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EURÓPA  

(1) 2 500 bevándorló rohamozta meg Melilla határkerítését 

Az elmúlt évek egyik legnagyobb átkelési kísérlete zajlott le a napokban Melilla spanyol enklávéban, ugyanis 

mintegy 2 500 bevándorló próbált meg átjutni az ott található határkerítésen. Közülük körülbelül 500-an 

sikerrel jártak. A régió kormánya szerint a „migránsok erőszakossága” járult hozzá ahhoz, hogy „leküzdjék a 

marokkói biztonsági erőket, amelyek megpróbálták megakadályozni őket abban, hogy elérjék a kerítést”. A hatóságok 

elmondása szerint a bevándorlók többsége a szubszaharai Afrikából származik. 

[Info Migrants] 

 

(2) Péntekig 140 ezer menekült érkezett Ukrajnából Magyarországra 

Szijjártó Péter külügyminiszter péntek este arról tájékoztatott, hogy a háború kirobbanása óta 140 ezer 

menekült érkezett Ukrajna irányából Magyarországra, közülük 100 ezren ukrán, 22 ezren magyar 

nemzetiségűek, 18 ezren pedig harmadik országok állampolgárai. Megerősítette, hogy Magyarország fel van 

készülve a menekültek fogadására és befogadására még az eddiginél is nagyobb számban, el tudtunk látni 

mindenkit, és nincs szükségünk külső segítségre ebben a tekintetben sem. Tájékoztatott továbbá arról, hogy 

a kárpátaljai kormányzóval folytatott konzultáció alapján a Magyarország történetének legnagyobb 

humanitárius segélyakciója keretében felajánlott szállítmány összetétele némiképpen változik, és 800 tonna 

ételt fogunk humanitárius segélyként eljuttatni Ukrajnának, valamint 200 tonna babaápolási, illetve higiéniai 

eszközt. 

[Facebook] 

 

 

 

https://www.infomigrants.net/ar/post/38906/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AD%D9%88-500-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-2500
https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/videos/1291670044652290
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(3) Átmeneti védelmet kap minden Ukrajnából menekülő polgár 

Az Európai Unió Tanácsa elfogadta az ukrajnai háború elől menekülő személyekre vonatkozó átmeneti 

védelmet nyújtó végrehajtási határozatot, ezzel megkönnyítve a fogadó országok eljárását, valamint a 

menekültek letelepedési folyamatát. Ennek értelmében EU szinten harmonizált jogok illetik meg őket, amely 

kiterjed a tartózkodási, lakhatási és munkavállalási jogra, illetve az orvosi ellátás és a gyermekek oktatáshoz 

való hozzáférése is biztosított számukra. Elsősorban egy éves időtartamban élhetnek az átmeneti 

védelemmel, amely további egy évre meghosszabbítható, ezután pedig a Bizottság a Tanácsnak újabb egy 

évre való meghosszabbításra tehet javaslatot. 

[Council of the EU] 

 

(4) A német szövetségi kormány is felkészült az Ukrajnából érkező menekültek fogadására 

Szombati (2022.03.05.) adatok szerint eddig közel 27 500 ukrajnai menekültet regisztráltak a német szövetségi 

hatóságok. A határellenőrzések hiánya miatt azonban számuk ennél sokkal magasabb lehet. A szövetségi 

kormány bejelentette, hogy Németország felkészült a menekültek fogadásra. Feltételezhetően sokan sérülten 

vagy orvosi kezelésre szorulva fognak érkezni, így az ellátásukat országos szinten szervezik. Emellett a 

Németországban letelepedőknek ún. integrációt segítő kurzust, munkát és szociális ellátást biztosítanak – 

utóbbiakat az uniós direktívának megfelelően – a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek minél 

gyorsabb beilleszkedése érdekében. 

[Tagesschau] 

 

(5) Oroszország és Ukrajna humanitárius folyosók megnyitásáról döntött 

Oroszország és Ukrajna csütörtökön (2022.03.03.) humanitárius folyosók megnyitásáról döntött. A két 

ország vezetői egyetértettek abban, hogy humanitárius folyosókra van szükség a segélyek és 

gyógyszerszállítmányok eljuttatására, valamint a civilek menekítésére.  

