hogy sok múlik a Balkán útvonalon 

tartózkodó, valamint az Olaszországba és Görögországba érkező migránsok számán.  

[Swiss Info] 

 

 

 

https://www.infomigrants.net/en/post/38628/germany-integration-commissioner-calls-for-more-diversity-in-police-and-school-workforce
https://www.dw.com/en/germans-less-skeptical-of-immigration/a-60801783
https://www.moroccoworldnews.com/2022/02/347145/morocco-austria-vow-to-strengthen-regional-security-peace
https://www.swissinfo.ch/eng/politics/asylum-requests-in-switzerland-return-to-pre-pandemic-level/47349418
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(13) Albán embercsempészeket tartóztatott le az angol rendőrség 

Az angol rendőrség egy folyamatban lévő nyomozás keretében letartóztatott négy albán állampolgárt, akiket 

migránsok csempészésével gyanúsítanak. A hatóságok korábban további hét albánt tartóztattak le ugyanebből 

az embercsempész-csoportból. A rendőri szervek szerint az elkövetők kapcsolatokkal rendelkeznek 

Lengyelországban, Németországban és Franciaországban. A migránsokat Észak-Franciaországból 

csempészték az Egyesült Királyság területére teherautókban és furgonokban.  

[Albanian Daily News] 

 

(14) Eddig 193 ezer szíriai kapott török állampolgárságot 

A török belügyminiszter tájékoztatása szerint 2021 végéig 193 293 szíriai kapott török állampolgárságot. 

Süleyman Soylu emlékeztetett, hogy mintegy 3,7 millió szíriai menekült tartózkodik jelenleg is 

Törökországban. A szíriai válság kezdete óta több mint 700 ezer szíriai gyermek született az ország területén. 

Az elmúlt öt évben Törökország 2,5 millió embert akadályozott meg abban, hogy belépjen az országba déli 

és keleti határai felől, és 306 ezer embert, főként afgánokat, szíriaiakat, pakisztániakat, szomáliaiakat és 

bangladesieket küldött vissza hazájába. A migrációs hullám azonban valószínűleg nem ér véget egyhamar, 

sőt, még csak most kezdődött – hívta fel a figyelmet a miniszter.  

[Hürriyet Daily News] 

 

(15) Belgrádban vélhetően migráns betörőket tartóztattak le  

A belgrádi rendőrség két külföldi állampolgárt tartóztatott le: a 30 éves Y. M.-et és a 24 éves J. K.-t két 

gépkocsi feltörésével és egy pénzváltóba történő betöréssel vádolják. Két lopott mobiltelefont is lefoglaltak 

tőlük. A szerb főváros központjában követték el a bűncselekményeket. A Blic online hírportál tudósítása 

szerint az elkövetők migránsok. 

[Blic] 

 

(16) Halálos balesetet okozó embercsempészt tartóztattak le a horvát rendőrök  

Február 20-án tartóztatták le azt a 27 éves bosznia-hercegovinai állampolgárt, aki még február 14-én vesztette 

el uralmát gépkocsija felett, és egy 20 méter magas szakadékba zuhant Rijeka közelében, Fužine településnél. 

A Zágráb–Rijeka autópályán illegális migránsokat kereső rendőrök elől menekülő sofőr az autópálya egyik 

fizetőkapujának sorompóját is áttörte járművével. A baleset következtében egyik utasa életét vesztette. A 

további négy török állampolgárságú utas próbált elmenekülni, ám a horvát hatóságok megtalálták őket. A 

https://albaniandailynews.com/news/britain-4-arrested-for-smuggling-albanian-immigrants-1
https://www.hurriyetdailynews.com/over-193-000-syrians-became-turkish-citizens-minister-171631
https://www.blic.rs/vesti/beograd/uhapseni-stranci-koji-su-pljackali-po-beogradu-puzali-da-bi-izasli-iz-objekta-u-koji/x465qh1
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sofőr aztán közel két hétig menekült, ám amikor orvosi ellátást kért sérülései miatt, letartóztatták. Halálos 

kimenetelű közúti baleset okozásával, segítségnyújtás elmulasztásával és embercsempészettel vádolják. 

