
 
1 
 

 

 

 

 

Migrációs Körkép 

2022.10.10. ‖ 41. szám 

Tisztelt Olvasónk! 

Megjelent Migrációs Körképünk legfrissebb száma, amely az európai és a nemzetközi migrációs 
trendekkel kapcsolatos híreket, aktuális eseményeket szemlézi. 

 

 

 

  

https://www.migraciokutato.hu/migracios-korkep/
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EURÓPA 

 
Új brit terv: nem nyújthatnának be menedékkérelmet a La Manche csatornán át irregulárisan érkezők 
Suella Braverman brit belügyminiszter kedden ismertette a kormány azon tervét, miszerint megtiltanák, hogy a La 
Manche csatornán átkelő migránsok menedékjogot kérjenek, és azt mondta, "álma", hogy a kormány járata Ruandába 
toloncolja ki a menedékkérőket. Idén eddig több mint 30 ezren tették meg a francia partoktól az angol partokig tartó 
tengeri utat csónakkal. Ez máris meghaladta a tavalyi rekordot. Kormányzati tisztviselők figyelmeztettek, hogy a 
számuk 2022 végére elérheti a 60 ezret. Braverman a kormányzó Konzervatív Párt éves konferenciáján tartott 
beszédét arra használta fel, hogy elkötelezze magát új jogalkotási hatáskörök mellett, amelyekkel a kormány 
kitoloncolhatja azokat, akik illegálisan érkeznek Nagy-Britanniába. 

[Reuters] 
 

Idén már több mint 71 000 irreguláris migráns érte el az olasz partokat – ebből tízezret NGO-k tettek partra 
Idén már több mint 71 000 bevándorló érte el az olasz partokat – ez 65%-kal több, mint az előző év azonos 
időszakában, és több, mint a 2021-es évben regisztrált teljes érkezésszám (67 000 fő). A Földközi-tengeren működő, 
nem kormányzati szervezetek által működtetett mentőhajók 2022 első kilenc hónapjában összesen 10 000 migránst 
szállítottak Olaszország partjaihoz, szemben a tavalyi 6 000-rel. Jelenleg legalább hét NGO működtet migránsmentő 
hajókat a Földközi-tengeren. 2022 első kilenc hónapjában a migránsok felét a tengeren mentették ki (a nem 
kormányzati szervezetek mellett a parti őrség, a haditengerészet és a kereskedelmi hajók is végeztek mentési 
műveleteket); a többi 35 000 érkező pedig saját maga szállt partra különféle csónakokat, lélekvesztőket használva. Az 
ilyen magas számok tükrözik a kibocsátó országok, különösen Líbia és Tunézia válsághelyzetét. 

[Info Migrants] 
 
Tehervonat gázolt halálra migránsokat Kelet-Szerbiában 
Pirot városához közel, vélhetőleg a nyugat-balkáni útvonal bulgáriai elágazása felől érkező irreguláris migránsok a 
vasúti pályán haladtak, amikor is október 5-én éjjel egy tehervonat elől nem tudtak kitérni. Két személy a helyszínen 
életét vesztette. 

[Blic.rs] 
 
Afgán embercsempészekre vár kiutasítás Bosznia-Hercegovinából 
A Szarajevó melletti Blažuj befogadóállomáson lefolytatott rendőrségi razziát követően hat afgán állampolgárt 
különítettek el. Az őrizet alatt tartott személyeket engedély nélküli fegyvertartással és embercsempészettel vádolják. 
Amennyiben mindez bizonyítást nyer, kitoloncolják őket Bosznia-Hercegovinából, amint megvalósulnak mindennek a 
nemzetközi joggal összhangban álló feltételei. 

[Avaz.ba] 
 
CDU vezető: a német szociális juttatások jelentősen vonzzák a bevándorlókat 
Friedrich Merz, a német kereszténydemokrata párt (CDU) vezetője szerint Németország "nagyon nagy" szociális 
védőhálója kiemelkedően vonzza a menekülteket és migránsokat. A CDU-frakcióvezetője szerint a jövőben 
előfordulhat, hogy a magas szociális juttatások miatt a bevándorlóknak már nem lesz érdekük alacsonyabb színvonalú 
munkákat vállalni. Merz egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy szociális turizmus zajlik az országban. Véleménye 

