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Migrációs Körkép 

2022.10.31. ‖ 44. 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 

 
Akár 50 000 ukrán állampolgár is tartózkodhat engedély nélkül Franciaországban 
A francia belügyminisztérium becslése szerint jelenleg 30-50 000 ukrán állampolgár tartózkodhat engedély vagy 
bármiféle dokumentáció nélkül a nyugat-európai országban. Mivel ők az orosz invázió kezdete előtt érkeztek, ezért 
nem jogosultak átmeneti védett státuszra, ugyanakkor a háború miatt nem is lehet visszatoloncolni őket Ukrajnába.  

[Le Monde] 
A klímaváltozás újabb tömegeket űz Európa felé 
Az olasz IDOS Tanulmányi és Kutatási Központ új elemzése szerint az olasz partokhoz érkezők jelentős része a 
klímaváltozásnak különösen kitett országokból kel útra. Az elemzés szerint sokan - egyéb megoldás híján - az 
elvándorlást választják adaptációs stratégiának ahhoz, hogy elkerüljék az éghajlati anomáliák miatti mélyszegénységbe 
süllyedést. 2021-ben a becslések szerint 24 millió új belső és külső menekültet eredményeztek a természeti 
katasztrófák. 

[Hiiraan] 
 

Ismét gyújtogatás történt egy menedékhelyen Németországban  
A mecklenburg-előpomerániai menekültszálló leégése után újabb menedékházban ütött ki tűz, ezúttal 
Szászországban. A korábban hotelként üzemelő épületbe november elején költöztettek volna 30 menekültet, ez 
azonban egyelőre nem valósulhat meg. A jelenleg még lakatlan állapotban levő hotelben csupán a felújítást végző 
személyzet tartózkodott, de mindenki kimenekült. A nyomozóhatóság nem zárja ki a politikai indíttatást, ugyanis az 
Alternatíva Németországért (AfD) párt egy korábbi gyűlésén felszólaltak az egykori hotel menekültszállóként történő 
működtetése ellen. 

[Süddeutsche Zeitung] 
 

A német szövetségi rendőrség két feltételezett embercsempészt tartóztatott le a déli tartományokban 
A szövetségi rendőrség öt lakást kutatott át a dél-németországi Baden-Württemberg és Bajorország tartományokban, 
melynek eredményeképpen két feltételezett embercsempészt tartóztattak le. Az akció során összesen több mint 90 
rendőrt vetettek be. A két gyanúsított vélhetően 100 migránst is behozhatott Németország területére autók 
csomagtartójába rejtve a balkáni útvonalon. A rendőrség információi szerint az embercsempészek személyenként akár 
10 ezer eurót is elkérhettek. A nyomozók szerint legalább 13 ilyen csempészútra került sor, a járművekben pedig 
minden alkalommal akár hét, Szíriából és Irakból származó migránst is elrejtettek. A gyanúsítottak a jelentések szerint 
szíriai állampolgárok. 

[Info Migrants] 
 

Ukrajna vezetése arra kéri az ukrán menekülteket, hogy ne térjenek haza a télen 
Az ukrán menekülteket arra kérik, hogy ne térjenek haza ezen a télen, mivel az ország nem bírná el visszaáramlásukat 
a jelenlegi helyzetben. Az orosz csapások az elmúlt hetekben Ukrajna energiainfrastruktúráját célozták. Volodimir 
Zelenszkij ukrán elnök szerint az ukrán erőművek 30%-a megsemmisült a háború kezdete óta. Az ország egyes részein 
rendszeres áramszüneteket vezettek be, napi mintegy négy órára az energiatakarékosság érdekében. Irina Verescsuk, 
az ország miniszterelnök-helyettese éppen ezért arra kérte a külföldre menekült ukránokat, hogy ne ezen a télen 
térjenek haza. 