[Index.hr] 

 

(17) Egy migráns azt állítja, hogy közel két napig tartották bezárva egy rabszállító járműben  

Egy bissau-guineai állampolgárságú migráns egy Belgrád melletti befogadótáborból indult Bosznia-

Hercegovinába, ahonnan a boszniai határrendészek visszafordították Szerbiába. A boszniai határhoz közel 

fekvő Šabac városának egyik rendőrállomása előtt zárták be többedmagával egy rabszállító járműbe a szerb 

N1 televíziónak adott nyilatkozata szerint. Sem ételt, sem ivóvizet nem kaptak és még toalettre sem engedték 

ki őket. A szerb rendőrség cáfolja ezeket az állításokat, a médiát pedig arra kérik, hogy ne keltsék a szerbiai 

rendőrség rossz hírét. 

[Slobodnaevropa.org] 

 

  

https://www.index.hr/vijesti/clanak/uhicen-vozac-koji-je-prevozio-migrante-i-izazvao-tesku-prometnu-nesrecu-kod-fuzina/2340767.aspx
https://www.slobodnaevropa.org/a/migrant-tvrdi-da-ga-policija-od-subote-drzi-zakljucanog-u-marici/31712583.html
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AFRIKA 

 

(18) Éhhalál Szomáliában 

Megérkeztek a jelentések az első éhhalál-esetekről Szomáliából. Az évek óta tartó aszály miatt jelenleg 4,3 

millió ember szorul humanitárius segítségre az országban, és csak az elmúlt két hónapban legalább 700 000 

haszonállat hullott el. A vidéki lakosság egy része a nagyobb városokba vándorolva próbál megküzdeni a 

helyzettel. 

[Hiiraan] 

 

(19)  Franciaország és szövetségesei távoznak Maliból 

Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy a francia erők, illetve a Takuba műveletben résztvevő 

európai csapatok távoznak Maliból, mivel a politikai környezet nem teszi lehetővé a misszió folytatását. Az 

államfő szerint 4-6 hónap alatt kerül sor a kivonulásra. Az európai erőket Niger fogadja majd be. A német 

védelmi tárca aggodalmát fejezte ki, hogy a franciák távozásával az EUTM Mali kiképzőmisszió is 

ellehetetlenül. Emellett több afrikai ország is kétségeket fogalmazott meg az országban futó ENSZ-művelet, 

a MINUSMA jövőjét illetően. Bamako és Párizs viszonya az elmúlt másfél évben holtpontra jutott, és a mali 

elit Oroszországban látja megtalálni új stratégiai partnerét. 

[France24] 

 

(20) Öt katonával végzett az improvizált robbanóeszköz Nigerben 

A támadásra a mali határ közelében, Tillabéri régióban került sor. Az európai csapatkivonás után várható, 

hogy a Maliban erősödő erőszak Nigert is súlyosan érinti majd. Mindez beláthatatlan következményekkel 

járhat az illegális migrációra nézve. 

[Voanews] 

 

(21) Megkezdte az áramtermelést a Nagy Etióp Újjászületés Gát (GERD) 

A 2011 óta épülő erőmű február 20-i felavatását maga a miniszterelnök, Abij Ahmed vezényelte le. A 13 

turbinából egyelőre csak egy kezdte meg a termelést 375 MW teljesítménnyel, a következő üzembe 

helyezésére egy hónapon belül kerülhet sor. A GERD súlyos regionális konfliktus forrása, mert Egyiptom és 

Szudán attól tart, hogy a gát mögötti víztározó feltöltése jelentősen hat majd saját vízellátásukra. 

[Fanabc]  

https://hiiraan.com/news4/2022/Feb/185319/woman_2_children_die_of_hunger_in_somalia_as_drought_worsens.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.france24.com/en/france/20220217-live-macron-holds-conference-on-sahel-engagement-as-france-poised-to-withdraw-troops-from-mali
https://www.voanews.com/a/land-mine-kills-five-soldiers-in-niger/6447148.html
https://www.fanabc.com/english/prime-minister-abiy-ahmed-officially-inaugurates-gerd-electric-power-generation/
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(22) A líbiai parlament a migránsválság leküzdésére irányuló stratégiák felülvizsgálatát kéri 

Szulejmán al-Harárí, a líbiai képviselőház belügyi bizottságának vezetője aggodalmának adott hangot a 

nemzetközi és helyi szervezetek azon jelentései miatt, amelyek a líbiai migrációs válság súlyosbodásáról 

szólnak. Utóbbiak a közelmúltban felszólították az Európai Uniót, hogy szüntesse be a migránsok líbiai 

„pokolba” való visszaküldésének gyakorlatát. Al-Harárí elmondta, hogy a térség különböző válságai miatt 

alakul ki a szomszédos országokból történő tömeges migráció, illetve, hogy a líbiai gazdaság nem képes ilyen 

nagyszámú embertömeg befogadására. Szerinte a líbiai hatóságokat hibáztató nemzetközi jelentések nem 

veszik figyelembe a nehéz belpolitikai körülményeket és az intézmények törékenységét, de ezzel együtt ő 

maga is szorgalmazza az eddig érvényben lévő líbiai migránspolitika felülvizsgálatát. 