[UNHCR] 

 

(6) A Lordok Háza leszavazta a brit bevándorlási törvény kulcsfontosságú pontjait 

A Lordok Háza leszavazta az Egyesült Királyság kormányának törvényjavaslatát, amely megszüntette volna 

azokat a záradékokat, amelyek büntetik és kriminalizálják a szabálytalan úton az országba érkezett 

menedékkérőket. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága arra figyelmeztetett, hogy a kétszintű politikai 

megközelítés alááshatja a nemzetközi menekültvédelmi szabályok érvényesülését. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/04/ukraine-council-introduces-temporary-protection-for-persons-fleeing-the-war/
https://www.tagesschau.de/inland/fluechtlinge-ukraine-deutschland-integration-101.html
https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
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[UNHCR] 

 

(7) Szerbiában megbüntetik az ukrán háborúra hivatkozva nyerészkedő pénzváltókat 

A Szerb Nemzeti Bank közleményben tájékoztatta a lakosságot, hogy fellépnek az ukrajnai háborús válságot 

kihasználó, az engedélyezettől eltérő árfolyamon valutát váltó pénzváltókkal szemben. Szerbiában a nemzeti 

bank középárfolyamának legfeljebb 1,25 százalékáig térhetnek el mind a valutavásárláskor, mind eladáskor a 

pénzváltók. Lakossági bejelentések alapján kiderült, hogy a napokban tömegesen alkalmaztak a törvényesnél 

magasabb árfolyamnyereséget az említett intézmények. A törvénysértőkre 100 ezertől kétmillió dinárig 

(átszámítva kb. 330 ezer forinttól 6,6 millió forintig), míg az egyéni vállalkozókra 10 ezertől 500 ezer dinárig 

(átszámítva kb. 33 ezer forinttól egymillió-hatszázötvenezer forintig) szabhatnak ki bírságot.  

[Blic] 

 

(8) Szerbiába is megérkeztek az első ukrajnai menekültek 

Február 28-án, hétfőn mintegy 300-an érkeztek Ukrajnából Szerbiába a Szerbiai Menekültügyi 

Komisszariátus tájékoztatása alapján. Közülük a többség Horvátországba és Montenegróba távozott, mivel 

ott rendelkeznek ingatlannal. Kisebb részük maradt a szerbiai rokonaiknál. A Komisszariátus jelezte, hogy 

idáig senki sem kért segítséget szálláshely keresése kapcsán, azonban kijelentette, hogy szükség esetén ebben 

is tudnának segíteni. „Számíthatnak ránk, akik a Szerbiában maradás mellett döntenének. Ezerötszáz fő elhelyezését 

ebben a pillanatban is meg tudnánk oldani. Nem hinném, hogy ennél nagyobb igény merülne fel. Szerbiában nem jelentős az 

ukrán és a ruszin kisebbség száma. Más országok vonzóbb célpontnak tűnhetnek számukra” ‒ nyilatkozta Vladimir 

Cucić szerbiai menekültügyi és migrációs biztos. 

[RSN1Info] 

 

(9) Migrációs megbeszélést folytatott Észak-Rajna-Vesztfália és Ghána 

Joachim Stamp, Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnök-helyettese accrai látogatása során megbeszélést 

folytatott Ignatius Baffour Awuah munkaügyi miniszterrel. A megbeszélés során a felek érintették a 

Németországba irányuló ghánai migrációt, valamint a lehetséges további kooperációs formákat. A ghánai 

német együttműködés és fő végrehajtó szerve, a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) aktívan részt vesz a migrációban rejlő fejlesztési potenciál kiaknázásában Ghánában. Így a GIZ 

támogatja a ghánai diaszpórát abban, hogy részt vegyenek hazájuk fejlesztésében, segíti a migránsokat 

https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
https://www.srbijadanas.com/biz/vesti/prijava-inspekcija-menjacnice-nbs-novac-evri-2022-03-05
https://rs.n1info.com/vesti/prve-izbeglice-stigle-u-srbiju-ne-zelim-da-zivim-u-putinovoj-ukrajini/
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társadalmi-gazdasági reintegrációjukban, a helyi fiataloknak megélhetési kilátásokat kínál az országban, és 

tanácsot ad a legális migráció lehetőségeiről, miközben felhívja a figyelmet az illegális migráció kockázataira.  