https://www.reuters.com/world/uk/uk-propose-asylum-ban-channel-migrants-the-times-2022-10-03/
https://www.infomigrants.net/en/post/43758/ngorun-fleet-grows-10000-migrants-rescued-this-year?preview=1664877729407&fbclid=IwAR3tKOj0I4EGYBLe1coOuqAddfLh6f2M8yHQwjPd__sbFZqzOGGlVHiTIFQ
https://www.blic.rs/vesti/hronika/horor-kod-dimitrovgrada-teretni-voz-naleteo-na-grupu-migranata-dvoje-ljudi-poginulo/z3tcx69
https://avaz.ba/vijesti/crna-hronika/777660/pretresi-u-prihvatnom-centru-blazuj-sest-migranata-pod-nadzorom
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szerint az ukrán menekültek jelenleg többször ingáznak Ukrajna és Németország között annak érdekében, hogy 
részesülhessenek a szociális támogatásokban. 

[Süddeutsche Zeitung] 
 
Görögország egy videófelvétel közzétételével a migráció elősegítésével vádolja a török parti őrséget 
Görögország szerdán közzétett egy videót, amelyen látható, hogy a török parti őrség erőszakkal tol egy migránsokkal 
teli hajót az égei-tengeri görög szigetek felé. A videót a görög migrációs és menekültügyi miniszter, Notis Mitarakis 
tette közzé, aki azt állítja, hogy a felvételt egy migráns készítette, akit végül a görög parti őrség mentett meg. A videón 
az látható, a csónak tele van migránsokkal, akik kiabálnak és könyörögnek a török parti őrség hajóján tartózkodó 
tiszteknek, akik közül néhányan botokkal lökdösik el a migránsokat. 

[The Greek Reporter] 
  
Csehország egymillió euróval segíti Ciprus migráció elleni küzdelmét 
A Cseh Köztársaság egymillió eurós pénzügyi támogatást nyújt Ciprusnak, hogy segítse a szigetet az irreguláris 
migráció elleni küzdelemben. A szigetország belügyminisztere, Nicos Nouris és a Cseh Köztársaság első 
miniszterelnök-helyettese, Vit Rakušan pénteken írta alá a megállapodást a MED 5 miniszteri csúcstalálkozó keretein 
belül Páfoszban. A Cseh Köztársaság hozzájárulása válasz Ciprus azon felhívására, hogy az országba irányuló növekvő 
migráció kezelésére segítséget kér az uniós tagállamoktól. 

[Cyprus Mail] 
 
Idén eddig közel háromezer ember érkezett légi úton okmányok nélkül Írországba 
Az idén Írországban menedékjogot kérő emberek csaknem 40 százaléka úti okmányok nélkül érkezett a dublini 
repülőtérre. A nemzetközi járatokra való felszálláshoz úti okmányok szükségesek, ami azt jelzi, hogy sokan elveszítik 
vagy megsemmisítik útlevelüket, mielőtt elérnék a dublini bevándorlási ellenőrzést. Január és július között 2 915 olyan 
személy érkezett a dublini repülőtérre, aki nem mutatta be úti okmányait a határőrizeti tisztviselőknek, ami azt jelenti, 
hogy nem engedték őket leszállni. Közülük 2 232-en, azaz 77 százalékuk menedékjogot kért. 

[The Irish Times] 
 
Hollandiában a 2015-ös szintet közelíti a menedékkérelmi ügyek hátraléka 
29 460 menedékkérelem vár elbírálásra Hollandiában. Ez mindössze 180-nal kevesebb, mint 2015-ben, ráadásul úgy, 
hogy idén kevesebb volt a benyújtott kérelmek száma. Az egyik civil szervezet munkatársa szerint akár két évig is 
várakozhatnak a menedékkérők Hollandiában ügyök elbírálására. Bár többször figyelmeztették a kormányt, túl sok 
minden nem történt. 

[Euronews] 
  
Nőtt a külföldiek aránya Észtország népességén belül 
A 2021-es népszámlálás adataiból kiderül, hogy Észtország lakosságának 72,5%-át az őslakosok teszik ki, vagyis azok 
a személyek, akiknek legalább egy szülője vagy nagyszülője Észtországban született - közölte az ország hivatalos 
statisztikai hivatala, a Statistics Estonia. Az előző, 2011-es népszámlálás idején az őslakosok aránya 75,3% volt, vagyis 
arányuk a népességen belül 2,8 százalékponttal csökkent, míg a külföldi származásúak aránya nőtt. Észtország 
lakosságának 27,5%-a külföldi származású. A külföldi származásúak legnagyobb csoportját (13,4%) az első 
generációsok alkotják, vagyis azok az állandó észtországi lakosok, akik és akiknek a szülei külföldön születtek. 

