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EURÓPA 

 

(1) IMIS: a Németországban élő ukránok segítőkészek a menekültekkel  

Az osnabrücki Migrációkutató és Interkulturális Tanulmányok Intézet (IMIS) elemzést készített az orosz-

ukrán konfliktus társadalmi vonatkozásairól. A szerzők szerint a mintegy 250 ezer fős németországi ukrán 

közösség nagy számban fogad be menekülteket otthonaiba, ami komoly segítséget jelent a hatóságoknak. A 

március 13-án közzétett adatok szerint összesen 124 000 fő lépte át a német határokat, a szakértők azonban 

a nem regisztrált személyek miatt nem zárják ki, hogy a menekültek létszáma inkább 160 000 és 200 000 fő 

közé esik. 

[IMIS] 

 

(2) Németország 110 millió eurót ajánlott fel a jemeni háború áldozatainak  

Március 16-án, Genfben rendezte meg az ENSZ, Svájc és Svédország a Jemen adomány-konferenciát. Az 

éves rendezvény célja, hogy forrásokat gyűjtsenek a jemeni humanitárius válság kezelésére. Németország 

2022-re 110 millió eurót ajánlott fel az ENSZ-ügynökségek, a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold 

Mozgalom és különböző nem kormányzati szervezetek munkájának támogatására a térségben.  

[Auswärtiges Amt] 

 

(3) Németország: mintegy 10 000 afgán állampolgár kapott vízumot 2022-ben  

Összesen több mint 16 000 afgán jutott vízumhoz a német nagykövetségeken, akiket közel ötven 

charterjárattal szállítottak Németországba Iszlámábádból, illetve Kabulból. Köztük számos gyermekjogi 

aktivista, újságíró vagy német intézményeknél dolgozó személy is megtalálható. Korábban mind egy 

demokratikus Afganisztán kialakításáért harcoltak, amely most veszélyt jelent az életükre. A német 

kormányzat a jövőben szorosabbra fűzi kapcsolatait az érintett civil szervezetekkel, valamint folytatja a 

humanitárius válság kezelésének pénzügyi támogatását. Emellett végrehajtják az “Afganisztáni Cselekvési 

https://www.imis.uni-osnabrueck.de/fileadmin/4_Publikationen/PDFs/IMIS_WP14_Ukraine_D%c3%bcvell_Lapshyna.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/jemen-node/-/2517576
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Tervet” is, amelynek keretén belül a Szövetségi Külügyminisztériumban új munkacsoportot hoznak létre, és 

a személyi állományukat is megerősítik a térségbeli képviseleteiken.  

[Auswärtiges Amt] 

 

(4) Bécsi főpályaudvar: a Caritas szervezet nappali központot nyitott az ukrán menekülteknek  

A bécsi Caritas egy nappali központot hozott létre azon ukrán menekültek részére, akik több órát kénytelenek 

várakozni továbbutazásuk előtt. A napköziben egyszerre körülbelül 150 személlyel tudnak foglalkozni. Az 

SOS gyermekfalvak gyermekfelügyeletet nyújtanak, az Erste Bank munkatársai és más önkéntesek pedig 

meleg étellel várják a beérkezőket. 

[Wiener Zeitung] 

 

(5) Több mint 3,25 millióan menekültek el Ukrajnából, többségük Lengyelországba  

Több mint 3,25 millió (3 270 662) ember menekült el Ukrajnából az orosz invázió kezdete óta – közölte 

pénteken az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR), mely tömegből kétmillióan Lengyelországba 

távoztak a háború sújtotta országból. „Általános lassulást tapasztaltunk” az áramlás intenzitásában a 

konfliktus első napjaihoz képest – mondta Matthew Saltmarsh, az UNHCR szóvivője. Ami a még mindig 

Ukrajnában tartózkodó embereket illeti, azoknak a száma, akik elhagyták otthonaikat „bizonyosan és stabilan 

kétmillió fölé tehető” – tette hozzá. 