[Modern Ghana] 

 

(10) Ausztria: naponta 4 000 menekült érkezik Ukrajnából 

Az osztrák Belügyminisztérium szombati információi szerint naponta 4 000 menekült érkezik Ausztriába, 

jellemzően azonban nem maradnak az országban. Leginkább olyan országokba utaznak tovább, ahol 

nagyobb ukrán közösség él. Sokan ezért Spanyolországot vagy Olaszországot választják. 

[Salzburger Nachrichten] 

 

(11) Becsületgyilkossággal vádolnak két afgán testvért Németországban 

A berlini bíróság megkezdte két becsületgyilkossággal vádolt afgán testvér tárgyalását. A testvéreket azzal 

gyanúsítják, hogy megfojtották a nyugati életmódot folytató nővérüket, majd a holttestet egy bőröndben 

Bajorországba küldték. Több NGO szerint a bűntény nem egyedi eset és újra rávilágít a menekült nők ellen 

elkövetett erőszakosság jelenségére. 

[Reuters] 

 

(12) Ingyenessé vált az osztrák tömegközlekedés az ukrán menekültek számára 

Az osztrák vasutakat üzemeltető ÖBB, valamint az bécsi tömegközlekedést kezelő Wiener Linie 

bejelentették, hogy március 1-je és 15-e között az ukrán menekültek ingyen utazhatnak járataikon. Hasonló 

intézkedéseket vezetett be a régióban Svájc, Lengyelország és Németország is.  

[The Local] 

 

(13) Hat migráns holttestét fedezték fel egy görög sziget mellett 

A görög parti őrség jelentése szerint Leszbosz szigeténél hat migráns holttestét fedezték fel. A hatóságok 

gyanúja szerint a migránsok a közeli török partokról kíséreltek meg átjutni Görögország területére. Notis 

Mitarachi migrációs miniszter szerint az Európai Uniónak meg kell akadályozni az átkeléseket 

Törökországból. 

[AP News] 

 

 

https://www.modernghana.com/news/1143110/ghana-and-germany-discuss-options-of-furthering.html
https://www.sn.at/panorama/oesterreich/oesterreich-weiter-rund-4-000-fluechtlinge-pro-tag-aus-der-ukraine-117978358
https://www.reuters.com/world/afghan-brothers-go-trial-germany-honour-killing-sister-2022-03-02/
https://www.thelocal.at/20220301/austria-announces-free-public-transport-for-people-fleeing-ukraine/
https://apnews.com/article/europe-middle-east-greece-migration-european-union-15be71f1bd15402105102b1a61b415b4
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(14) Migránsokat szállító hajókat tartóztatott fel a görög parti őrség 

A görög parti őrség közleménye szerint öt olyan hajót sikerült feltartóztatniuk a Frontex segítségével, amelyek 

több mint 120 migránst szállítottak.  

[AP News] 

 

(15) Több szálláshelyet kér az ukrán menekülteknek egy szerb NGO 

Rados Djurovic, az Asylum Protection Center NGO igazgatója szerint Szerbia jelenleg 6 000 ukrán 

menekültet képes elszállásolni, azonban az előrejelzések szerint legalább 10 000 menekült érkezése várható. 

Djurovic szerint a menekültek száma nagyban függ attól, hogy az Ukrajnával határos országok hány 

menekültet fogadnak be.  

[Info Migrants]  

https://apnews.com/article/europe-middle-east-greece-turkey-migration-ebd95da9554d2f9223d1ca2c293bb297
https://www.infomigrants.net/en/post/38893/serbia-ngo-demands-more-reception-places-for-ukrainian-refugees
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AFRIKA 

(16) 200 fegyveressel végeztek a nigériai kormányerők 

A több szövetségi államra kiterjedő művelet során a nigériai hadsereg az ország északi részén elharapódzó 

bandita-csoportokat igyekezett felszámolni, emellett növelni jelenlétét és láthatóságát a területen, hogy 

erősítsék a lakosság biztonságérzetét. Az elmúlt években több ezer embert raboltak el különböző fegyveresek 

váltságdíjért cserébe, ami miatt egyre többen menekülnek el otthonaikból. 