 [Estonian World] 
  
Embercsempészeket és migránsokat tartóztatott le a szerb rendőrség a magyar határ közelében 
A szerb rendőrség bejelentése szerint egy a magyar-szerb határ közelében végrehajtott rajtaütés során több 
embercsempészt és mintegy 200 migránst tartóztattak le. Az illegális táborban végrehajtott razzia során három 
maroklőfegyvert, késeket, valamint pénzt is lefoglaltak. 

[AP News] 
 
Jelentősen javult a migránsok helyzete Bosznia-Hercegovinában 
A Sarajevo Tines gyűjtése szerint a jelenleg a bosznia-hercegovinai Una Sana kantonban működő 
befogadóközpontok jobban felkészültek a hideg időjárásra, mint a korábbi években. A lapnak nyilatkozó Mirsad 

https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-merz-sozialleistungen-ziehen-viele-zuwanderer-erst-an-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-221004-99-01611
https://greekreporter.com/2022/10/05/greece-releases-video-migrants-attacked-turkey-coast-guard/
https://cyprus-mail.com/2022/10/07/czech-republic-to-support-cyprus-financially-with-migrant-flows/
https://www.irishtimes.com/ireland/2022/10/06/thousands-of-passengers-destroy-or-lose-passports-before-arrival-at-dublin-airport/
https://www.euronews.com/2022/10/05/backlog-for-dutch-asylum-applicants-as-high-as-during-the-2015-migrant-crisis
https://estonianworld.com/life/estonias-population-has-become-more-diverse/
https://apnews.com/article/hungary-migration-austria-serbia-06a2906d4326fb40baf8100fff3e8c14
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Buzar, a Biztonsági Minisztérium alá tartozó SFA igazgatóhelyettese szerint jelenleg, mintegy 3 000 migráns 
tartózkodik az országban. 

[Sarajevo Times] 
 
Albán embercsempész csoportot számolt fel a spanyol rendőrség 
A brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) és a spanyol Csendőrség közös akció keretében számoltak fel egy albán 
embercsempész csoportot. A vádirat szerint a csoporthoz tartozó hét személy észak-spanyolországi kikötőkből 
induló hajók raktereiben csempészett albán állampolgárokat az Egyesült Királyság területére. Az NCA szerint az így 
brit területre jutó albánk pontos száma ismeretlen, eddig 50 személyt azonosítottak a hatóságok. 

                                                                                               [The Local] 
 
Mintegy 6,89 millió menekült érkezett Lengyelországba az ukrajnai háború kezdete óta 
Február 24-e, az ukrajnai orosz invázió kezdete óta mintegy 6,89 millió ember lépte át a lengyel-ukrán határszakaszt 
Lengyelország felé – közölte a Lengyel Határőrség (SG) vasárnap reggel a Twitteren. Az SG szerint szombaton a 
határőrök mintegy 24 800 határellenőrzést hajtottak végre az Ukrajnából Lengyelországba belépő személyeknél, 
vasárnap reggel 7 óráig az érkezők száma elérte a 6 700 főt. A határőrség azt is közölte, hogy a háború kezdete óta 
közel 5,11 millió ember hagyta el Lengyelországot Ukrajna felé. 

[The First News] 
  
A MED 5 több uniós támogatást kér az ukrajnai háború miatti esetleges migrációs hullámoktól tartva 
A mediterrán országok egy csoportja, a MED 5 több uniós támogatást kért, attól tartva, hogy az ukrajnai háború 
következményei illegális migrációs tendenciák is lehetnek a szomszédos régiókból az EU felé. Ciprus, Görögország, 
Málta és Spanyolország miniszterei a ciprusi Páfosz városában találkoztak pénteken, illetve szombaton a MED 5 
negyedik csúcstalálkozójának keretei közt, melyen Olaszország ezúttal nem vett részt. A csoport további fellépést 
sürget az EU külső határainak védelme érdekében, megjegyezve, nagyobb nyomást kell gyakorolni Törökországra, 
hogy őrizze határait és megakadályozza az illegális migrációs áramlásokat. 

