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EURÓPA  

(1) Egyre több atrocitás éri a Németországban élő orosz közösséget 

Az ukrajnai háború miatt fokozódik az orosz ajkú, illetve felmenőkkel bíró német állampolgárok zaklatása. 

Sokan arról nyilatkoznak, hogy a munkahelyeken, a tömegközlekedésen és az iskolákban is bántalmazzák, 

illetve őket okolják az orosz agresszió miatt. A közel hatmillió polgár jellemzően már német nemzetiségű és 

állampolgárságú, ugyanis még a volt Szovjetunió államaiból telepedtek át Németországba. Védelmük 

érdekében több társadalmi szervezet is politikai szereplőkhöz fordult. 

[Deutsche Welle] 

 

(2) Berlini főpályaudvar: megjelentek az embercsempészek és a szexuális zaklatók 

A berlini szövetségi rendőrség felhívást tett közzé, miszerint emberkereskedők tesznek ajánlatot fiatal 

egyedülálló vagy gyermekkel utazó ukrán nőknek. Többen fuvart vagy szállást kínálnak fel a kétségbeesett 

menekülteknek. A hatóság tájékoztatása alapján eddig még nem történt bűncselekmény. 

[Deutsche Welle] 

 

(3) Ausztria: közel 3 350 menedékkérelmet nyújtottak be január végéig 

Az osztrák belügyminisztérium 2022 január végéig összesen 3 349 menedékkérőt regisztrált. A teljes évre 

kivetítve mintegy 40 200 kérelemre számítanak, ami 2016 óta a legmagasabb adatnak ígérkezik. 

[Statista] 

 

 

https://www.dw.com/de/anfeindungen-gegen-die-russische-community-in-deutschland/a-61055069
https://www.dw.com/de/gefahr-f%C3%BCr-gefl%C3%BCchtete-ukrainerinnen-dubiose-%C3%BCbernachtungsangebote-in-berlin/a-61078954
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/293189/umfrage/asylantraege-in-oesterreich/#professional
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(4) Svájc: központilag szabályozták az ukrán menekültek pénzügyi támogatását  

A svájci szövetségi kormányzat minden, Ukrajnából menekült személy után körülbelül 1 500 frankot ad 

havonta a kantonok számára. Ebből az összegből a területi vezetőség szállást, egészségbiztosítást és egyéb 

költségeket tud finanszírozni. Emellett a kantonok részéről felmerült egy ún. integrációs átalányösszeg is, 

amelyet nyelvtanfolyamra vagy a munkahelyi beilleszkedésre kell fordítani. A központi kormányzat szerint 

azonban a menekültek minél hamarabb vissza kívánnak térni hazájukba, ezért ilyen támogatásra nincs 

szükség. 

[SRF] 

 

(5) A sportlétesítmények nem megfelelőek a menekültek elhelyezésére a Német Olimpiai 

Bizottság szerint 

A Német Olimpiai Bizottság (DOSB) közleményben kérte a német városokat, hogy a sportlétesítményeket 

ne használják a menekültek hosszú távú elszállásolására. A szervezet szerint a létesítmények nélkül a 

sportklubok nem képesek ellátni a közösségi és integrációs feladataikat. A belügyminisztérium közlése szerint 

jelenleg 80 000 ukrán menekült tartózkodik az országban, ám 300 000 ház áll készen a további érkezők 

elszállásolására. 

[Inside the Games] 

 

(6) Ylva Johansson: az EU tanult 2015-ből 

Ylva Johansson, az Európai Bizottság belügyi biztosa az Euronews-nak nyilatkozva kijelentette, véleménye 

szerint az Európai Unió tanult 2015-ből. Az Ukrajnából érkező menekülthullám kezelése érdekében a 

Bizottság elfogadta az Ideiglenes Oltalmi Direktívát [Temporary Protection Directive], ami lehetővé teszi a 

szükséges ellátás biztosítását a menekültek számára. Johansson szerint 2015-höz képest a legnagyobb 

különbség nem az érkezők vallása és bőrszíne, hanem az Európába érkezés módja.  