[Voanews] 

 

(17) Mészárlás Maliban 

27 katona meghalt és 33 megsebesült Maliban, amikor a dzsihádisták lerohanták a Mondoro városában fekvő 

katonai bázisukat. Hét katonát eltűntként tartanak nyilván. Az elmúlt hónapokban ez volt a szélsőségesek 

legvéresebb támadása az országban. Assimi Goita elnök háromnapos nemzeti gyászt rendelt el. A mali 

kormányerők (FAMa) műveleti képességeit jelentősen gyengíti, hogy a Párizzsal folyó politikai viták miatt a 

francia és szövetséges európai erőknek távozniuk kell a nyugat-afrikai országból, megfosztva így a FAMa-t 

az értékes légi és szárazföldi támogatástól. Az instabilitás miatt legalább 3 millió belső és külső menekült él a 

térségben. 

[Voanews] 

 

(18) Nigériai diákok ezrei menekülnek Ukrajnából 

Mintegy 8 000 nigériai állampolgár, zömében diákok tartózkodtak a kelet-európai országban az orosz invázió 

előestéjén, akik most Lengyelországon, Magyarországon, Románián és Szlovákián keresztül igyekeznek 

hazajutni. Az érintett országok Abujával kooperálva szervezik meg a menekültek evakuálását. 

[Voanews] 

 

  

https://www.voanews.com/a/6468721.html
https://www.voanews.com/a/at-least-27-soldiers-killed-in-central-mali-attack/6471248.html
https://www.voanews.com/a/hundreds-of-nigerians-head-home-fleeing-russia-s-ukraine-invasion/6470561.html
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

(19) Tunézia: kilenc bevándorló holttestét találták meg, kilenc másikat pedig kimentettek 

A tunéziai Védelmi Minisztérium bejelentette kilenc bevándorló halálát és kilenc másik kimentését, miután 

hajójuk elsüllyedt a tunéziai partoknál. A hivatalos források megerősítették, hogy az illetékes hatóságok a 

túlélőket Sfax városában a jogi eljárások lefolytatása miatt átadták a Nemzetőrségnek. A közlemény szerint a 

hatóságok ezen túlmenően utasítottak egy búváregységet is, hogy a tenger mélyén tovább kutassanak a többi 

hajótörött után. 

[Akhbarelyom] 

 

(20) Ismét két kormánya van Líbiának 

Március 1-jén a líbiai képviselőház – amelynek mandátuma évekkel ezelőtt lejárt – elfogadta a korábbi 

belügyminiszter és önjelölt miniszterelnök, Fati Basaga által előterjesztett kabinetet. Bár hivatali ideje 

december 24-ével véget ért, az átmeneti miniszterelnök, Abdul Hamid Dbeibah továbbra is magát tartja az 

ország legitim vezetőjének. Többen attól tartanak, hogy ismét kiújulhat a polgárháború az országban. 

[Voanews] 

 

(21) Az arab nyelvű felhasználók több mint három milliószor említették az ukrajnai orosz inváziót 

posztjaikban 

Ukrajna orosz inváziója széles körű reakciót váltott ki az arab nyelvű közösségi média felhasználók körében. 

Kommentek milliói jelentek meg a közösségi oldalakon Oroszország ukrajnai inváziójáról, a legtöbb 

vélemény a nyugati politikával és a mainstream médiával ellentétes volt. Az egyik közösségi médiát elemző 

cég, a Brandwatch szerint az arab nyelvű felhasználók több mint három milliószor említették az ukrajnai 

orosz inváziót posztjaikban a háború első hat napján. Legtöbben a NATO-t hibáztatják Oroszország 

támadása miatt, ugyanis úgy vélik, „a koalíció provokatív politikájával nem hagyott más lehetőséget Putyin számára”. 

https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/3686283/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9---%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84-9-%D8%AC%D8%AB%D8%AB-%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86..-%D9%88%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-9-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.voanews.com/a/libyan-lawmakers-approve-new-government-fueling-tensions/6465213.html
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Barna: 62% – nyugatellenes gondolatok 

Kék: 6% – nyugatbarát gondolatok 

Rózsaszín: 32% – csak megosztotta a hírt 

[BBC Persian] 

 

 

 

 

  

https://www.bbc.com/persian/world-features-60570523
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

(22) A Frontex tisztviselőket és járőrautókat küld Románia moldovai és ukrajnai határszakaszaira 