[Euronews] 
  
Csehország meghosszabbítja a határellenőrzést a Szlovákiával közös határszakaszon 
A cseh kormány a „példátlan” illegális bevándorlás miatt kiterjeszti a jelenlegi határellenőrzési mechanizmust a 
Szlovákiával közös határszakaszon és azt szeretné, ha az Európai Bizottság találna megoldást, hiszen a probléma a 
többi uniós országot is érinti. „Az Európai Bizottságnak oda kell figyelnie a helyzetre. Felszólítom Ylva Johansson uniós 
biztost, hogy tegyen egy nyugat-balkáni utazást. Ha nem sikerül csökkenteni a migrációs áramlat arányát, továbbra is 
részproblémák fogják lekötni a figyelmünket a teljes Schengent érintő kihívások helyett” – fogalmazott Vít Rakušan 
cseh belügyminiszter a szlovák, osztrák és magyar kollégáival folytatott hétfői találkozója után Pozsonyban. 

[Euractiv] 
 

  

https://sarajevotimes.com/analysis-the-current-situation-with-migrant-crisis-in-bih/
https://www.thelocal.es/20221008/spain-smashes-ring-smuggling-albanian-migrants-to-britain/
https://www.thefirstnews.com/article/around-689-mln-refugees-have-entered-poland-since-war-in-ukraine-started-33652
https://www.euronews.com/2022/10/08/med-5-calls-for-more-eu-support-fearing-a-possible-migration-spike-due-to-ukraine-war
https://www.euractiv.com/section/all/short_news/czechia-extends-border-controls-calls-for-eu-help/
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AFRIKA 

 

ECOWAS delegáció és tüntetések Burkina Fasóban 
A Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közösségének (ECOWAS) delegációja azért érkezett a nyugat-afrikai országba, 
hogy az új katonai vezetéssel tárgyaljon, akik egy puccs után szeptember végén vették át az irányítást. Az ECOWAS 
delegációját orosz zászlókat lengető tüntetők fogadták. Szakértők szerint Moszkva igyekszik destabilizálni a nyugati 
pozíciókat a térségben, és fokozni az instabilitást, ami már eddig is kétmillió belső menekültet eredményezett Burkina 
Fasóban. 

[Voanews] 
  
Franciaország és Németország állja az Ukrajnából induló, Kelet-Afrikába érkező gabonaszállítmányok szállítási 
költségeit 
A két nyugati hatalom 14-14 millió dollárral járul hozzá ahhoz, hogy 50 000 tonnányi, Kijev által ingyen felajánlott 
gabona eljuthasson az éhínség sújtotta kelet-afrikai országokba. A térségben jelenleg 20,5 millió ember szorul 
ellátásra. 

[Hiiraan] 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.voanews.com/a/ecowas-delegation-arrives-in-burkina-faso-in-wake-of-coup/6776535.html
https://hiiraan.com/news4/2022/Oct/188149/germany_and_france_foot_logistics_bill_for_50k_ton_shipment_of_ukrainian_wheat_to_the_hoa.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

Tunézia: körülbelül 200 bevándorlót mentettek ki, hárman eltűntek 
Folytatódnak az átkelési kísérletek a Földközi-tengeren Olaszország irányába, ami miatt sok tragikus baleset történik. 
Az elmúlt napokban legkevesebb három ember halálára figyelmeztetett egy civil szervezet a Tunézia keleti részén 
fekvő Szúsza partjainál. A tunéziai hatóságok szerint a parti őrség mintegy 200 bevándorlót mentett ki az elmúlt 
napokban. 

[Info Migrants] 
 

  
Egy Marokkóból induló hajó süllyedt el a Kanári-szigetektől délre  
A spanyol mentőjárőrök a Kanári-szigetektől délre egy négy holttestet szállító csónakra lettek figyelmesek órákkal azt 
követően, hogy egy kereskedelmi hajó kimentett egy vízben sodródó embert. Nem kormányzati szervezetek arról 
számoltak be, hogy körülbelül egy hete indult el egy hajó Dél-Marokkó partjairól, amelyen összesen 34 bevándorló 
utazott. A négy elhunyt és egy kimentett bevándorlón kívüli 29 emberről a hatóságok nem rendelkeznek 
információval. 