[France24] 

 

(6) Lengyelország tömeges regisztrációs kampányt indít az ukrán menekültek számára  

Lengyelország ukránok százezreit készül regisztrálni a közigazgatási rendszerbe, ami megkönnyítheti a 

jövőben a Lengyelországba és más uniós országokba véglegesen bevándorló ukránok helyzetét. 

Lengyelországban létezik egy regisztrációs rendszer, amelyen keresztül az állampolgárok és az állandó 

tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek egyedi, tizenegy számjegyű sorszámot kapnak – ez az 

úgynevezett PESEL. Ez a sorszám lehetővé teszi számukra, hogy azonosítani tudják őket pl. bankokban és 

hivatalokban. A PESEL-rendszer azt is lehetővé teszi a lengyel kormány számára, hogy minden 

lengyelországi lakosról adatbázist vezessen. A PESEL-sorszám megszerzése nem egyenlő a lengyel 

állampolgárság és a hozzá kapcsolódó összes jogosultság megszerzésével, ugyanakkor jelentősen megkönnyíti 

a mindennapokat Lengyelországban, különösen az országba nemrég érkezett ukrán menekültek számára. A 

sorszámmal rendelkezők – beleértve a menekülteket is – pl. jelentkezhetnek az 500+ programba, amely havi 

https://www.facebook.com/AuswaertigesAmt/posts/4833384423425356
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2140949-Caritas-eroeffnete-Tageszentrum-fuer-Fluechtlinge-in-Wien.html
https://www.france24.com/en/live-news/20220318-over-3-25-million-have-fled-ukraine-most-to-poland
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500 zlotyi juttatást jelent a legalább kétgyermekes felnőttek számára. A lengyel kormány szerdán (március 16-

án) Krakkóban megnyitotta az első tömeges regisztrációs pontot azon ukránok számára, akik szeretnének 

PESEL-számhoz jutni. Március 19-én a varsói Nemzeti Stadionban is megnyílt az ország második PESEL-

regisztrációs pontja. 

[Euractiv] 

 

(7) Vietnami migránsok oldhatják meg a romániai munkaerőválságot?  

Az évről évre egyre súlyosbodó romániai munkaerőhiány olyan munkakörökben, mint hegesztés, 

húscsomagolás és házfestés jó munkalehetőséget kínál a vietnami migránsoknak, akik azonban zord 

körülményeknek, sőt embercsempészetnek is ki vannak téve – hívja fel rá a figyelmet a South China Morning 

Post. A jogvédő szervezetek szerint a bukaresti hatóságoknak javítaniuk kell a munkajogi törvényeiken, 

különösen akkor, ha most ukrán menekülteket is be akarnak fogadni munkaerőként. A munkavállalási 

engedélyek statisztikája szerint 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben is a vietnámiak voltak a legnagyobb nem 

EU-s kérelmező csoport. 

[South China Morning Post] 

 

(8) Egyre nő az aggodalom, hogy Ukrajnába űzheti Fehéroroszország a területén rekedt migránsokat  

Egyre több jelentés számol be arról, hogy Fehéroroszországban rekedt közel-keleti, közép-ázsiai és 

szubszaharai-afrikai migránsokat tolnak át Ukrajnába belorusz fegyveresek. Több tucat menedékkérő 

tartózkodik még mindig egy ideiglenes határmenti befogadóközpontban Bruzgiban, alig pár kilométerre a 

lengyel – és így az uniós – határtól. Jelentések szerint a Bruzgiban rekedt migránsokat a fehérorosz fegyveres 

erők arra kényszerítették, hogy hagyják el az országot Lengyelország – ami nem lehetséges – vagy Ukrajna 

felé, ahol viszont aktív konfliktus zajlik. 