[Euronews] 

 

 

 

https://www.srf.ch/news/schweiz/hilfe-fuer-ukrainische-menschen-kantone-fordern-hoehere-entschaedigung-fuer-ukraine-fluechtlinge
https://www.insidethegames.biz/articles/1120446/dosb-refugees-facilities
https://www.euronews.com/my-europe/2022/03/11/europe-has-learned-from-2015-eu-migration-chief-says-as-millions-flee-ukraine
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(7) A ciprusi gyermekjogi megbízott szerint elfogadhatatlan a nicosiai menekülttábor állapota 

Despo Michaelidou, Ciprus gyermekjogi megbízottja közleményben ismertette a nicosiai 

befogadóközpontban lefolytatott vizsgálat eredményeit. A megbízott szerint a kiskorú migránsok nem 

részesültek megfelelő ellátásban, valamint az elhelyezési és a higiéniai lehetőségek sem biztosítottak 

megfelelően. A ciprusi belügyminisztérium elutasította a megbízott megállapításait, álláspontjuk szerint 

ugyanis a táborban minden megfelelő mennyiségben és minőségben áll rendelkezésre. A tárca emellett 

közölte, hogy a 356 kiskorúból 214-et már el kellett volna szállítani, ám nem sikerült számukra megfelelő 

szálláshelyet találni.  

[AP News] 

 

(8) Egyetemi kutatók: az ukrán menekültválság akár évekig is eltarthat 

Több mint kétmillió ukrán hagyta el Ukrajnát az Oroszország által február 24-én indított invázió óta – hívta 

fel rá a figyelmet Jose J. Padilla, az Old Dominion Egyetem (ODE) docense és Erika Frydenlund, az ODE 

kutatósegédje. A két szakértő arra is rámutatott, hogy az ukrán menekültek hirtelen kivándorlása olyan 

mértékű és intenzitású, amelyre a második világháború óta nem volt példa Európában. Padilla és Frydenlund 

kiemelte, hogy a nagy nemzetközi adománygyűjtő kampányok vélhetően nem fognak kitartani a konfliktus 

végéig. Meglátásuk szerint ez azért van, mert a menekülttámogatás krónikusan alulfinanszírozott és nem elég 

fejlett a kényszermigráció piacközpontú kezelése (humanitárius válaszok mellett pénzügyi, illetve politikai 

támogatás). A kutatók arra is rávilágítottak, hogy az ukrajnai válság könnyen évekig is eltarthat, amelynek 

következtében az Európai Uniónak olyan új intézkedéseket kell hoznia, amelyek segítségével gyorsan 

integrálni tudják az ukrán menekülteket, különben alulfinanszírozottakká válnak. Ez a folyamat pedig 

belátható időn belül akár komoly viszályokat is szíthat a közösségben. 

[The Conversation] 

 

(9) 76 ezer ukrán menekültre számít Svédország 

Svédország kormányzati forgatókönyve szerint 76 ezer ukrán menekült befogadására készült fel – közölte 

pénteken a Svéd Migrációs Hivatal. Az ügynökség szerint az előrejelzés bizonytalan, így három különböző, 

további forgatókönyvet is ismertetett, melyben 27 ezertől 212 ezerig terjed az érkező emberek száma. 

Svédország sportcsarnokokat, raktárakat és kiállítási központokat készít fel a menekültek fogadására. 

https://apnews.com/article/russia-ukraine-europe-cyprus-middle-east-nicosia-7d987541e6205e08138bcde5c68c5f1d
https://theconversation.com/the-ukrainian-refugee-crisis-could-last-years-but-host-communities-might-not-be-prepared-178482
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[Reuters] 

 

(10) Három másodpercenként két ukrán menekült lép be Lengyelországba 

A helyi önkormányzatok nem tudnak elég gyorsan ágyakat vásárolni, a menekültek befogadását felajánló 

lengyelek pedig több mint 100 e-mailt kapnak az érkezőktől – az emberáradat először növelte meg 

Lengyelország lakosságát 1987 óta. „Éjjel-nappal telefonálnak, azt kérdezik, van-e elég ágyunk” – mondta Marta 

Molińska, aki az általa vezetett nyugat-lengyelországi tábort 15 fős menedékké alakította át – ez a hely jelenleg 

50 ukrán menekült átmeneti otthona. Három másodpercenként két ukrán lép Lengyelországba. Ez 1,4 millió 

embert jelentett eddig, amely nagyjából felér Lengyelország második legnagyobb városának lélekszámával. 

Lengyel tisztségviselők szerint jövő hétre valószínűleg az ukrajnai menekültek száma meg fogja haladni Varsó 

teljes lakosságszámát. 