[Info Migrants] 
  

http://www.infomigrants.net/ar/post/43736/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-200-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5
http://www.infomigrants.net/ar/post/43728/%D8%AC%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%AC%D8%AB%D8%AB-%D9%8829-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
 

 
 

Elkészült a Frontex 2022/23-ss kockázatelemzése 

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) publikálta a tavalyi adatok feldolgozását követően a várható 

trendeket. A tanulmány kiemeli, hogy a 2016-os irreguláris migrációs csúcsot követően a tavalyi évben volt a 

legnagyobb a növekedés. A kékhatáron, vagyis a Földközi-tengeren történő átkelésnél is magasabb a zöldhatáron, 

szárazföldön, Törökországon keresztül a Balkáni útvonalon érkezők száma. 2021-ben 87 485 illegális határátlépést 

regisztráltak a zöldhatáron keresztül, ami 124 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest.    

[Frontex] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-releases-its-risk-analysis-for-2022-2023-w4AWSD
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AMERIKA 
 

 
 
Felmérés: Az USA-ban a bevándorlás fontos ügy a választóknak 
Egy nemrég publikált közvéleménykutatás szerint az USA-ban a választópolgárok kiemelten fontos ügynek tekintik a 
bevándorlást – egy hónappal a félidős kongresszusi választások előtt. A Ipsos közvéleménykutató cég szeptember 
végén 1 004 amerikai állampolgártól kérdezte meg, hogy mit tart a választások előtt a legfontosabb ügynek az Egyesült 
Államokban. Első helyen a gazdasági helyzet és a munkanélküliség végzett, amelyet a válaszadók 31%-a jelölt meg. 
Második lett a korrupció és a bűnözés (9%), a harmadik helyen a bevándorlás végzett holtversenyben a 
környezetvédelemmel és a klímaváltozással (7-7%). A magukat demokratának mondó szavazók mindössze 1%-a jelölte 
meg első helyen a bevándorlást, ugyanakkor a magukat republikánusnak mondók 13%-a. A republikánusok körében a 
bevándorlás a második helyen végzett a gazdaság és a munkanélküliség mögött. 

[CIS] 
  
A texasi Eagle Pass-ban megteltek a hullaházak az életüket vesztett irreguláris migránsok miatt 
A 29 000 lakosú Eagle Pass a texasi Maverick megye székhelye, amely a Rio Grande partjára épült a mexikói határon. 
Az utóbbi hetekben a kisváros arra kényszerült, hogy mobil hűtőkocsikat béreljen ki, ugyanis a település hullaházai 
teljesen megteltek a Rio Grande folyóba fulladt irreguláris migránsokkal. A város tűzoltóparancsnoka szerint havonta 
átlagosan 30 irreguláris migráns holttestét kell a hatóságoknak a folyóból kiemelni.  

 [CIS] 
  
USA egyik szövetségi fellebviteli birósága szerint törvénytelen a DACA program 
A DACA programot (Deferred Action for Childhood Arrivals) még Barack Obama demokrata amerikai elnök hozta létre 
2012-ben, miután az USA Kongresszusának éveken keresztül nem sikerült rendeznie az országba akaratuk ellenére, 
illegálisan becsempészett gyermekek („Dreamers”) helyzetét. A program keretében körülbelül 600 000-en kaptak 
munkavállalói engedélyt, és kitoloncolás elleni ideiglenes védelmet. A DACA státusz nem számit teljes értékű 
amnesztiának, azt 2 évente meg kell újítani, és birtokosai évtizedek után sem folyamodhatnak állampolgárságért. 
Donald Trump republikánus amerikai elnök megpróbálta teljesen eltörölni a programot, azonban a Legfelsőbb Bíróság 
a szerzett jogok védelmére hivatkozva ebben megakadályozta, Trump csak annyit tudott elérni, hogy újabb 
„Dreamer”-ek nem igényelhettek DACA státuszt, ugyanakkor az azt már birtokló személyek továbbra is 
meghosszabbíthatták státuszukat. Joe Biden amerikai elnök újra akarta indítani a programot, azonban 2021-ben egy 
texasi szövetségi bíróság megakadályozta ebben arra hivatkozva, hogy egy a DACA-hoz hasonló program létrehozása 
a Kongresszus hatásköre. Bár új jelentkezők felvételét a programba a bíróság megtiltotta, azonban a DACA birtokosok 
továbbra is igényelhetik státuszuk meghosszabbítását. Ezt a döntést 2022. október 5-én az USA Ötödik Körzeti 
Szövetségi Fellebviteli Bírósága helyben hagyta. A program végső sorsa fölött az ítéletet minden bizonnyal a 
Legfelsőbb Bíróságon fogják kimondani. 