[The Guardian] 

 

(9) Egyre többen hagyják el Oroszországot a szankciók miatt  

Egyre többen hagyják el Oroszországot a balti államok felé a föderációra kivetett szankciók miatt. A The 

Baltic Times beszámolója szerint növekvő számban érkeznek oroszok az országot megbénító szankciók elől, 

főként Litvániába. A litván migrációs minisztérium azt állítja, eddig még nem észleltek jelentős növekedést 

az Oroszországból és Fehéroroszországból érkező politikai menedékjogot kérők számában. A The Baltic Times 

azt is kiemelte, hogy a Vilniusban megkérdezett orosz állampolgárok szerint „egyre nehezebb létezni” 

https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/poland-rolls-out-mass-registration-campaign-for-ukrainian-refugees/
https://www.scmp.com/week-asia/people/article/3170654/vietnamese-migrants-fill-romanias-worker-crunch-face-risk
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/14/fears-grow-of-new-crisis-as-refugees-in-belarus-driven-into-ukraine
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hazájukban a mindenre kiterjedő totális cenzúra miatt, mely azt is megtiltja, hogy valaki nyilvánosan kimondja 

a „háború” szót. 

[The Baltic Times] 

 

(10) EU Tanácsa: a kohéziós politika keretében biztosítanak forrásokat az ukrán menekülteknek  

Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyott egy jogalkotási folyamatot, amelynek keretében kohéziós forrásokat 

fognak mozgósítani az Ukrajnából menekülők támogatására (európai menekültekre irányuló kohéziós 

fellépés – CARE). A javaslat szerint a már korábban létrehozott alapok, mint pl. az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap alá tartozó területek között teszik lehetővé az erőforrások 

rugalmas átcsoportosítását. Emellett a leginkább rászoruló személyeket támogató Európai Segítségnyújtási 

Alap és a REACT-EU programjaiban rendelkezésre álló összegeket is szabadon felhasználhatják a tagállamok 

a segítségnyújtás érdekében. 

[Council of the EU] 

 

(11) Németország védelmet ígér a menekülteknek  

A német kormány ígéretet tett az országba érkező menekültek fokozottabb védelmére, miután egy ukrán 

menekült szexuális zaklatás áldozata lett egy menekültek számára fenntartott lakóhajón. Sara Lawrenz német 

belügyi szóvivő közlése szerint a hatóságok kiemelten foglalkoznak a probléma megoldásával.  

[AP News] 

 

(12) Integrációs különmegbízott: Németország felkészültebb, mint 2015-ben 

Reem Alabali-Radovan, a német kormány integrációs különmegbízottja szerint Németország jelenleg sokkal 

inkább felkészült a menekültek fogadására, mint 2015-ben. A különmegbízott szerint Németország eddig 

200 000 ukrán menedékkérőt fogadott be, ám ez a szám a valóságban sokkal nagyobb lehet, mivel több 

menekült a hatóságok értesítése nélkül érkezett az országban élő rokonaihoz.  

[The National] 

 

(13) Ciprus elnöke jobb körülményeket ígér a kiskorúaknak  

Miután több kritika is érte a ciprusi államot amiatt, hogy a kísérő nélküli kiskorúak rossz körülmények között 

éltek a pournarai táborban, Nicos Anastasiades köztársasági elnök meglátogatta a létesítményt és ígéretett 

https://www.baltictimes.com/russians_fleeing_repression_say_it_s_getting_hard_to_breathe_in_their_country/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/16/ukraine-council-approves-swift-release-of-cohesion-resources-for-ukrainian-refugees/
https://apnews.com/article/russia-ukraine-europe-crime-germany-migration-135f0b5517568f696a561e0862f4326e
https://www.thenationalnews.com/world/europe/2022/03/18/germany-better-prepared-for-ukrainian-refugees-than-in-2015-crisis/
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tett a helyzet rendezésére. Nicos Nouris belügyminiszter március 14-én közölte, hogy a 356 érintett 

kiskorúból 92-t szállodákba helyeztek át, és őket hamarosan további 150 társuk fogja követni. 

