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Migrációs Körkép 

2023.01.02. ‖ 1. 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 

 
Egy brit bíróság törvényesnek mondta ki a kormány tervét, amely szerint a menedékkérőket Ruandába szállítanák 
kérelmük elbírálásáig  
Anglia és Wales Felső Bírósága december 19-én törvényesnek ítélte a konzervatív kormány tervét, amely szerint a 
szigetországból a menedékkérőket Ruandába szállítanák, amíg elbírálják kérelmüket. A konzervatív brit kormány még 
2022 áprilisában kötött egyezséget az afrikai országgal, azóta jogvédő szervezetek több bírósági fórumon is 
megtámadták a tervet. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának június 14-én hozott elmarasztaló döntése miatt az 
Egyesült Királyság még nem indította el a repülőjáratokat. Jóllehet az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, 
azonban továbbra is tagja az Európa Tanácsnak, valamint aláírója az Emberi Jogok Európa Egyezményének, igy aláveti 
magát a strasbourg-i székhelyű bíróság ítéleteinek. Anglia és Wales Felső Bíróságának döntése nem jogerős, így az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának korábbi döntése miatt addig nem indulhatnak meg a repülőjáratok, amíg a brit 
törvényszékek nem hoznak megfellebbezhetetlen ítélet a kérdésben.  

[Euronews] 
 
Olaszország engedélyezte a kikötést az Ocean Viking számára  
Olaszország engedélyezte a novemberben Franciaországba irányított NGO-hajó, az Ocean Viking kikötését. A hajót, 
melynek fedélzetén 230, a líbiai partok közelében kimentett migráns tartózkodik, Ravennába irányították.  

[France24] 
 

Szigorúbb szabályok vonatkoznak a tengeri mentésre Olaszországban 
Új szabályokat hozott a Meloni-kormány a tengeri mentésekkel kapcsolatban. Egyrészt az NGO-hajóknak a mentés 
után haladéktalanul kikötési kérést kell küldeniük, és oda kell hajózniuk, ahelyett, hogy a tengeren maradnának más 
bajba jutott migránshajók után kutatva. A civil szervezetek hajóinak tájékoztatniuk kell a fedélzeten lévőket arról is, 
hogy az Európai Unió területén bárhol kérhetnek nemzetközi védelmet. Az ezeket a szabályokat megszegő kapitányok 
akár 50 ezer eurós (53 175 dollár) bírságot is kockáztatnak, és az ismételt jogsértések a hajó elkobzását vonhatják 
maguk után. Giorgia Meloni miniszterelnök kormánya októberi hivatalba lépése óta a tengeri mentőszervezetek 
tevékenységét vette célkeresztbe, azzal vádolva őket, hogy az érkezők számának megugrása közepette elősegítik az 
embercsempészek munkáját. A jótékonysági szervezetek visszautasítják a vádakat. 

[Reuters] 
 

Szerbia eltörölte az indiai és bissau-guineai állampolgárok vízummentességét  
A szerb kormány bejelentése szerint 2023. január elsejétől az Indiával és Bissau-Guineával fennálló vízummentességi 
megállapodások érvényüket vesztik. Ezt követően az érintettek hazájuk szerb nagykövetségén kérvényezhetnek 
vízumot. A 2022-es év folyamán Szerbia a migrációs helyzetre való tekintettel szintén érvénytelenítette a Tunéziával 
és Burundival fennálló vízummentességi megállapodásait.  

[Schengen Visa Info] 

https://www.euronews.com/2022/12/19/deporting-asylum-seekers-to-rwanda-high-court-to-rule-whether-uk-governments-plan-is-legalAbc
https://www.france24.com/en/europe/20221227-italy-will-allow-ocean-viking-to-dock-and-disembark-113-migrants
https://www.reuters.com/world/europe/italys-rightist-government-tightens-rules-migrant-rescues-2022-12-29/
https://www.schengenvisainfo.com/news/serbia-introduces-visas-for-nationals-of-india-guinea-bissau-from-january-1-2023/
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Több migránst fogtak el a magyar-szerb határ közelében  
A szerb rendőrség közleménye szerint egy, a magyar-szerb határ mentén végrehajtott akció részeként összesen 109 
migránst fogtak el. Az akció során két olyan személyt is elfogtak, akik ellen nemzetközi elfogatóparancs volt kiadva. A 
szerb közszolgálati RTS szerint a két személy afgán katonatiszt, akikkel szemben Franciaország adott ki 
elfogatóparancsot terrorizmus gyanúja miatt.  