[The Wall Street Journal] 

 

(11) Kelet-Európa potenciális munkaerőként is számít az ukrán menekültekre 

„Intelligensek, műveltek és magasan képzettek” – jellemezte Kiril Petkov bolgár kormányfő az Ukrajnából érkező 

menekülteket. Bulgáriába eddig – több kelet-európai országgal összehasonlítva – viszonylag kevés, 20 ezer 

ukrán menekült érkezett. A kelet-balkáni ország lakosságszáma a rendszerváltás idején közel 9 millió volt, ám 

az azóta eltelt alig több mint harminc év alatt 6,5 millióra apadt, főképp a nyugati államokba való kivándorlás 

miatt. A bolgár munkáltatók érdekképviseleti szervezete leginkább a nyelveket beszélőkre számít, akik az IT-

szektorban, a textiliparban és a turizmusban helyezkedhetnek el. Lengyelországban, Romániában, 

Moldovában és Magyarországon is pótolnák az Ukrajnából érkezőkkel a külföldre távozó dolgozókat.  

[Index.hr] 

 

(12) Akár évekig is a nagykikindai befogadó állomáson tartózkodnak a migránsok 

Szerbiában, a vajdasági Nagykikindán 2017-ben nyitott befogadó állomáson eddig mintegy 23 ezer migráns 

töltött el hosszabb-rövidebb időt. Pakisztánból, Bangladesből, Szíriából és számos másik országból érkeznek 

a bevándorlók. Az utóbbi időben egyre többen jönnek Indiából. Jelenleg nyolcvan indiai tartózkodik a 

táborban. Aleksa Elez, a tábor koordinátorának elmondása szerint az indiaiak is a balkáni útvonalon – 

Albánián és Észak-Macedónián keresztül – jutnak be Szerbiába és a kasmíri harci cselekményekkel 

https://www.reuters.com/world/europe/sweden-expects-76000-ukrainian-refugees-coming-months-migration-agency-2022-03-11/
https://www.wsj.com/articles/waves-of-ukrainian-refugees-overwhelm-poland-11646856187
https://www.index.hr/vijesti/clanak/europa-prihvaca-ukrajinske-izbjeglice-kao-radnu-snagu-inteligentni-su-i-obrazovani/2346934.aspx
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indokolják, hogy elmenekültek otthonaikból. „A szálláshely jó, az étel olyan, amilyen: mikor jó, mikor nem annyira. 

Itt maradok egy jó ideig” – mondta a szír Nabil Maszas. 

[Blic] 

 

  

https://www.blic.rs/vesti/novi-sad/emigranti-u-prihvatnom-centru-kod-kikinde-provode-od-nekoliko-dana-do-dve-godine/0j430qn
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AFRIKA 

(13) A francia erők likvidálták a száheli al-Káida egyik vezetőjét 

Párizs megerősítette, hogy február végén a Barkhane műveletben tevékenykedő erői Timbuktutól északra 

likvidálták a helyi al-Káida egyik vezetőjét, Jahja Dzsúadit. Dzsúadi korábban az al-Káida líbiai csoportjait 

irányította, és 2019-ben költözött át Maliba, hogy ott támogassa a dzsihádistákat. Több szakértő is tart attól, 

hogy a francia erők távozása az országból jelentősen csökkenti majd a terrorista-ellenes műveletek sikerét, 

fokozva a térség instabilitását és az elvándorlást. 

[France24] 

 

(14) Nigériában is folytatódott az erőszak 

Legalább 19 katonát és rendőrt öltek meg bűnözői csoportok Nigériában. A támadók 200 motorbiciklin 

érkeztek és lerohanták a fegyvereseket. Az előző napon hasonló támadás érte a helyi önvédelmi milíciákat, 

akkor 57 emberrel végeztek. A biztonsági erők egyelőre képtelenek véget vetni az erőszak spiráljának Afrika 

legnépesebb államában. 

[Voanews] 

 

(15) Mélyülő menekültválság Burkina Fasóban 

A segélyszervezetek szerint január folyamán újabb 160 000 ember vált földönfutóvá Burkina Fasóban a 

dzsihádista felkelés miatt. Ezzel a belső és külső menekültek száma elérte az 1,7 millió főt. Többen tartanak 

attól, hogy az ukrajnai háború létfontosságú forrásokat vonhat el több afrikai konfliktus humanitárius 

következményeinek enyhítésétől, beleértve a száheli válságokat is. 