[AKI] 

 

(23) Palesztin pénzgyűjtés a szíriai menekülteknek 

Izraeli arabok, valamint ciszjordániai és gázai lakosok alig egy hónap alatt tízmillió dollárnyi támogatást adtak 

össze, amiből a szíriai lázadók által ellenőrzött Idleb tartományban élő menekülteket kívánják megsegíteni. 

Az Irgalmas Lelkek nevű nonprofit szervezet már hat éve végez hasonló gyűjtéseket palesztinok körében. A 

mostani gyűjtésből háromezer lakóegységet terveznek építeni, ahova elsősorban olyan menekültek 

költöznének, akiknek sátrait lakhatatlanná tette az elmúlt hónapok zord időjárása. 

[Al-Arabiya] 

 

 

  

https://www.adnki.net/AKI/?p=85073
https://english.alarabiya.net/features/2022/02/14/Palestinians-start-aid-campaign-for-Syrian-refugees
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(24) Miért nem kapott egy nyugat-szaharai aktivista menedékjogot Franciaországban? 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 2022. július 21-i ítéletében elutasította az E.H. monogramú, 

nyugat-szaharai emberi jogi aktivista keresetét a menedékkérelmét megtagadó Franciaországgal szemben. 

E.H. azzal érvelt, hogy a marokkói útlevelet kényszerűségből váltott ki, mivel ez volt az egyedüli módja annak, 

hogy iratokkal utazzon. Ezután ukrán diákvízumot szerzett, majd azzal utazott Franciaországba. A francia 

hatóságoknak nem tudott schengeni vízumot bemutatni, mivel menekültkérelmét elutasították, emiatt a 

francia hatóságok visszafordították Marokkóba. Sem az eljáró francia nemzeti bíróság, sem a strasbourgi 

székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága nem találta bizonyítottnak E.H. állításait, miszerint szaharai 

etnikumhoz tartozása és politikai aktivizmusa miatt az élete veszélyeztetve volt Marokkóban. Walleed 

Mahmoud Elffars, a Genti Egyetem Jogi és Kriminológiai tanszékének kutatója cikkében kifogásolta az EJEB 

ítélete kapcsán, hogy nem fogadták el azt a tényt, hogy Nyugat-Szahara Marokkó általi megszállása már 

önmagában sérti a nemzetközi jogot. Mindezt ugyanis egy nemzeti bíróság, a Svájci Szövetségi Bíróság alig 

egy hónappal később, 2021 augusztusában – egy másik személy ügyében hozott ítéletében – kimondta és 

egyben a nyugat-szaharaiakat (hivatalos nevén a Szaharáwi Arab Demokratikus Köztársaság polgárait) 

hontalannak ismerte el.    

[Strasbourg Observers] 

 

(25) UNHCR: a menekült rohingya közösségnek átfogó humanitárius támogatásra van szüksége  

Kelly T. Clements, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának helyettese és Indrika Ratwatte, az UNHCR 

ázsiai és csendes-óceáni térségért felelős vezetője látogatást tett a Cox’s Bazar-i menekülttáborokban, ahol 

csaknem egymillió rohingya menekült él. A rohingyák az üldöztetés és erőszak elől Mianmarból menekülve 

keresnek védelmet Bangladesben. Az UNHCR tisztviselői elismerésüket fejezték ki Banglades kormányának 

a menekültek befogadása miatt, azonban hangsúlyozták az oktatás fejlesztésének és a megélhetési lehetőségek 

javításának szükségességét. Úgy vélik, mivel nem valószínű, hogy a rohingya menekültek a közeljövőben 

visszatérnek Mianmarba, a humanitárius támogatás alternatív megoldásait, például a harmadik országban való 

letelepítést is fontolóra kell venni.  

[UNHCR] 

 

 

https://strasbourgobservers.com/2022/02/18/e-h-v-france-on-a-cold-day-in-july/
https://www.unhcr.org/news/press/2022/2/620fa75d4/unhcr-deputy-calls-enhanced-access-education-livelihoods-rohingya-refugees.html
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(26)  Közel 200 000 afganisztáni tanár számára biztosítana fizetést az UNICEF  

Az afgán oktatási minisztérium bejelentette, hogy az UNICEF fontolgatja az állami iskolákban tanítók 

bérének kifizetését. Ez havi 100 dollárt jelentene csaknem 200 000 tanár számára. Az elsődleges terv egyelőre 

két hónapról rendelkezik. Ez a segítség egy kis lépés a gyermekek oktatáshoz fűződő jogának biztosítása, 

valamint a mélyülő humanitárius válság gazdasági enyhítése érdekében. Afganisztánban sok család hitelekből 

él, mert hónapok óta nem kapják meg fizetésüket.  