[ABC News] 
 

Osztrák miniszter: Bulgária és Románia Schengen-övezeti csatlakozása csak az EU migrációs politikájának 
reformja után lehetséges  
Karoline Edstadler az osztrák kormány európai uniós ügyekért felelős minisztere szerint a Schengen övezet további 
bővítése kizárólag az Európai Unió migrációs politikájának felülvizsgálatát követően lehetséges. Karl Nehammer 
osztrák kancellár véleménye szerint a belső határőrizet nélküli térség bővítése kizárólag az Európai Unió külső 
határainak megfelelő védelme után lehetséges.  

[Schengen Visa Info] 
 

Bulgária újabb EU-Törökország migrációs csúcsot tervez  
Vezhdi Rashidov bolgár házelnök (GERB) bejelentette, hogy ankarai hivatalos útján jelezte a török kormány számára, 
hogy Bulgária kész egy újabb Európai Unió - Törökország migrációs csúcs mediátoraként és házigazdájaként fellépni.  
A politikus elmondása szerint Bulgáriának aktívnak kell lennie a migráció kérdésében. 

[Euractiv] 
 

Embercsempész csoportot tartóztatott le az észak-macedón rendőrség  
Az észak-macedón rendőrség bejelentése szerint Szkopjéban letartóztatták egy embercsempészcsoport 9 tagját. A 
hatóságok információi szerint közel-keleti személyek által vezetett csoport elsősorban Afganisztán, Pakisztán és 
Szíria területéről csempészett migránsokat Görögország és Észak-Macedónia területére. Információk szerint a 
kiindulási országból Szerbiáig tartó útért személyenként 800 eurót számoltak fel.    

[AP News] 
 

Embercsempész csoportot számolt fel a spanyol rendőrség  
A spanyol belügyminisztérium bejelentése szerint sikeresen felszámoltak egy embercsempész csoportot, amely 
Bosznia-Hercegovinából csempészett migránsokat Spanyolországba. A rendőrség információi szerint a többségükben 
pakisztáni, illetve iráni menekülteket Bosznia-Hercegovinából Barcelonába szállították, akik ezt követően a környező 
településeken vállaltak munkát illegálisan. Az akció végül nyolc személy letartóztatásához vezetett.  

[Schengen Visa Info] 
 

42 albán állampolgárt szállított haza a brit belügyminisztérium  
A brit belügyminisztérium bejelentése szerint összesen 42 albán állampolgárt szállítottak vissza Albániába. Az adatok 
szerint az albán állampolgárok között 32 bűnöző, valamint további 10, illegálisan Nagy-Britanniában tartózkodó 
személy volt érintett. A Daily Mail értesülései szerint a bűnözők elsősorban kábítószer-kereskedelemmel, illetve 
emberkereskedelemmel hozhatóak összefüggésbe. Az illegálisan Nagy-Britanniában tartózkodók pedig részben 
irreguláris módon érkeztek az országba.  

[Daily Mail] 
 

Terroristákat tartóztatott le a szerb rendőrség Szabadkán  
Terrorizmus gyanújával letartóztattak december 29-én a szerb hatóságok két afgán állampolgárt egy Szabadka 
melletti táborban.  Franciaországban kiadott európai uniós körözés hatálya alatt áll mindkét személy. Egyikük állítólag 

https://abcnews.go.com/International/wireStory/serbia-police-detain-2-wanted-men-migrant-crackdown-95926459
https://www.schengenvisainfo.com/news/austrian-minister-romania-bulgaria-can-join-schengen-only-after-eu-reforms-its-migration-policy/
https://www.euractiv.com/section/politics/news/bulgaria-pushes-for-new-eu-turkey-migrant-summit/
https://apnews.com/article/greece-serbia-northmacedonia-skopje-f3a34eac576c372ce1c9d2f7dcb11e07
https://www.schengenvisainfo.com/news/spain-dismantles-criminal-organization-that-smuggled-pakistani-immigrants-from-bosnia-herzegovina-to-spain/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11566209/More-40-Albanian-criminals-migrants-arrive-home-deported-UK.html
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tábornok, a másik pedig orvlövész. A rendőrségi rajtaütésen összesen 109 irreguláris migránsra bukkantak, akik közül 
25-öt találtak biztonsági szempontból gyanúsnak, emellett fegyvereket, lőszereket és kábítószert is lefoglaltak. 