Románia kérésére reagálva Fabrice Leggeri, a Frontex igazgatója úgy döntött, hogy 150 tisztviselőt és 45 

járőrautót küld Románia moldovai és ukrajnai határára. A Frontex állandó állományának tisztviselői segítenek 

majd az Ukrajnából érkezők adatainak feldolgozásában és szükség esetén egyéb, határellenőrzéssel 

kapcsolatos feladatokat is ellátnak. Fontos megjegyezni, hogy a Frontex már eddig is támogatta Romániát az 

EU külső szárazföldi határainak védelmében a 2022 januárjában indított Terra-művelet (Joint Operation Terra 

2022) keretén belül. Az akció 12 uniós tagállamban zajlik és 62 határátkelőhelyre terjed ki. A megerősítés a 

folyamatban lévő együttműködés részét képezi.  

[Frontex] 

 

(23) ENSZ BT: tanácskozás az afganisztáni válság kapcsán 

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjai szerdán tanácskozást tartottak, hogy megvitassák az afganisztáni 

helyzetet, ugyanis a nemzetközi és civil szervezetek erőfeszítései ellenére az ország humanitárius, politikai és 

gazdasági válsággal küzd. Az ENSZ-főtitkár afganisztáni különmegbízottja, Deborah Lyons elmondta, hogy 

az afgánok megsegítése nem lehetséges a de facto hatóságokkal való együttműködés nélkül. Hozzátette, hogy 

az önkényes fogva tartásról, a bírósági eljárást mellőző kivégzésekről, valamint a házkutatásokról 

mihamarabb tárgyalni kell az „államvezetéssel”.  

[UN News] 

 

(24) UNHCR: egy hét alatt több mint egymillióan menekültek el Ukrajnából 

Alig egy héttel az orosz-ukrán háború kitörése után mintegy 1,2 millió ember menekült el az országból, 

mondta Filippo Grandi, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa. A nemzetközi szervezet arra figyelmeztet, hogy 

a következő hónapokban a menekültek száma meghaladhatja a négymilliót is. A legtöbb menekült 

Lengyelországba, Magyarországra, Romániába és Szlovákiába érkezett.  

[UNHCR] 

 

(25) Az ENSZ legújabb éghajlatváltozással foglalkozó jelentése növekvő károkra figyelmeztet 

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) második munkacsoportjának (Hatások, alkalmazkodás 

és sebezhetőség munkacsoport) jelentése az eddigi legrészletesebb áttekintést nyújtja az éghajlatváltozás által 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-to-send-additional-officers-to-romania-B4Nl2h
https://news.un.org/en/story/2022/03/1113172
https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
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jelentett veszélyekről. A szakértők arra a következtetésre jutottak, hogy az államok nem tesznek eleget annak 

érdekében, hogy megvédjék állampolgáraikat a környezeti veszélyektől és növeljék a közösségek ellenálló 

képességét. A jelentés kitér rá, hogy az emberiség csaknem fele veszélyzónában él és az időjárási szélsőségek 

erősödésével egyre többen kényszerülnek majd lakóhelyük elhagyására.  

[UNHCR] 

 

(26) Világbank: egymillió dollár sürgős támogatást kap Afganisztán 

A Világbank igazgatótanácsa jóváhagyta, hogy az egyik befagyasztott afganisztáni vagyonkezelői alapból több 

mint egymillió dollárt fordítsanak a sürgős oktatási, mezőgazdasági és egészségügyi programok 

finanszírozására. Az ENSZ-ügynökségeken és nemzetközi segélyszervezeteken keresztül folyósítandó pénz 

az ország humanitárius válságának enyhítését célozza.  

[UNHCR] 

 

(27) Ukrajnában tartózkodik az ENSZ válságkoordinátora 

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének ukrajnai válságkoordinátora, Amin Awad a harcok által sújtott 

területen tartózkodik. Nyilatkozatában méltatta a béketárgyalások második fordulójában kötött 

megállapodást a humanitárius folyosók megnyitásáról és a civilek evakuálásáról, azonban felszólította a 

feleket, hogy az egyezségben foglaltaknak tegyenek eleget. 