[TOLO News] 

 

(27) Az ENSZ Főtitkár aggodalmát fejezte ki az afganisztáni terrorizmus továbbgyűrűzése miatt 

António Guterres, az ENSZ Főtitkára a müncheni biztonsági konferencián hívta fel a figyelmet arra, hogy 

az afganisztáni terrorizmus-kockázat átlépheti az országhatárokat. Elmondta, hogy a terrorizmus gyors és 

riasztó terjedése az egyes afrikai országokban azt mutatja, hogy a különböző szélsőséges csoportok milyen 

ügyesen használják ki a hatalmi vákuumokat és forgatják fel a törékeny államokat. A tálibok többször is 

tagadták a külföldi terrorista csoportok jelenlétét Afganisztánban. 

[TOLO News] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tolonews.com/index.php/afghanistan-176796
https://tolonews.com/index.php/afghanistan-176782
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AMERIKA 

 

(28) 2022 januárjában csökkent az USA déli határán elfogott migránsok száma 

2022 januárjában az Egyesült Államok határőrsége 153 941 irreguláris migránst tartóztatott fel az ország déli 

határán, amely 11 hónapos mélypontnak számít, valamint 15%-os visszaesést jelent az előző hónapban 

közzétett adatokhoz képest (179 219 fő). Immár hetedik hónapja csökken az Északi-háromszögből 

(Guatemala, El Salvador, Honduras) érkezők száma, 2022 januárjában már csak 31 414 elfogott migráns volt 

ezeknek az országoknak az állampolgára (20%). Továbbra is jelentős probléma, hogy az elfogottak 41%-a 

(62 681 fő) az USA közvetlen szomszédságán kívülről érkezik; azaz nem Mexikó vagy az Északi-háromszög 

országainak állampolgára. 

[CBP] 

 

(29) A 2021-es pénzügyi évben 70%-kal csökkent az USA határain belül elfogott, majd kitoloncolt 

illegális bevándorlók száma 

Az Egyesült Államokban a Bevándorlásügyi és Vámhatóság (U.S. Immigration and Customs Enforcement – 

ICE) feladata az ország belsejében fellépni az illegális bevándorlókkal szemben. A 2020. október 1. és 2021. 

szeptember 30. közötti pénzügyi évben az ICE 55 590 illegálisan az országban tartózkodó migránst toloncolt 

ki az USA-ból, ami 70%-os csökkenés a 2020-as pénzügyi évhez képest (185 884 fő), és közel 80%-kal 

kevesebb a 2019-es pénzügyi évben közölt adathoz képest (267 259 fő). Az ICE a legtöbb illegális 

bevándorlót a 2012-es pénzügyi évben, a demokrata Barack Obama elnöksége alatt toloncolta ki (409 849 

fő). 

[CIS] 

(30) Chilei elnök: a migrációs válság Latin-Amerika összes országát érinti 

Sebastián Piñera chilei elnök február 16-án úgy fogalmazott, hogy az ország északi határán tapasztalható 

migrációs jelenség „nemcsak Chilében, hanem gyakorlatilag az összes latin-amerikai országban előfordul a venezuelai válság 

miatt”. Egy évvel ezelőtt a Chile és Bolívia határán fekvő fennsík az elmúlt évek egyik legsúlyosabb 

humanitárius válságának színhelye volt: Iquique és Antofagasta tengerparti városaiba nagy számban érkeztek 

illegális bevándorlók. Pénteken a chilei kormány különleges jogrendet hirdetett ki a probléma kezelésére. A 

rendőrség erőit a hadsereg támogatja a bevándorlók ellenőrzésében. Az embercsempészet és 

emberkereskedelem szintén problémaként jelentkezik. A határmenti szükségállapot 15 napig lesz érvényben, 

és a Kongresszus meghosszabbíthatja. Az intézkedés egyben válasz is volt arra a kétnapos sztrájkra, amelyet 

https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters
https://cis.org/Arthur/Removals-Fell-More-70-Percent-under-Biden-FY-2021
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a fuvarozók szakszervezete tartott egy sofőr (állítólag) külföldiek által elkövetett meggyilkolása után. Az 

elmúlt évben több mint 20 bevándorló vesztette életét, amikor a zord természeti adottságokkal rendelkező 

fennsíkon akart átjutni Colchane városába, Chilébe. A latin-amerikai országban összesen 1,4 millió migráns 

él, ami a lakosság több mint 7%-ának felel meg. A legtöbben a venezuelaiak vannak, őket követik a peruiak, 

a haitik és a kolumbiaiak. 