https://www.lemonde.fr/en/france/article/2022/10/27/undocumented-ukrainians-who-moved-to-france-before-the-war-face-triple-impasse_6001924_7.html?xtor=EPR-33281150-%5blemonde_in_english_NY%5d-20221027-%5beditors-pick_titre_3%5d&M_BT=121517057985866
https://hiiraan.com/news4/2022/Oct/188417/climate_crisis_increasingly_driving_migrants_to_italy.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-feuer-in-kuenftiger-fluechtlingsunterkunft-brandanschlag-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-221028-99-297124
http://www.infomigrants.net/en/post/44366/german-police-arrest-two-suspected-migrant-smugglers
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[Euronews] 
 

Az ír kormány nem tud elegendő helyet biztosítani az ukrán menekülteknek 
Az ír kormány miniszterei október 24-én találkoztak, hogy megvitassák a menekültszállások jelenlegi 
kapacitáshiányát, napokkal azután, hogy beismerték: nem tudnak annyi ukrán menekültet ellátni, mint amennyi 
érkezik. Az ír kormány korábban bejelentette, hogy a dublini Citywest Transit Hub, amelyet az ukrán menekültek 
elhelyezésére használnak, „végleg megtelt”. Ezért ideiglenesen bezárták az befogadóközpont kapuit az újonnan 
érkezők előtt. Roderick O'Gorman gyermekügyi miniszter azt mondta, nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy egyes 
menekülteknek az utcán kell majd aludniuk. 

[BBC] 
 
17,8 millióra nőtt Hollandia lakossága a migráció miatt 
2022 első három negyedévében Hollandia lakossága 191 ezer fővel nőtt. Ez több mint kétszerese az előző év azonos 
időszakának. Különösen a bevándorlás fokozódott, a bevándorlók 30%-a Ukrajnából érkezett. Október elején 
Hollandiának közel 17,8 millió lakosa volt – derült ki a Holland Statisztikai Hivatal (CBS) előzetes adataiból.  

[CBS] 
 

Lengyelország megszünteti az oroszok könnyű hozzáférését a munkaerőpiacukhoz 
Lengyelország eltörölte az egyszerűsített eljárásokat a munkaerőpiacára belépni kívánó orosz állampolgárok számára 
a Kreml ukrajnai inváziója és az Oroszországból érkező migráció növekedésének veszélye miatt – jelentette be a 
család- és szociálpolitikai miniszter. Marlena Maląg pénteken úgy nyilatkozott, hogy aláírta azt a rendeletet, amely 
szerint a lengyel munkaadók a továbbiakban nem vehetnek fel orosz állampolgárokat egyszerűsített szabályok alapján. 
„Az Ukrajna elleni orosz támadás és az Oroszországból érkező migráció növekvő kockázata miatt úgy döntöttünk, 
hogy eltöröljük azokat a szabályozásokat, amelyek megkönnyítik az oroszok belépését a lengyel munkaerőpiacra” – 
mondta.  

[The First News] 
 
Csehország ismét meghosszabbítja a határellenőrzést a Szlovákiával közös határszakaszán 
Csehország bejelentette, hogy ismételten meghosszabbítja az ideiglenes határellenőrzési mechanizmust a 
Szlovákiával közös határszakaszán. A meghosszabbítás további 45 napig tart majd, így várhatóan december 12-én ér 
véget. Petr Fiala miniszterelnök két nappal azelőtt jelentette be az intézkedés meghosszabbítását, hogy annak első 
hosszabbítása október 29-én lejárt volna. 