[Blic] 
 

Számottevő mérföldkőként értékelte országa schengeni övezethez csatlakozását a horvát belügyminiszter  
A schengeni övezethez csatlakozás Horvátország egyik legnagyobb politikai sikere az ország európai uniós tagságának 
elnyerése óta – nyilatkozta Davor Božinović horvát belügyminiszter. Horvátország belépését a világ legnagyobb 
határellenőrzés nélküli, mintegy 420 millió lakosú övezetébe fontos mérföldkőként értékelte, különösen az Isztriai-
félszigettől Szlavóniáig terjedő határ menti területeken. 

 [Index.hr] 
 

A rossz ellátás ellen tiltakoznak Bosznia-Hercegovina egyik befogadóállomásának lakói 
A Vöröskereszt által osztott élelmiszert visszautasítják az északnyugat-boszniai Bihács városa melletti Lipa 
befogadóállomáson tartózkodó migránsok és menekültek. Kifogásolják a táplálék silány minőségét, valamint a 
lakhatási feltételeket. Az élelmezési és lakhatási viszonyok minőségének emelését vagy szabad átvonulást követelnek 
Horvátországba. Bosznia-Hercegovinában a nyilvántartások szerint jelenleg mintegy 8 ezer irreguláris migráns 
tartózkodik, közülük közel 3 ezren a nyugat-balkáni állam északnyugati szegletében tömörülnek.   

[Al Jazeera Balkan] 
 
 
 
 

 
  

https://www.blic.rs/vesti/hronika/evo-ko-su-uhapseni-teroristi-u-subotici/qhkdxg1
https://www.index.hr/vijesti/clanak/bozinovic-o-schengenu-to-je-jedan-od-najvecih-hrvatskih-uspjeha-od-ulaska-u-eu/2425330.aspx
https://balkans.aljazeera.net/news/balkan/2021/1/2/migranti-iz-lipe-drugi-dan-odbijaju-hranu
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AFRIKA 

 
 
Több mint másfél millió fővel nőtt a belső menekültek száma Szomáliában 2022 során 
2022 januárja óta egymillió ember menekült el otthonából az aszály és közel 600 ezer a harcok miatt. A kormányerők 
nyár óta tartó offenzívája több tucat települést szabadított fel, de az as-Sabáb nevű terrorszervezet válaszul tízezreket 
űzött el lakóhelyükről. 

[Hiiraan] 
 

30 000 új belső menekült Dél-Szudánban 
A Szenteste napján kitörő összecsapások során fiatalok bandái ütöttek rajta falvakon, hogy marhákat raboljanak a 
helyiektől. A lakosság zöme a környező városokba menekült. 

[Sudantribune] 
 

Több százezer belső menekült Etiópiában 
A UNHCR sürgős támogatást kér 20 000 ember ellátására Etiópia Benisangul-Gumuz tartományában, ahol az etnikai 
jellegű összecsapások miatt jelenleg legalább 500 000 belső menekült él. A térségben ezen kívül 70 000, Szudánból és 
Dél-Szudánból érkezett menekült is él. 

[Sudantribune] 
 

Katonai járőrre csapott le a Boko Haram Kamerun északi részén 
A támadásban egy katona meghalt és többen megsebesültek. A dzsihádisták felkelése csaknem 3 millió embert űzött 
el lakóhelyéről a Csád-tó medencéjének országaiban. 

[Voanews] 
 

50%-kal több halott a merényletek miatt a Nyugat-Száhelben 2022-ben 
A 2021-es 6 000-ről 9 000 fölé emelkedett a dzsihádista támadások halálos áldozatainak száma a Nyugat-Száhelben 
2022-ben. Ezzel együtt a menekültek száma elérte a 2,5 milliót. A francia erők kivonulása Maliból és Burkina Fasóból 
tovább rontott a biztonsági helyzeten, és úgy tűnik, ezen az orosz zsoldosok érkezése sem segít. 