[Ekathimerini] 

 

(14) Bosznia-Hercegovina migrációs politikáját méltatta az osztrák kancellár  

Karl Nehammer osztrák kancellár szarajevói látogatása során kiemelt témaként kezelte Bosznia-Hercegovina 

szerepét az Európába irányuló migráció csökkentésében. Nehammer elmondása szerint az ország évek óta 

az Európai Unió és Ausztria kiemelt partnere a migrációs és biztonsági kérdésekben. Nehammer emellett 

kiemelte az Ausztriában élő bosznia-hercegovinaiak integrációjának sikerességét.  

[Sarajevo Times] 

 

(15) Ukrán menekülteket fogadna be lakásába az előző ír miniszterelnök  

Leo Varadkar volt ír miniszterelnök, jelenlegi egészségügyi miniszter és élettársa, Matt Barett regisztráltak az 

Ír Vöröskeresztnél ukrán menekültek befogadására. A vendégszobájukat ajánlották fel három hete e célból, 

6 hónapos időtartamra. A volt kormányfő elmondta, mostanáig 10 ezer ember ajánlott fel segítséget 

országszerte, bár egyelőre az állam elsősorban a bed&breakfast szállásokra és a szállodákra számít.   

                  [The Irish Examiner] 

 

(16) Átlépte a félmilliót a Magyarországra érkező ukrajnai menekültek száma  

Március 18-án az Ukrajnából Magyarországra érkezők száma átlépte a félmilliót. A magyar rendőrség 

tájékoztatása szerint március 17-én éjfélig Ukrajna felől 287  134 fő, míg Románia felől 215  592 fő lépte át 

a magyar határt. Ebből az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság adatai szerint március 18-án délig 3 610 

fő adott be menedékesként történő elismerés iránti kérelmet. 

[Telex] 

 

(17) Már Horvátországot is elérte az ukrán menekülthullám   

A horvát–szlovén–magyar hármashatáron fekvő Muraköz megyébe 24 óra alatt mintegy 300 ukrán menekült 

érkezett. Horvátország e legészakibb megyéjében 160 menekültet szállásoltak el. A befogadó állomáson 

elegendő élelmiszert, bébitápszer és pelenkát biztosítanak ahhoz, hogy megpihenhessenek és folytathassák 

útjukat. Egy megyei tisztviselő szerint hárman jelezték eddig, hogy Horvátországban szándékoznak maradni.  

[Index.hr] 

https://www.ekathimerini.com/news/1179727/cyprus-president-vows-more-humane-migrant-camp-conditions/
https://sarajevotimes.com/nehammer-in-sarajevo-the-challenges-are-growing-and-we-have-to-deal-with-them-together/
https://www.irishexaminer.com/news/arid-40832564.html
https://telex.hu/kulfold/2022/03/18/tobb-mint-felmillio-ukrajnai-menekult-erkezett-magyarorszagra
https://www.index.hr/vijesti/clanak/u-medjimurje-u-jednom-danu-uslo-300-ukrajinskih-izbjeglica/2348221.aspx


 
6 
 

 

AFRIKA 

 

(18) 21 halott Nigerben 

Két támadásban összesen 21 ember, zömében civilek vesztették életüket Nigerben. A dzsihádista fenyegetés 

egyre nő az országban, tömegeket kényszerítve menekülésre. 

[Voanews] 

 

(19) Egyre súlyosabb teher a 2,3 millió dél-szudáni menekült ellátása 

Az ENSZ 1,2 milliárd dollár támogatást kért a tagállamoktól, mivel egyre kevésbé tudja ellátni az Etiópiába, 

Szudánba, Ugandába, Kenyába és a Kongói Demokratikus Köztársaságba menekült 2,3 millió dél-szudánit. 

A 2013-ban kitört polgárháborúban legalább 400 000 ember vesztette életét. 2018 óta jelentősen csökkent a 

harcok intenzitása, de a béke meglehetősen törékeny a kelet-afrikai országban. 