[InfoMigrants] 
 

Vita az új baltikumi vízumpolitikáról  
Kritikát váltott ki a nemzetközi politikában a balti államok azon döntése, hogy nem hajlandók beengedni a mozgósítás 
elől menekülő oroszokat Putyin ukrajnai háborúja miatt. Az Európai Politikai Elemző Központ (CEPA) azonban felhívja 
a figyelmet arra, hogy a döntés oka nem „az Oroszország elleni irracionális gyűlölet” egyik aspektusa – amit a Kreml 
előszeretettel sugall – hanem az, hogy Moszkva az elmúlt két évtizedben többször is szervezetten segített 
migránsokat nyugat felé azzal a céllal, hogy destabilizálja szomszédjait (pl. 2015 – Norvégia és Finnország, 2021 – 
Litvánia és Lettország). Litvánia, Lettország és Észtország, továbbá Finnország és Lengyelország fellépése válasz az 
aszimmetrikus hadviselésre. Vlagyimir Putyin Ukrajna elleni háborúja csupán újabb okot adott e tendenciának a 
megszilárdítására – állítja Marija Golubeva, a CEPA kutatója. 

[CEPA] 
 
Észtország ideiglenesen visszaállítaná a határellenőrzést déli határszakaszán 
Észtország azt tervezi, hogy ideiglenesen visszaállítja a határellenőrzést déli, Lettországgal közös határszakaszán az 
ukrán menekültek segítése érdekében – közölte Lauri Läänemets belügyminiszter pénteken. A miniszter azt javasolta, 
hogy a menekülteknek adjanak határidőt Észtországba érkezésük regisztrálására. Körülbelül 112 ezer ukrán menekült 
eddig Észtországba azóta, hogy Oroszország februárban megindította teljeskörű invázióját hazájuk ellen. 

[ERR] 
 

https://www.euronews.com/2022/10/26/ukraine-war-ukrainian-refugees-urged-not-to-return-home-this-winter-as-power-cuts-loom
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cy6q50nqq3do
https://www.cbs.nl/en-gb/news/2022/43/population-up-to-17-8-million-mainly-due-to-migration
https://www.thefirstnews.com/article/poland-scraps-easy-access-to-labour-market-for-russians-34082
https://www.infomigrants.net/en/post/44359/czech-republic-extends-checks-on-border-with-slovakia
https://cepa.org/article/baltics-bring-down-the-shutters-on-free-migration/
https://news.err.ee/1608769885/estonia-planning-to-reinstate-temporary-controls-on-southern-border
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Járműkonvojban találtak irreguláris migránsokra Bosznia-Hercegovinában 
Egy öt járműből álló konvoj ellenőrzése során 31 migránst találtak a balkáni ország középső részén fekvő Zenica 
közelében. A rendőrök autópálya-fizetőkapunál ellenőrizték a járműveket, mely után előállították a többségükben 
iratok nélkül utazó migránsokat és – embercsempészet gyanújával - a járművek vezetőit.    

 [Srpskainfo] 
 
Horvátország 2023. január 1-jétől teljes jogú Schengen-tagállammá válik 
Az Európai Tanács által kezdeményezett eljárás alapján Horvátország 2023. január 1-jén válik a schengeni övezet teljes 
jogú tagjává. Egy hosszú folyamat végére kerülhet pont, ugyanis a Bizottság már 2019-ben megállapította, hogy 
Horvátország a szükséges feltételeket teljesítette. A nemzetközi repülőterek kivételével – ott március 26–án lép életbe 
a rendelkezés – jövő évtől megszűnik a belső határellenőrzés többek között Magyarország és Horvátország között, 
azonban a schengeni EU-s határvédelem Horvátországra hárul. Déli szomszédunk Bosznia-Hercegovinával közös 
határszakaszát ezentúl már mint Schengen-határt is védenie kell. Ez év végéig még a  műszaki határzárát lebontó 
Szlovénia feladata. 

 [Index.hr] 
 

Határvédelmi megállapodást írt alá az Európai Unió és Észak-Macedónia 
Az Európai Bizottság közleménye szerint az Európai Unió megállapodást kötött Észak-Macedóniával, ami lehetővé 
teszi a Frontex egységeinek észak-macedóniai állomásoztatását. A nyugat-balkáni régióban jelenleg a Frontex 500 
munkatársa dolgozik Albánia, Szerbia és Montenegró területén.  