[Voanews] 

 

  

https://www.france24.com/en/africa/20220307-french-army-says-senior-al-qaeda-leader-killed-in-mali
https://www.voanews.com/a/gunmen-in-northwest-nigeria-kill-19-security-personnel-/6476684.html
https://www.voanews.com/a/burkina-faso-displacement-spikes-as-ukraine-takes-aid-toll-/6478569.html
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

(16) Izrael nem képes ilyen nagy számú ukrán menekülttömeg befogadására  

Ayelet Shaked belügyminiszter jelezte, hogy Izrael korlátozhatja az országba beengedett ukrán menekültek 

számát. Az izraeli állampolgárok és az orosz invázió elől a hazájukat elhagyni kényszerülő menekültek 

befogadásának előkészületeiről tartott tanácskozáson Shaked elmondta, hogy a háború kezdete óta érkezett 

2 034 ukrán körülbelül 10 százaléka jogosult izraeli állampolgárságra a visszatérési törvény értelmében. Azt 

jósolja, hogy ha a jelenlegi ütem folytatódik, egy hónapon belül 15 000 menekült lesz a közel-keleti országban. 

„Meg kell határoznunk egy politikai irányvonalat. Izrael a méretéhez képest több [ukránt] hozott be, mint bármely európai 

állam az Ukrajnával határos országokon kívül” – idézi a Walla híroldal. 

[The Times of Israel] 

 

(17) Hajószerencsétlenség a Földközi-tengeren 

Újabb illegális bevándorlókat szállító hajó borult fel és süllyedt el a Földközi-tengeren. A líbiai Tobrukból 

induló csónakon szíriai és egyiptomi állampolgárok utaztak, közülük 19-en vesztették életüket a 

szerencsétlenségben. Az IOM adatai szerint 2022 első két hónapjában legalább 192 ember fulladt a tengerbe 

a középső-mediterrán útvonalon, miközben a líbiai parti őrség mintegy 3 000 embert akadályozott meg az 

átkelésben.  

[Apnews] 

 

(18) Ukrajnán keresztül jönnének az Európai Unióba a szíriaiak 

Az olasz ANSA hírügynökség számos szíriait interjúvolt meg Damaszkuszban, akik azt állították, hogy 

Ukrajnába kívánnak utazni, hogy onnan Lengyelországon keresztül Németországba haladjanak tovább. Alig 

három hónapja több ezer szíriai, iraki, afgán és más állampolgár utazott repülővel Fehéroroszországba, 

ahonnan szárazföldön próbáltak bejutni az Európai Unió területére. Noha ez az útvonal mára lezárult, a 

háborús Ukrajna új lehetőségeket kínál. Szíriában 2020 márciusa óta viszonylagos béke van, a gazdaság 

viszont összeomlott. Az ENSZ adatai szerint az emberek 90%-a küzd a szegénységgel. 

[ANSA]  

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/shaked-impossible-for-israel-to-keep-absorbing-ukrainian-refugees-at-current-rate/
https://apnews.com/article/middle-east-africa-libya-north-africa-europe-bafbb0347fe8bfa0ee1fe8f68eb57adc
https://www.infomigrants.net/en/post/39061/syrians-ready-to-face-bombs-in-ukraine-to-enter-eu
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

(19) Nemzetközi migrációs kutatóintézet dicséri Magyarország menekültkezelését 

„Hibátlanul” kezelik a magyar hatóságok az ukrajnai háború nyomán kialakult migrációs válságot – mondta 

Michael Spindelegger, a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) vezetője szerdán a 

beregsurányi magyar-ukrán határátkelőhelyen. Spindelegger az MTI-nek elmondta, hogy delegációja a 

menekültek befogadásának és elhelyezésének folyamatát tanulmányozza, hogy felmérje, milyen segítséget tud 

nyújtani az ICMPD. Elmondta, hogy civil szervezetek és magánszemélyek is fáradhatatlanul dolgoznak a 

háború elől menekülő emberek megsegítésén. A magyar segítséget a „szolidaritás szép tettének” nevezte. 

[Hungary Today] 

 

(20) Az EU további Frontex-támogatást javasol a moldovai migrációkezeléshez 

Az Európai Bizottság azt javasolta az Európai Unió Tanácsának, hogy kezdjen tárgyalásokat a Frontex és 

Moldova közötti státuszmegállapodásról. A státuszmegállapodás lehetővé tenné a Frontex számára, hogy 

támogassa a moldovai határőröket az ukrajnai határon kialakult jelenlegi helyzet hatékony kezelésében. Az 

együttműködés keretében – és a moldovai hatóságok vezetése mellett – a Frontex-csapatokat bevonhatnák 

határigazgatási feladatok ellátásába (pl. regisztráció, határellenőrzés). Eddig több mint 250 ezer ember 

menekült el az ukrajnai háború elől Moldovába. A moldovai határőröknek hatalmas kihívásokkal kell 

szembenézniük egyrészt a menekültek kezelése, másrészt pedig az aktív háborús övezet folyamatos figyelése 

miatt – állítja az Európai Bizottság sajtóközleményében. A státuszmegállapodás megerősítené a Frontex és 

Moldova között jelenleg is működő együttműködést, amely a 2008-ban megkötött munkamegállapodáson 

alapul. 