[United Nations Ukraine] 

 

 

 

 

 

  

https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
https://ukraine.un.org/en/173985-statement-united-nations-crisis-coordinator-ukraine
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AMERIKA 

(28) Az ukrajnai háborúval összefüggésben az USA felfüggesztette kilenc ország 

állampolgárainak kitoloncolását 

A Biden-kormányzat március 3-án jelentette be, hogy az ukrajnai háború, illetve a fegyveres konfliktus 

következményeként a környező régiót sújtó menekültválság miatt felfüggeszti kilenc ország állampolgárainak 

kitoloncolását az Egyesült Államokból. Március 3. után az ukrán állampolgárokon kívül az amerikai 

hatóságok nem fogják kitoloncolni az USA-ban illegálisan tartózkodó magyar, lengyel, román, szlovák, 

moldáv, grúz, fehérorosz, valamint orosz állampolgárokat sem. 

[CBS News] 

 

 

  

https://www.cbsnews.com/news/ukraine-russia-ice-deportations-suspended/
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ÁZSIA 

(29) Indonézia: megdöbbentő visszaélések az őslakos pápuák ellen 

Az ENSZ által megbízott jogi szakértők megdöbbentő visszaélésekről számoltak be, amelyet az őslakos 

pápuák ellen követtek el Indonéziában a hatósági szervek. A független szakértők nyilatkozatban mondták el, 

hogy 2021 áprilisa és novembere között több olyan esetről szereztek tudomást, ahol az indonéz hatóságok 

és biztonsági erők visszaéltek hatáskörükkel. Bírósági eljárást mellőző kivégzések, erőszakos eltűnések, kínzás 

és embertelen bánásmód, valamint legalább 5 000 bennszülött pápua kényszerű kitelepítése is szerepelt a 

vádak között. Indonéziában az erőszak 2018 decembere után fokozódott, amely miatt a lakhelyüket elhagyni 

kényszerült emberek száma 60–100 ezer fővel nőtt. A szakértők beszámolója szerint a hatóságok 

akadályozzák a lakhelyüket elhagyni kényszerült pápuáknak nyújtott humanitárius segítség célba érését. 

[UN News] 

 

(30) A tálib hatalomátvételt követően evakuált afgánok Ukrajnában rekedtek 

Az Ukrajnába evakuált afgán állampolgárok az orosz inváziót követően az országban rekedtek, ugyanis 

útlevél és egyéb dokumentumok hiányában nem hagyhatják el Ukrajnát. Bizonytalanságban és elfeledve érzik 

magukat, mert az afgán nagykövetség nem segített nekik – mondta egy Kijevben ragadt afgán állampolgár. A 

Lengyelországba és Szlovákiába akkreditált afgán nagykövetség igyekszik tárgyalásokat folytatni az 

állampolgárok más országokba való áthelyezéséről. 

[TOLO News] 

 

(31) Afganisztáni Iszlám Emirátus: utazhatnak a megfelelő dokumentumokkal és külföldi 

meghívóval rendelkező afgán állampolgárok 

Az Afganisztáni Iszlám Emirátus bejelentette, hogy azok az afgán állampolgárok, akik rendelkeznek a 

szükséges jogi dokumentumokkal és külföldi meghívóval, probléma nélkül utazhatnak és térhetnek haza. A 

bejelentés reakció a korábbi szabályozást követő nemzetközi felháborodásra reakció. Korábban ugyanis a 

tálibok igyekeztek megakadályozni állampolgáraik külföldre utazását, különösen a nőkét. Nekik férfi gyámra 

és „jogos indokra” volt szükségük ahhoz, hogy átléphessék a határt.  

[TOLO News] 

 

 

https://news.un.org/en/story/2022/03/1113062
https://tolonews.com/afghanistan-176901
https://tolonews.com/index.php/afghanistan-176912
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(32) Önkényes házkutatások zajlanak Afganisztánban 

Az Afganisztáni Iszlám Emirátus hatóságai által a múlt héten indított önkényes házkutatások a nemzetközi 

kritikák ellenére is folytatódnak. Az önkényes házkutatások a Fazal Mazloom védelmi miniszterhelyettes 

irányítása alatt zajló „elszámolási művelet” részei. A műveletet a védelmi minisztérium és a hírszerző osztály 

hajtja végre.  

[TOLO News] 

 

 

 

https://tolonews.com/index.php/afghanistan-176938