[Voanews] 
 

  

https://hiiraan.com/news4/2022/Dec/189119/somali_government_says_al_shabab_is_deliberately_displacing_civilians.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://sudantribune.com/article268852/
https://sudantribune.com/article268860/
https://www.voanews.com/a/soldier-killed-in-jihadi-ambush-in-cameroon-military-says-/6898268.html
https://www.voanews.com/a/deaths-instability-increase-across-the-western-sahel-in-2022-/6888640.html
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 
 
A francia belügyminiszter Algériába látogatott, hogy biztonsági és migrációs ügyekről tárgyaljon  
Gérald Darmanin francia belügyminiszter decemberben két napra Algériába látogatott. Darmanin találkozott algériai 
kollégájával és megvitatták a biztonsággal, a terrorizmus elleni küzdelemmel, valamint a migráció kérdéseivel 
kapcsolatos ügyeket. A látogatással kapcsolatban a francia belügyminiszter elmondta, hogy országa visszatér a 
„normál konzuli kapcsolathoz” Algériával. Méltatta továbbá Párizs és Algír „rendkívül erős relációit”. Emellett 
kijelentette, hogy az egykori francia gyarmatokat és protektorátusokat az illegális migráció elleni együttműködésre 
kívánja ösztönözni. 

[France24 Arabic] 
 

Egyiptom: azon dolgozunk, hogy munkalehetőségeket biztosítsunk az illegális bevándorlás megfékezése 
érdekében Az Egyiptomi Munkaügyi Minisztérium megerősítette, hogy az egyiptomi állam nagy figyelmet fordít az 
illegális migráció ügyére, és minden olyan politikát követ, amely megakadályozza ezt a jelenséget. A Munkaügyi 
Minisztérium szóvivője közölte, hogy jelentős figyelmet fordítanak a kényszermunkával, az emberkereskedelemmel 
és az illegális bevándorlással kapcsolatos bűncselekmények felszámolására. Emellett a bűnüldözési és ellenőrzési 
akciók révén nyomon követik a lehetséges jogsértéseket, valamint felhívják a figyelmet a kockázatokra és 
együttműködnek az összes érintett nemzeti hatósággal. Ezen felül a minisztérium közölte, hogy tisztességes és etikus 
foglalkoztatást biztosítanak annak érdekében, hogy megakadályozzák az egyiptomiak elvándorlását. 

[Akhbarelyom] 
 

Bizonyítékokat találtak arra nézve, hogy a tunéziai parti őrség érintett a migránsok halálában  
A tunéziai parti őrség által az illegális migráció megakadályozására tett veszélyes manőverek miatt migránsok 
vesztették életüket, miközben a tengeren próbáltak eljutni az EU-ba. Ezt tunéziai és olasz emberi jogi szervezetek is 
megerősítették egy közös nyilatkozatban, amely a tunéziai parti őrséget érintő bizonyítékokra hivatkozott. Számos 
tanúvallomást, fényképet és videót gyűjtöttek össze, amelyek bizonyítják, hogy a tunéziai haditengerészet erőszakos 
viselkedése közvetlenül hozzájárult az emberek halálához. 

[Info Migrants] 
 

Szíria: Egyre súlyosbodik a humanitárius és gazdasági válság az országban  
Az ENSZ becslései szerint Szíriában legalább 14,6 millió ember szorul támogatásra – ez 1,2 milliós növekedést jelent az 
előző évhez képest – és jövőre várhatóan eléri a 15,3 millió főt. A villamosenergia és üzemanyagellátás akadozik, a 
lakosság biztonságos ivóvízhez és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése nem biztosított megfelelően. Az 
energiahiány arra kényszerítette a kormányt, hogy több napra bezárja az állami intézményeket, a szíriai font árfolyama 
pedig újabb rekordmélypontra esett vissza. Szíriában jelenleg azok is segítségre szorulnak, akik állandó keresettel 
rendelkeznek. 

[UN News] 

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/20221217-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/3970149/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%8A
http://www.infomigrants.net/ar/post/45547/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9--%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%AE%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://news.un.org/en/story/2022/12/1131912
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Irán: Legalább 100 embert ítéltek halálra, és 476 ember vesztette életét a tüntetések során 
A szeptember közepe óta tartó iráni tüntetések során legalább 476 ember vesztette életét, köztük 64 gyermek és 34 
nő. Jelenleg legalább 100 tüntetőt fenyeget kivégzés.  

[Iran Human Rights] 
 

A líbiai hatóságok több mint 600 irreguláris migránst tartóztattak fel  
A líbiai hatóságok bejelentették egy több mint 600 irreguláris migránst tartalmazó hajó feltartóztatását. Líbiára nagy 
migrációs nyomás hárul, ugyanis a bevándorlók folyamatosan áramolnak az ország déli határairól az északi partok 
felé, hogy aztán majd a Földközi-tengeren keresztül próbálják meg az Európába való átkelést. 