[Schengen Visa Info] 
 

Szerbia szigorít vízumpolitikáján 
Az Európai Unió tisztviselői szerint Szerbia és a nyugat-balkáni régió további államai vízumpolitikájukkal lehetővé 
teszik több közel-keleti és afrikai ország állampolgárai számára, hogy a Nyugat Balkánról indulva menedékkérelmet 
nyújtsanak be az EU tagországaiban. Ylva Johansson belügyi biztos szerint a főként Burundiból, Indiából és Kubából 
érkező migránsokkal szemben Szerbiának szigorítania kell a vízumpolitikáján.  

[Euronews] 
 
Spanyolország tavaly az irreguláris bevándorlók 8%-át tudta csak kitoloncolni 
A kormánynak egy ellenzéki parlamenti képviselő kérdésére adott válaszából kiderült, hogy Spanyolország tavaly 
mindössze az elutasított menedékkérők 8%-át tudta kitoloncolni: 42 492-ből 3 594-et. Ugyanakkor az érkezők száma 
21,5%-kal csökkent. Idén október közepéig 25 169-en voltak, míg tavaly október közepéig 32 061-en. A félszigetre, a 
Baleár-szigetekre és a Kanári-szigetekre is kevesebben érkeztek, mint tavaly, Melillába viszont többen. 

[Majorca Daily Bulletin] 
 

  

https://srpskainfo.com/sprijeceno-krijumcarenje-u-koloni-vozila-otkriven-31-migrant/
https://www.index.hr/vijesti/clanak/sto-za-svakodnevni-zivot-znaci-ulazak-u-schengensko-podrucje-promjene-su-ogromne/2407308.aspx
https://www.schengenvisainfo.com/news/eu-north-macedonia-sign-agreement-for-cooperation-against-irregular-migration/
https://www.euronews.com/travel/2022/10/27/serbia-is-toughening-its-visa-rules-after-migration-prompts-pressure-from-the-eu
https://www.majorcadailybulletin.com/news/local/2022/10/26/107227/mallorca-migrants-spain-expelled-illegal-migrants-2021.html
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AFRIKA 

 

Egymillió éhező szomáli él az as-Sabáb ellenőrzése alatt álló területeken 
Az ENSZ beszámolói szerint ezeknek az embereknek képtelenek segélyt eljuttatni, mivel a dzsihádista szervezet nem 
engedi be területére a segélyszervezeteket. A lakosság elvándorlása folyamatos a térségből, de a szélsőségesek 
kivégzéssel fenyegetik az útra kelőket, különösen a férfiakat. Mivel nagyon nehéz elkerülni a szervezet 
ellenőrzőpontjait, sokan nem mernek nekivágni az útnak. 

[Hiiraan] 
 
Az újabb katonai puccs sem állítja meg a dzsihádistákat Burkina Fasóban 
Alig pár nappal a legutóbbi puccs után Djibo városában ért támadás egy katonai bázist, amiben 10 katona meghalt és 
50 megsebesült. A város három hónapja áll a dzsihádisták ostroma alatt. A szélsőségesek támadásai kétmillió embert 
űztek már el lakhelyükről. 

[Voanews] 
 
Már 4 000 főre nőtt a belső menekültek száma Togóban 
A helyi lakosok a Burkina Fasóból átgyűrűző dzsihádista erőszak miatt hagyták hátra határmenti otthonaikat. A 
szélsőségesek szemmel láthatóan arra törekszenek, hogy kijussanak a Guineai-öböl partvidékére. 