[Sudantribune] 

 

 

  

https://www.voanews.com/a/suspected-jihadist-attack-kills-21-in-niger/6489273.html
https://sudantribune.com/article256645/
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(20) Növekszik a migrációs tevékenység Líbia partjainál  

A kelet-líbiai Tobruk város közelében egy héttel ezelőtt elsüllyedt, illegális bevándorlókat szállító hajóval 

kapcsolatban Asriúh Száleh, az egyik líbiai migránsokat segítő alapítvány ügyvezető igazgatója nyilatkozott. 

Elmondta, hogy három migránst élve, egyet pedig holtan találtak, míg tizenkilenc másik személyt még mindig 

keresnek. Száleh kifejtette, hogy a rossz időjárási körülmények nagymértékben befolyásolják az eltűnt 

személyek felkutatását. Továbbá arra is rávilágított, hogy az embercsempészek azt hazudják a 

bevándorlóknak, hogy Európa partjai mindössze háromórányi távolságra vannak a líbiai Tobruk városától, 

ami pedig az illegális migrációs kísérletek számának növekedéséhez vezetett ebben a régióban. 

[Akhbarelyom] 

 

(21) 44 migráns, köztük nők és gyerekek fulladtak vízbe a dél-marokkói Tarfaya partjainál  

Legkevesebb 44 migráns, köztük nők és gyerekek haltak meg a tengeren a dél-marokkói Tarfaya partjainál a 

Caminando Frontera spanyol civil szervezet szerint. A csoport alapítója, Helena Maleno elmondta, hogy az 

elhunyt migránsok azon 61 ember között voltak, akik a Tarfayától mintegy 100 kilométerre fekvő spanyol 

Kanári-szigetek felé tartó hajóra szálltak fel. A csoportban hat csecsemő is volt – írta Maleno a Twitteren. 

[Info Migrants] 

 

(22) Növekszik az éhínség Jemenben 

Napjainkban több mint 17,4 millió jemeni él az éhínség küszöbén, és az elkövetkező hónapokban várhatóan 

7,3 millióra emelkedik az éhhalál szélén állók száma. Az országban folyamatosan nő az érintett gyermekek és 

kismamák száma – legalább 2,2 millió gyermek szenved súlyos alultápláltságban. 

[UN News] 

 

 

 

  

https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/3699344/1/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%87-20-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7..-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D8%A8%D9%87-23-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.infomigrants.net/ar/post/39157/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D9%82-44-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://news.un.org/en/story/2022/03/1113852
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

(23) Az emberkereskedelem megnövekedett kockázatára figyelmeztet az IOM Ukrajna kapcsán 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) aggódik az emberkereskedelem, valamint a szexuális 

kizsákmányolás és bántalmazás kockázata miatt Ukrajnában és a régióban, mivel egyre növekszik a háború 

elől menekülő kiszolgáltatott személyek száma. Múlt hétig már több mint 3 millió ember menekült el 

Ukrajnából, köztük 162 ezer harmadik országbeli állampolgár. A romló humanitárius helyzet és az emiatt 

gyorsuló migráció közvetlenül növeli a személyes veszélyeztetettséget, így például a kizsákmányolás 

kockázatát. Miközben az eddigi tapasztalatok szerint az emberkereskedelem nem jellemző a tömeges 

menekülést követő időszakban, különböző ukrajnai és külföldi jelentések arra hívják fel a figyelmet, hogy a 

menekülők könnyen emberkereskedők áldozataivá válhatnak. 

[IOM] 

 

(24) Világbank: meredeken nő a szegénység mértéke Afganisztánban 

A Világbank felmérése szerint megduplázódott azon állampolgárok száma, akik nem engedhetik meg 

maguknak az élelmiszer és más alapvető termékek megvásárlását Afganisztánban a tálib hatalomátvétel óta. 

A háztartások csaknem fele arra kényszerült, hogy csökkentse a napi étkezések számát és áttérjen az olcsóbb 

termékek vásárlására. A Világbank úgy véli, a szegénység meredek növekedése az általános gazdasági 

feltételeknek és nem a kormány által bevezetett intézkedéseknek tulajdonítható. Az állami kiadások 70%-át 

fedező nemzetközi segélyek jelentős mértékben csökkentek.  