[EU Neighbours East] 

 

(21) EBESZ: meg kell erősíteni az embercsempészés elleni fellépést 

Az orosz-ukrán háború miatt menekülni kényszerülő személyek könnyen az embercsempészek áldozataivá 

válhatnak, ezért az EBESZ emberkereskedelem elleni főképviselője [Special Representative and Co-ordinator 

for Combating Trafficking in Human Beings] ajánlásokat fogalmazott meg az EBESZ részt vevő országai 

https://hungarytoday.hu/hungary-ukraine-migration-international-centre-for-migration-policy-development-spindelegger/
https://euneighbourseast.eu/news-and-stories/latest-news/ukraine-eu-proposes-further-frontex-support-for-migration-management-in-moldova/
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számára. Az ajánlások az élelmezési és egészségügyi támogatás mellett elősegítenék az ideiglenes tartózkodási 

engedélyek kiadását a menekültek számára.  

[OSCE] 

  

(22) A Frontex is támogatja az Ukrajnából elmenekülők humanitárius hazatelepítését 

Az Ukrajnából elmenekült, nem EU-s és nem ukrán állampolgárok megsegítése érdekében két charterjáratot 

indított március 10-én és 11-én a Frontex Lengyelországból Tádzsikisztánba és Kirgizisztánba, 359 személlyel 

a fedélzetén. További charterjáratok indítását és menetrendszerinti repülőjegyek vásárlását tervezi az Európai 

Határ- és Partvédelmi Ügynökség a humanitárius krízis orvoslása érdekében.   

[Frontex] 

 

(23) World Data Lab: napjainkban több mint 677 millióan élnek mélyszegénységben 

Miközben a Föld lakossága hamarosan eléri a 8 milliárd főt, körülbelül 677 millióan élnek mélyszegénységben 

– olvasható a World Data Lab weboldalán. A szám változását a „világszegénység órája” [World Poverty Clock; 

WPC] nevű portálon lehet követni. A World Poverty Clock egy olyan online eszköz, amely figyelemmel kíséri 

a szegénység elleni küzdelmet globális és regionális szinten, és valós idejű adatokat szolgáltat a szegénység 

mértékéről az egyes országok vonatkozásában. A számláló szerint azok a személyek sorolhatók a 

mélyszegények kategóriájába, akik kevesebb mint napi két dollárból élnek. 2018-ban Nigéria állt az élen, ahol 

mintegy 87 millió fő élt mélyszegénységben, míg India került a második helyre 73 millió fővel. Az új adatok 

szerint 2022-ben több mint 83 millió főre tehető a mélyszegénységben élő indiaiak száma – ez az ország 1,3 

milliárdos lakosságának 6 százalékát jelenti. Nigéria visszacsúszott a második helyre: közel 71 millióra 

saccolható ugyanez a szám, ami az állam több mint 200 milliós lakosságának 33 százaléka. A szegénység sok 

esetben mozgatórugója az elvándorlásnak, emiatt a jövőben kritikus kérdéssé válhat, hogy a szegénységhez 

és mélyszegénységhez kötődő trendek miként alakulnak majd.   

[World Data Lab és The Cable] 

 

 

  

https://www.osce.org/secretariat/513913
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/first-humanitarian-return-flights-by-frontex-r3mnqc
https://worldpoverty.io/headline
https://www.thecable.ng/india-overtakes-nigeria-as-worlds-poverty-capital/amp?fbclid=IwAR3pRBNwOd_5jqvne6XfqvuphXP5knuIQzogQZVYh4PNnL8YRLgMbm5VCfU


 
10 
 

AMERIKA 

(24) Az USA átmeneti védett státuszt adott az országban tartózkodó ukránoknak 

Alejandro Mayorkas amerikai belbiztonsági miniszter 18 hónapos időtartamra átmeneti védett státuszt 

(Temporary Protected Status – TPS) biztosított a már az országban tartózkodó ukrán állampolgároknak. Az 

intézkedés következményeként azok az ukránok, akik már március 1. előtt az Egyesült Államokban 

tartózkodtak, automatikusan ideiglenes tartózkodási, valamint munkavállalói engedélyt kapnak. A 18 

hónapos időtartam akárhányszor meghosszabbítható a belbiztonsági miniszter által. Becslések szerint az 

intézkedés körülbelül 75 100, már az USA-ban tartózkodó ukrán állampolgárt érinthet. 