 [CIS] 

 

 

 

https://cis.org/Arthur/Polling-Immigrations-Key-Issue-Voters-and-Big-Liability-Biden
https://cis.org/Arthur/Paid-Counsel-Illegal-Aliens-Fills-Morgues-Maverick-County
https://www.nytimes.com/2022/10/05/us/politics/daca-appeals-immigration-biden.html
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Az Egyesült Államok 240 millió dollárt folyósítana dél-amerikai államoknak a migráció kezelésére 
Antony Blinken amerikai külügyminiszter perui látogatásán új humanitárius segélyt jelentett be az amerikai 
kontinensen élő migránsoknak és menekülteknek. Blinken regionális körúton van, amely során Kolumbiába, Chilébe 
és Peruba látogatott el, ahol részt vett az Amerikai Államok Szervezetének (OAS) éves közgyűlésén. Blinken a sajtónak 
új humanitárius, valamint kétoldalú és regionális segítségnyújtásról beszélt, ezek összege 240 millió dollár. 

 [Voa News] 
 

  

https://www.voanews.com/a/blinken-announces-aid-for-migrants-refugees-/6779234.html
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ÁZSIA 

 
Az Amnesty International szerint a Meta jóvátételt kellene fizessen a rohingyáknak 
A Facebook anyavállalata, a Meta jóvátételt kellene, hogy fizessen a Mianmar nyugati részéből 2017-ben elűzött 
rohingya közösségeknek, mivel elősegítette az etnikai tisztogatás kampányát - áll az Amnesty International emberi 
jogi szervezet jelentésben. A jelentés szövege szerint a Facebook „veszélyes algoritmusai és vakmerő 
nyereségvágya...jelentősen hozzájárult a mianmari hadsereg által 2017-ben a rohingya nép ellen elkövetett 
atrocitásokhoz.” 

[The Diplomat] 
  
Afganisztán: Az útlevelek kiadását határozatlan időre leállították 
Az Útlevélügyi Főigazgatóság közleménye szerint az útlevelek kiadásának akadozása átmeneti, és a folyamat a 
technikai problémák megoldása után folytatódik. A főigazgató elmondta, hogy a műszaki munkák és a berendezés 
javításának befejezéséig zárva tart a hivatal. Az útlevelek kiadását határozatlan időre leállították. Az Igazgatóság adatai 
szerint az Iszlám Emirátus kikiáltása óta több mint 700 000 útlevelet adott ki az afgán állampolgároknak. 

[TOLO News] 
  
UNDP-jelentés: „Egy év áttekintése: Afganisztán 2021 augusztusa óta”  
Az UNDP afganisztáni képviselője elmondta, a humanitárius segítségnyújtás önmagában nem tudja megoldani az afgán 
válságot. A gazdasági válság megoldása érdekében a munkahelyteremtés kulcsfontosságú. A nemzetközi szervezet 
560 000 ideiglenes munkahelyet hozott létre az elmúlt egy évben Afganisztán, miközben a helyi közösségeknek 
infrastruktúra-fejlesztéssel és készpénzben biztosított anyagi támogatással segítettek. 

[TOLO News] 
  
Az UNFPA és a Vöröskereszt a szegénység súlyosbodására hívja fel a figyelmet Afganisztánban 
Afganisztánban magas a munkanélküliség, és a lakosság több mint fele élelmiszerhiánytól szenved. Emberek tízezrei 
veszítették el az állásukat, és küzdenek a megélhetésükért. Nemzetközi támogatás nélkül a helyzet még rosszabb lesz 
– közölte az ICRC. Az élelmiszer-és üzemanyagárak rohamos emelkedése becslések szerint a lakosság 95%-át az 
éhínség szélére sodorta, és példátlan mértékű alultápláltságot okozott az országban – áll az ENSZ Népesedési 
Alapjának jelentésében. 

[TOLO News] 
 

https://thediplomat.com/2022/09/meta-should-pay-reparations-to-rohingya-refugees-rights-group-says/
https://tolonews.com/index.php/afghanistan-180209
https://tolonews.com/afghanistan-180172
https://tolonews.com/afghanistan-180148