[TOLO News] 

 

(25) UNHCR: a nemzetközi közösség elvárásokat támaszt az Iszlám Emirátussal szemben 

„A nemzetközi közösség elvárja a biztonság fenntartását, a kisebbségi jogok biztosítását, valamint azt, hogy 

az afgán lányok szabadon járhassanak iskolába, a nők pedig dolgozni” – mondta Filippo Grandi, az ENSZ 

menekültügyi főbiztosa. Kijelentette továbbá, hogy az országnak folyósított humanitárius támogatás mértéke 

nem fenntartható, a kormánynak is hathatós lépéseket kell tennie a fellendülés érdekében.  

[TOLO News] 

 

https://www.iom.int/news/iom-warns-increased-risk-trafficking-persons-people-fleeing-ukraine
https://tolonews.com/index.php/afghanistan-177132
https://tolonews.com/afghanistan-177133
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(26) Az ENSZ BT megszavazta az UNAMA mandátumának meghosszabbítását 

A Biztonsági Tanács megszavazta az ENSZ afganisztáni segítségnyújtási misszió (UNAMA) mandátumának 

meghosszabbítását. A misszió elsősorban a humanitárius segítségnyújtás koordinálására, a párbeszédhez 

szükséges jószolgálat biztosítására, valamint a jogállamiság előmozdítására összpontosít majd a továbbiakban. 

[UN News] 

 

(27) Fokozódik a humanitárius válság Ukrajnában  

Az ENSZ becslései szerint a háború miatt legalább 1 850 000 ember él belső menekültként Ukrajnában. A 

nemzetközi segélyszervezetek nehezen jutnak be olyan városokba, mint Mariupol és Harkov, pedig égető 

szükség volna élelmiszerre, vízre, gyógyszerekre, valamint generátorokra és üzemanyagra is az ostromlott 

városokban. A civilek távozását a folyamatos harcok és taposóaknák akadályozzák; az UNHCR megismételte 

a civilek és polgári infrastruktúra védelmére, valamint a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartására 

vonatkozó felhívását. Az UNHCR megerősítette jelenlétét Közép- és Nyugat-Ukrajnában, és a helyi 

hatóságokkal együttműködve javítja a körülményeket a határátkelőhelyeken. 

[UNHCR] 

 

(28) ENSZ: az ukrajnai a II. világháború óta tapasztalt leggyorsabban növekvő menekültválság  

Az ukrajnai menekültek száma meghaladta a 3 millió főt. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) 

által március 19-én közzétett adatok szerint 3 389 044 ember hagyta el az országot. Lengyelországba 

2 050 392, Romániába 527 247, Moldovába 362 514, Magyarországra 305 518, Szlovákiába 245 569, 

Oroszországba 184 563, míg Fehéroroszországba 2 548 fő érkezett. 

[UNHCR] 

 

 

 

 

 

https://news.un.org/en/story/2022/03/1114132
https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine?fbclid=IwAR0sprR1ZdTe9nWh054qmydUnLD-6I0NEYiuZICsl7gtx121NfPtJYFllGQ
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AMERIKA 

 

(29) Jelentősen kevesebb súlyos bűncselekmény miatt 

elítélt illegális bevándorlót toloncoltak ki az USA-ból  

Az Egyesült Államokban a Bevándorlásügyi és Vámhatóság (U.S. 

Immigration and Customs Enforcement – ICE) feladata fellépni 

az ország belsejében tartózkodó illegális bevándorlókkal 

szemben. Joe Biden demokrata amerikai elnök beiktatása után 

arra utasította az ICE-t, hogy azokra az illegális bevándorlókra 

koncentrálja az erőforrásait, akik súlyos bűncselekményt 

(gyilkosság, nemi erőszak stb.) követtek el. Azonban a nemrég 

nyilvánosságra került adatok szerint a 2021. pénzügyi évben 

(2020. október – 2021. szeptember) 48%-kal kevesebb súlyos 

bűncselekmény elkövetéséért elítélt illegális bevándorló került 

ICE őrizetbe, mint egy évvel korábban. Emellett a 2021. pénzügyi 

évben az ICE 62%-kal kevesebb (összesen 39 149 fő) elítélt 

bűnözőt toloncolt ki az országból, mint a 2020. pénzügyi évben 

(103 762 fő).   