[Voanews] 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hiiraan.com/news4/2022/Oct/188427/un_almost_1_million_drought_hit_somalis_in_al_shabab_areas.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.voanews.com/a/al-qaida-jihadis-claim-earlier-deadly-attack-in-burkina-faso-/6810319.html
https://www.voanews.com/a/burkina-violence-displaces-4-000-in-togo-/6810305.html
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

Egy emberi jogi jelentés bírálja a Törökországban tartózkodó menekültek Szíriába való visszaküldését 
A Human Rights Watch jelentése szerint a török hatóságok 2022 februárja és júliusa között önkényesen letartóztattak 
és őrizetbe vettek több száz szíriai férfit és kiskorút, ezután pedig Szíriába deportálták őket. A jelentés több tucat 
menekült vallomásán alapszik, akik elmondták, hogy otthonukban, munkahelyükön vagy az utcán tartóztatták le őket, 
majd legtöbbjüket megverték és bántalmazták. Ezt követően egy visszatérési formanyomtatványt kellett aláírniuk, 
amellyel rájuk kényszerítették „önkéntes” hazatérésüket. 

[Info Migrants] 
 
Tunézia: Több mint 800 bevándorlót fogtak el 
Továbbra is nagy erőfeszítéseket tesznek a bevándorlók Tunéziában, hogy elérjék Európát, annak ellenére, hogy az 
átkelések során sokan életüket vesztik. A migránsok rozoga és túlzsúfolt hajókon utaznak. A tunéziai hatóságok az 
elmúlt napokban több mint 800 olyan tunéziai és egyéb állampolgársággal bíró bevándorlót tartóztattak fel, akiknek 
Olaszország jelentette volna a célállomást. 

[Info Migrants] 
 
Legalább 29 000 haláleset 2014 óta az Európába tartó úton 
Az áldozatok zöme a Földközi-tengerbe fulladt, de a kihűlés és a balesetek is számos illegális bevándorló életét 
követelték. A legveszélyesebb útvonal továbbra is a közép-mediterrán, de nagyon sokan vesztik életüket az Atlanti-
óceánon is a nyugat-afrikai útvonalon. 

[Apnews]  

http://www.infomigrants.net/ar/post/44218/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85
http://www.infomigrants.net/ar/post/44210/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-800-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://apnews.com/article/europe-africa-migration-spain-malta-50d9c3011a16617fb2e4e73c90a7ddf8
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
 

 
 
A Frontex szorosabb együttműködésről állapodott meg Marokkóval 
Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) és a marokkói belügyminisztérium a Marokkóból Európába 
érkező irreguláris migráció visszaszorítása érdekében október 27-én folytattak tárgyalásokat felsővezetői szinten. Az 
emberkereskedelem elleni hatékonyabb küzdelemről, a parti őrségek közötti együttműködésről, kockázatelemzések 
készítéséről állapodtak meg. Az északnyugat-afrikai államból jelentős számban kísérelnek meg Európába belépni a 
szükséges okmányok nélkül a zöld- és kékhatáron.   

[Frontex] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-and-morocco-to-strengthen-cooperation-upnSgq
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-and-morocco-to-strengthen-cooperation-upnSgq
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AMERIKA 
 

 
 