[CIS] 

 

(25) Közel 20 000 szponzoroknál elhelyezett migráns gyermekkel vesztették el a kapcsolatot a 

hivatalos szervek az USA-ban 

Hivatalos adatok szerint 20 000 olyan szponzoroknál elhelyezett migráns gyermek lehet az Egyesült 

Államokban, akikkel az Egészségügyi és Szociális Minisztérium (Department of Health and Human Services 

– HHS) elvesztette a kapcsolatot. Jelenleg az USA-ba illegálisan érkező kísérő nélküli gyermekek az 

Egészségügyi és Szociális Minisztérium által fenntartott táborokba kerülnek, amíg a hivatalos szervek nem 

találnak nekik megfelelő szponzorokat, akiknél tartósan el tudják őket helyezni. A szociális munkásoknak 

elviekben azután is nyomon kell követnie a gyermekeket, hogy szponzorokhoz kerültek. A HHS által nemrég 

nyilvánosságra hozott adatok szerint 2021. január 20. és 2022. február 7. között 146 248 kisérő nélkül migráns 

gyermeket helyeztek el a hatóságok amerikai szponzoroknál. Ugyanakkor jelenleg 19 726 olyan gyermeket 

tartanak számon a szervek, akiknek a szponzoraival semmilyen módon nem tudták felvenni a kapcsolat. 

Mindez arra utal, hogy a szövetségi kormányzat sok esetben egyáltalán nem tudja, hogy mi történik a migráns 

gyermekekkel azután, hogy kiengedik őket a HHS által fenntartott táborokból. 

[CIS] 

 

 (27) 400 kubai tiltakozott Havannában a panamai tranzitvízum-döntés ellen 

Március 9-én több száz, az USA-ba vándorolni kívánó kubai ébredt arra a hírre, hogy Panama a repülőgéppel 

Panamavárosba érkező kubaiakra tranzitvízum-kötelezettséget vezetett be (február végén Costa Rica már 

https://cis.org/Law/Mayorkas-Grants-AmnestyLite-75000-Ukrainians-Just-Week-Conflict
https://cis.org/Arthur/Biden-Administration-Lost-Yes-Lost-Nearly-20000-Migrant-Children
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hozott hasonló intézkedést.) Ez azt jelenti, hogy akinek március 13-ára vagy későbbre szólt a repülőjegye, 

későbbi járatra kell átfoglalnia, hogy megvárja az 50 USA-dollár fejében indítható vízumeljárás végét. Az 

útlevelükkel és repülőjegyükkel Panama havannai nagykövetsége elé vonulók eltökéltek voltak abban, hogy 

addig maradnak az épület előtt, míg engedélyt nem kapnak az utazásra. A kubaiak újabb migrációs hulláma 

akkor indult, amikor tavaly novemberben Nicaragua eltörölte a vízumkötelezettséget számukra. Kubát 

megrázta a koronavírus-járvány, élelmiszerből és gyógyszerből egyaránt hiány van.    

[Reuters] 

 

(28) Végül beengedték az USA-ba az ukrán menekültcsaládot Mexikóból  

Beengedték az USA-ba azt az ukrán édesanyát és három gyermekét, aki a mexikói határon kérvényezett 

menekültjogot, ám először elutasították azt. A visszautasítást a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) fogalmazta 

meg egy széles körben bírált járványügyi intézkedés értelmében, mely megtiltja a beutazást az Egyesült 

Államok határára érkező menedékkérők többsége számára. A San Diego Union-Tribune szerdán késő este 

számolt be először arról, hogy a 34 éves nőt és gyermekeit a 42. cikk alapján visszautasították az Egyesült 

Államok déli határáról. A DHS végül csütörtök este az Al Jazeerának adott nyilatkozatában azt írta, az ukrán 

családot végül az ügy tényállásának áttekintése után mégis beengedték az országba. „A DHS továbbra is eseti 

alapon mentesíti a különösen kiszolgáltatott személyeket a 42. cikk alól” – áll a közleményben. 