[Proceso Digital] 

 

(31) Kolumbiának nincs kapacitása arra, hogy folytassák az új migránsok integrációját 

Marta Lucía Ramírez az Amerikai Államok Szervezete virtuális találkozóján úgy fogalmazott, hogy Kolumbia 

„elérte határait” az új venezuelai bevándorlók fogadása tekintetében. „Kolumbiának nincs kapacitása arra, hogy 

folytassa az új migránsok és menekültek integrációját” – mondta Ramírez. Azt is nehezményezte, hogy az Egyesült 

Államokkal, Kanadával vagy Spanyolországgal ellentétben Kolumbiába „a kevésbé gazdag területekről, a kevésbé 

képzett szektorokból” özönlenek. Az alelnök arra kérte a többi OAS-országot, hogy emeljék fel a hangjukat 

Nicolás Maduro kormányával szemben. „Miközben Latin-Amerika továbbra is szembesül a venezuelai testvéreink 

elvándorlása által generált válsággal, feltételeznünk kell, hogy mindenkinek erkölcsi kötelessége a venezuelai lakosság legalább 

egy részének átvállalása” – mondta Ramírez. Több mint hatmillió venezuelai menekült el hazájából az elmúlt 

években a mély politikai, társadalmi és gazdasági instabilitás miatt. Hozzávetőlegesen egyharmaduk a 

szomszédos Kolumbiában telepedett le. A járvány tovább rontotta a Latin-Amerikában szétszórtan élő 

venezuelai migránsok bizonytalan körülményeit. Kolumbia kormánya egy éve indította el a Venezuelai 

Migránsok Ideiglenes Védelmének Statútumát (ETPV), amely 10 évre szól és célja az illegális migráció 

megfékezése. Az ETPV támogatja az ország – hatalmas költségvetési erőfeszítések árán – fenntartott 

befogadási és migrációs politikájának rugalmasságát. Ez a lépés egyébként Kolumbiát a latin-amerikai 

migrációs politika élvonalába helyezte, illetve Duque elnököt jelentős nemzetközi hírnévhez juttatta. 

[El País] 

 

 

  

https://proceso.hn/pinera-ante-crisis-migratoria-ocurre-en-todos-los-paises-de-america-latina/
https://elpais.com/internacional/2022-02-17/la-vicepresidenta-dice-que-colombia-no-puede-seguir-asimilando-migrantes-venezolanos.html


 
14 
 

ÁZSIA 

 

(32) 2021-ben rekordot döntött az Oroszországi Föderációba érkező tádzsik bevándorlók száma 

2021-ben rekordot döntött az Oroszországi Föderációba érkező tádzsik bevándorlók száma. Az orosz 

belügyminisztérium adatai szerint 2 439 198 tádzsik állampolgár jelölte meg 2021-ben, hogy munkavállalás 

céljából döntött a beutazás mellett. Ez Tádzsikisztán teljes lakosságának körülbelül egynegyede. Ez jelentős 

emelkedés a korábbi évekhez képest, amikor az Oroszországban dolgozó tádzsikok számát még „csak” 1,2 

millióra becsülték. Míg a migránsok többségét idénymunkások teszik ki, évről évre egyre több tádzsik keres 

állandó letelepedési lehetőséget Oroszországban. 

[RFE/RL] 

 

(33) Az Afganisztánban tartózkodó külföldi terrorista csoportok fenyegetést jelentenek a 

térségben  

Mansor Ahmad Khan, Pakisztán Afganisztánba akkreditált nagykövete aggodalmát fejezte ki az al-Káida és 

más külföldi terrorista csoportok afganisztáni jelenléte miatt, mert azok nem csupán az instabil ország, de 

Pakisztán és a teljes térség biztonságát fenyegetik. Hozzátette, ezért is szükségszerű a két ország között épülő 

határkerítés befejezése, ám az rengeteg feszültséget vált ki Iszlámábád és Kabul között. 

[TOLO News] 

https://www.rferl.org/a/tajikistan-russia-exodus-migration-brain-drain/31700293.html
https://tolonews.com/afghanistan-176795