 

[Washington Times] 

 

   

(30) Az USA átmeneti védett státuszt adott az országban tartózkodó afgánoknak  

Alejandro Mayorkas amerikai belbiztonsági miniszter 18 hónapos időtartamra átmeneti védett státuszt 

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

intézkedés következményeként azok az afgánok, akik már március 15. előtt az Egyesült Államokban 

tartózkodtak, automatikusan ideiglenes tartózkodási, valamint munkavállalói engedélyt kapnak az USA-ban. 

A 18 hónapos időtartam korlátlan alkalommal meghosszabbítható a belbiztonsági miniszter által. Becslések 

szerint az intézkedés akár 100 000, már az USA-ban tartózkodó afgán állampolgárt érinthet.  

[CIS]  

https://www.washingtontimes.com/news/2022/mar/16/exclusive-secret-ice-data-shows-drop-arrests-crimi/
https://cis.org/Law/Predicted-Mayorkas-Grants-AmnestyLite-VisaLess-Afghans
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ÁZSIA 

 

(31) 1 500 Kínában élő észak-koreait fenyeget a hazájukba való kitoloncolás  

Tomas Ojea Quintana, az ENSZ különleges észak-koreai emberi jogi jelentéstevője az ENSZ Emberi Jogi 

Bizottságának március 21-ei ülésén mutatja be a repatriálások témájában készített jelentését. Quintana 

elmondta, hogy 6 éves mandátuma alatt az észak-koreai emberi jogi helyzet sokat romlott, s felszólította 

Kínát és Oroszországot, hogy tartsák tiszteletben a non-refoulement elvét, vagyis ne küldjék haza az észak-

koreaiakat. Kínában 1 500 embert fenyeget a repatriálás a határ járvány utáni újranyitását követően. 

[The Korea Herald] 

 

(32) Mianmar: súlyos emberi jogi jogsértésekről számolnak be a szakértők 

Az ENSZ emberi jogi főbiztosa súlyos emberi jogi jogsértésekről számolt be Mianmarból. A biztonsági erők 

legalább 1 600 embert gyilkoltak meg, és több mint 12 500 főt vettek őrizetbe a tavalyi katonai puccs óta a 

dél-ázsiai országban. Michelle Bachelet arra kéri a nemzetközi közösséget, hogy tegyenek sürgős, 

összehangolt intézkedéseket az „erőszakspirál megfékezésére”. A főbiztos úgy véli, a feltárt jogsértések 

háborús és emberiesség elleni bűncselekményeknek minősülhetnek.  

[UN News] 

 

(33) Afganisztán: az alultápláltság és az elégtelen élelmiszer-ellátás egy egész generációt fenyeget  

Afganisztánban mélyül a humanitárius válság és súlyosbodik az élelmiszer-ellátás bizonytalansága. Amíg 2021 

júliusában az akut éhínség 14 millió ember életét veszélyeztette közvetlenül, napjainkra ez a szám 23 millióra 

emelkedett. Az afgánok 95%-a nem jut elegendő ételhez, és több mint 3,5 millió gyermek szorul táplálkozási 

támogatásra. 

[UN News] 

 

(34) Tűz ütött ki egy rohingya menekülttáborban  

Tűz söpört végig egy rohingya menekülttáborban Banglades délkeleti részén. Egy négyéves gyermek életét 

vesztette, és legalább 2 000 ember maradt fedél nélkül.  

[UNHCR] 

 

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220318000486
https://news.un.org/en/story/2022/03/1113972
https://news.un.org/en/story/2022/03/1113982
https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/