[Al Jazeera] 

 

(29) Még a háború előtt ezrek menekültek Oroszországból az USA-ba 

Legalább kétmillió ukrán menekült a szomszédos országokba a nemzetük ellen intézett orosz támadás 

kezdete óta, ám az oroszok is egyre nagyobb számban hagyják el hazájukat, különösen az elmúlt hetekben 

bevezetett gazdasági szankciók bejelentése óta. Az elmúlt év amerikai határátlépési adatai szerint az oroszok 

kivándorlása az Egyesült Államokba már javában zajlott, mivel a déli határon menedékjogot kérő oroszok 

száma a közelmúlt történelmének legmagasabb számát produkálta. A 2021-es pénzügyi évben több mint  

4 100 orosz lépte át engedély nélkül a határt, amely kilencszer több, mint az azt megelőző évben. Ebben a 

pénzügyi évben – amely október 1-jén kezdődött – a számok még magasabbak: csak az első négy hónapban 

6 420 főt regisztráltak. 

https://www.reuters.com/world/americas/cubans-protest-havana-embassy-panama-tightens-visa-requirements-2022-03-09/
https://www.aljazeera.com/news/2022/3/11/ukrainian-family-turned-away-at-mexico-border-allowed-into-us
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[The New York Times] 

 

(30) Váratlan kihívó Ilhan Omar számára 

A botrányos kijelentéseiről ismert, szomáli származású Ilhan Omar demokrata képviselőnőnek váratlan 

kihívója akadt a szintén szomáli származású hölgy, Sukri Abdrirrahman személyében. Abdirrahman az 

amerikai állampolgárság megszerzése után tíz évet szolgált az amerikai hadseregben. A képviselőjelölt egy 

interjúban arról beszélt, hogy fontosnak tartja a határok védelmét, a jól szervezett és finanszírozott rendőrség 

fenntartását, illetve az amerikai álom megvédését, amely hazát adott neki egy autoriter rendszer elől 

menekülve. Szerinte mindezekből Omar viccet csinál, ezért a novemberi, terminus közepi 

képviselőválasztáson szeretné megszerezni ellenfele helyét a Kongresszusban. 

[Hiiraan] 

 

  

https://www.nytimes.com/2022/03/11/us/russians-ukrainians-us-border.html
https://hiiraan.com/news4/2022/Mar/185500/us_army_vet_somali_refugee_vows_to_unseat_ilhan_omar_in_minnesota.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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ÁZSIA 

(31) India a világ legfőbb migránskibocsátó országa 

A Migration Policy Institute (MPI) március 9-én publikált elemzése szerint India rendelkezik a legtöbb 

kivándorlóval: közel 18 millió indiai él külföldön. A hatalmas diaszpóra szinte az egész glóbuszt behálózza, 

ám a legkedveltebb célterületek továbbra is a közel-keleti és a nyugati országok. A 2020-ban 17,9 millióra 

becsült kivándorlóközösség valamivel több mint fele a Perzsa-öböl országaiban él – csak az Egyesült Arab 

Emírségekben közel 3,5 millióan. Az indiaiak jellemzően munkavállalási céllal költöznek külföldre. India 

jelentős forrása az alacsony és félig képzett munkaerőnek, valamint az egészségügyi, tudományos, 

technológiai, mérnöki és matematikai területek szakembereinek. Másik szempontból India évszázadok óta 

népszerű célpontja a nemzetközi bevándorlóknak: 2020-ban közel 4,9 millió külföldön született lakos 

tartózkodott az állam területén (emiatt a világ 14. legfontosabb célországának számít), noha a bevándorlók 

az 1,4 milliárd fős lakosság kevesebb, mint 0,4 százalékát teszik ki. 

[Migration Policy Institute] 

 

(32) 90 napos vízumot kapnak Japántól az ukrán menekültek 

Japán külügyminisztériuma utasította a tengerentúli japán nagykövetségeket és konzulátusokat, hogy adjanak 

rövid távú, 90 napos vízumot a háború elől menekülő ukránoknak. Az igazságügy-miniszter március 8-án 

közölte, hogy március 2-tól aznapig nyolc ukrán érkezett Japánba. Ők vízumukat hosszabb távú tartózkodási 

státuszra válthatják, a tartózkodás időtartama három hónaptól öt évig terjedhet. Ez a státusz lehetővé teszi, 

hogy a tulajdonosok Japánban munkát vállaljanak és hogy a lakóhelyük szerinti településeken nyilvántartásba 

vegyék őket. 