Az amerikai kormány új legális migrációs útvonalat hozott létre az USA-ba tartó venezuelai állampolgároknak 
Mivel a 2022 szeptemberével végződő pénzügyi évben több, mint 150 000 venezuelai állampolgárt tartóztatott fel az 
amerikai határőrség a mexikói határon, az „Eljárás Venezuelaiaknak” (Process for Venezuelans – PfV) programot 
elsősorban azért hívták életre, hogy csökkenjen az USA déli határára nehezedő migrációs nyomás. Az amerikai 
Belbiztonsági Minisztérium (Department of Homeland Security – DHS) által október 19-én életre hívott program 
keretében 24 000 migránst tervez befogadni az USA 2 éves időtartamra. A PfV hasonló az ukránok számára még 
áprilisban létrehozott „Egyesülni Ukrajnáért” (Uniting for Ukraine) programhoz, amennyiben a résztvevőknek USA-
ban élő magánszponzort kell keresniük, és áttelepítésük után rendes menekültstátusz helyett csak átmeneti védelmet 
élveznek az Egyesült Államokban. Fontos különbség ugyanakkor, hogy az ukránok számára létrehozott programnak 
nincs felső számbeli korlátja, valamint az ukránok jogosultak a rendes menekültstátusszal rendelkezőket megillető 
szövetségi szociális juttatásokra. Ezzel szemben az áttelepített venezuelaiak csak munkavállalási engedélyt fognak 
kapni a hatóságoktól, és 2 év elteltével el kell hagyniuk az USA-t, hogyha ez alatt az idő alatt nem sikerül más legális 
státuszt szerezniük. A program létrehozásával párhuzamosan a DHS bejelentette, hogy október 19-től a déli határhoz 
irregulárisan érkező venezuelaiakat azonnali hatállyal vissza fogják toloncolni Mexikóba. Továbbá a Mexikóba és 
Panamába illegálisan érkező venezuelaiak nem jogosultak a programban való részvételre. Az elkövetkező hónapokban 
fog kiderülni, hogy a PfV érdemben tudja-e csökkenteni a déli határra irregulárisan érkező venezuelaiak számát.  

[CIS] 
 
Az USA határőrsége 2 378 944 alkalommal intézkedett irreguláris migránsokkal szemben az ország déli határán az 
elmúlt 12 hónapban 
A 2022 szeptemberével végződő pénzügyi évben (FY2022) az USA határőrsége 2 378 944 alkalommal intézkedett 
irreguláris migránsokkal szemben a mexikói határon, amely abszolút történelmi rekordnak számít, továbbá 37%-os 
növekedést jelent a korábbi rekordtartó, 2021-es pénzügyi évvel összevetve (1 734 686 intézkedés). A pénzügyi év 
utolsó hónapjában, 2022 szeptemberében 227 547 alkalommal intézkedett a határőrség a mexikói határon irreguláris 
migránsokkal szemben, amely 12%-os emelkedés az augusztusi értékhez képest. 

[CBP] 
 

 
  

https://cis.org/Rush/Process-Venezuelans-Illegal-Entries-No-Longer-Allowed-Entrance-Few-Only
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters
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ÁZSIA 

 
Az ENSZ arra kéri Malajziát, fejezze be a visszatoloncolásokat Mianmarba 
Az ENSZ menekültügyi szervezete, az UNHCR felszólítja a malajziai hatóságokat, hogy ne toloncolják vissza erőszakkal 
a mianmari menedékkérőket hazájukba, ahol az ügynökség tisztviselői szerint életük veszélyben van. AZ UNHCR 
szerint ezek a Malajziából történő visszatoloncolások április óta tartanak. Az elmúlt két hónapban az UNHCR 
tisztviselői szerint több száz mianmari állampolgárt küldtek vissza akarata ellenére. Az UNHCR szóvivője szerint a 
legutóbbi eset pénteken történt, amikor a malajziai hatóságok dacolva az ügynökség erőfeszítéseivel, kitoloncoltak 
egy menedékkérőt, akit őrizetben tartottak. Az UNHCR több mint 183 000 menekültet és menedékkérőt regisztrált 
Malajziában. Közülük közel 106 000 rohingja és mintegy 52 000 más, a mianmari konfliktus és üldöztetés elől 
menekülő etnikai csoporthoz tartozó ember. Megfigyelők szerint legalább 17 500 embert tartanak fogva országszerte 
21 bevándorlási fogdában, köztük több mint 1500 gyermeket. A Human Rights Watch jelentése szerint Malajzia április 
óta több mint 2000 mianmari állampolgárt küldött vissza erőszakkal, több mint felét az elmúlt két hónapban. 

[Voanews] 
 

https://www.voanews.com/a/un-urges-malaysia-to-stop-deporting-myanmar-asylum-seekers-/6804512.html