[The Japan Times] 

 

(33) Szöuli kutató: iszlamofóbia, biztonsági aggályok és fajgyűlölet hátráltatja egy mecset építését 

Teguban 

Az egyik szöuli egyetem iszlám tanulmányokkal foglalkozó kutatója a koreai muszlim közösségek helyzetéről 

írt könyvet Tágabb perspektíva idegeneknek címmel. Megállapítja, hogy az iszlámellenes nézeteket valló emberek 

arra késztették a muszlimokat, hogy azok hitük gyakorlása során visszafogottan viselkedjenek. A muszlim 

https://www.migrationpolicy.org/article/india-migration-country-profile
https://www.japantimes.co.jp/news/2022/03/10/national/ukrainian-refugees-evacuees-japan/
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közösségek igyekeztek úgy gyakorolni vallásszabadságukat, hogy ne szembesüljenek a szomszédok kemény 

ellenállásával. További megállapítás, hogy a COVID-19 fokozta a muszlimellenes hangulatot Koreában. Az 

a tény, hogy tavaly 50 muzulmán tesztje pozitív lett a ramadán alatt, táplálta az online gyűlöletbeszédet. 

Emellett a muzulmánok is szembesültek a Tegu (Korea 4. legnépesebb városa) egyik lakónegyedében egy 

kétszintes mecset építése miatti ellenérzésekkel. „Az egyik ok az iszlamofóbia. Valójában a tulajdonjogok ütközéséről 

van szó. Az építkezést ellenző koreai lakosok attól félnek, hogy a házuk ára csökkenhet. Aztán ott van a biztonság kérdése. 

A köztisztviselők attól tartanak, hogy az építtetők szélsőséges muszlimok lehetnek. Még ha a 250 000 muszlim között van 

is egy, aki komoly veszélyt jelent a társadalomra, az is nagy probléma lesz. Végül ott van a fajgyűlölet, amely szándékos 

tudatlanságon alapul. Ezt nagyon nehéz megoldani” – nyilatkozta a kutató. 

[The Korean Times] 

 

(34) Georgia, az orosz menekültek új otthona 

Kevés útvonal van Oroszországból kifele azok számára, akik a szankciók bevezetését követően szeretnének 

távozni. A nyugati légtér nagyrészt le van zárva az orosz légitársaságok előtt. Tbiliszi ezzel szemben évek óta 

az orosz ellenzéki körök központja, Georgia pedig azon kevés országok egyike, ahol az oroszok egy évig 

vízum nélkül tartózkodhatnak. Az oroszok beáramlása azonban vegyes érzelmeket váltott ki a grúzokból. 

Tbilisziben szinte naponta tartanak Ukrajnával szolidaritást vállaló tömeggyűléseket és tüntetéseket az orosz 

invázió óta. 2008-ban magát Georgiát is orosz invázió érte. Egyre erősödik éppen ezért a ruszofóbia 

(oroszellenesség; diszkriminatív, rasszista, személyek ellen irányul – a szerk.) is Georgiában, főleg, hogy egyes 

nyugati források szerint vagy Tbiliszi, vagy Moldova lehet a Kreml következő célpontja. Eddig több ezren 

írták alá azt az online petíciót Georgiában, amely azt követeli a tbiliszi kormánytól, hogy vezessenek be 

vízumrendszert az orosz állampolgárok számára és szigorítsanak a bevándorlási szabályokon. 

[The Moscow Times] 

 

(35) Tádzsikisztán is megszenvedi az Oroszországot érintő szankciókat 

A közép-ázsiai köztársaságba irányuló hazautalások értéke zuhant az ukrajnai háború következtében 

bevezetett Oroszországot sújtó szankciók miatt. A korlátozások rontják a megélhetést Tádzsikisztánban, ahol 

a Föderációból érkező hazautalások a bruttó hazai termék (GDP) több mint egynegyedét teszik ki. Az orosz 

fizetőeszköz a múlt hét óta több mint 30%-kot zuhant, amely megérződik a tádzsik munkavállalók 

https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2022/03/177_325164.html
https://www.themoscowtimes.com/2022/03/08/georgia-a-bleak-new-home-for-russian-exiles-a76824
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hazautalásain is, mely gyakorlatilag egyik napról a másikra a harmadával csökkent le ugyanannyi munka 

mellett. 

             [Al Jazeera] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aljazeera.com/economy/2022/3/7/far-from-putins-russia-tajikistans-people-feel-sanctions-pain