[Akhbarelyom] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://iranhr.net/en/articles/5669/
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/3980051/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8B%D8%A7-%D9%8A%D8%B6%D9%85-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 
 
ENSZ-felmérés: az arab régióban a legmagasabb a munkanélküliségi ráta a világon 
Az ENSZ Nyugat-Ázsiai Gazdasági Bizottsága (ESCWA) által közzétett jelentés szerint globálisan az arab térségben a 
legmagasabb a munkanélküliségi ráta, amely 2022-ben elérte a 12%-ot. A nemzetközi szervezet szakértői szerint a 
szegénység mértéke emelkedni fog az elkövetkező két évben az arab térségben, és 2024 végére elérheti az 
összlakosság 36%-át. A koronavírus és az ukrajnai háború negatív hatásai ellenére az előrejelzések azt mutatják, hogy 
az idei 14%-os infláció jövőre 8%-ra csökken majd. Az Öböl-menti Együttműködési Tanács országai és más 
olajexportáló országok továbbra is profitálnak majd a magasabb energiaárakból. Ugyanakkor ezek az országok számos 
társadalmi-gazdasági kihívással fognak szembenézni, többek között növekvő energiaköltségekkel, élelmiszerellátási 
hiánnyal, a nemzetközi segélyek és a turistaforgalom visszaesésével.  

[UN News] 
 

Az Európai Unió Bírósága szerint kiadható harmadik államnak EU-s állampolgár  
A luxembourgi székhelyű Európai Unió Bírósága egy 2022. december 22-i ítélete alapján EU-s állampolgár kiadható 
egy harmadik állam részére, büntetés letöltése céljából a büntetlenül maradás veszélyének elkerülése érdekében. Az 
alapügyben Bosznia-Hercegovina szabadságvesztés-büntetés végrehajtása céljából egy olyan bosnyák állampolgár 
kiadását kérte Németországtól, aki egyúttal horvát állampolgársággal is rendelkezik, így uniós polgár. Azonban az 
Európai Unió Alapjogi Chartája alapján ugyanakkor kizárt a kiadatás, ha komoly veszélye áll fenn annak, hogy az 
érintett személyt az adott harmadik államban halálbüntetésnek, kínzásnak vagy egyéb embertelen vagy megalázó 
bánásmódnak, illetve ilyen büntetésnek vetik alá. 

[Curia.Europa.eu] 
 

 
 
 

  

https://news.un.org/en/story/2022/12/1132112
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-12/cp220214hu.pdf
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AMERIKA 

 
 
Az USA Legfelsőbb Bírósága átmenetileg megtiltotta a Biden-kormányzatnak a Title 42 járványügyi szabály 
kivezetését  
A 42-es Könyv (Title 42) egy speciális járványügyi szabály, amely lehetővé teszi az irreguláris migránsok azonnali 
kiutasítását a mexikói határon, anélkül, hogy menedékkérelmet adhatnának be. A szabály még 2020 márciusában, 
Donald Trump elnökségének idején lépett érvénybe a koronavírus-járvánnyal összefüggésben, Joe Biden 
beiktatásának napján csak a kísérő nélkül érkező gyermekekkel szemben függesztették fel az alkalmazását. 2022. 
november 15-én egy szövetségi bíró megtiltotta a szabály folytatólagos alkalmazását az USA határain. Az ítélet 
végrehajtását a bíróság elhalasztotta december 21-ig, hogy a szövetségi hatóságok fel tudjanak készülni a szabály 
kivezetésére. December 19-én az USA Legfelsőbb Bíróságának egy tagja több republikánus állam kérésére ideiglenes 
adminisztratív halasztást rendelt el a szabály kivezetése kapcsán. December 27-én a Legfelsőbb Bíróság teljes 
testülete által hozott döntés felfüggesztette az alsóbb szintű törvényszék ítéletének végrehajtását, továbbá a 
járványügyi szabály folytatólagos alkalmazására kötelezte a Biden-kormányzatot egészen addig, amíg a taláros 
testület érdemben meg tudja vizsgálni a kérdést. Jogerős ítélet leghamarabb 2023 februárjában várható.  

[The Washington Post] 
 
Arizona elkezdi elbontani a mexikói határra telepített, szállítókonténerekből készült ideiglenes határfalat  
Doug Ducey arizonai republikánus kormányzó 2022 augusztusában arra utasította az állam szerveit, hogy régi 
szállítókonténerekből építsenek ideiglenes fizikai határzárat az mexikói határ azon szakaszaira, ahol nem készült el a 
Donald Trump volt elnökhöz köthető határfal – utóbbinak az építését a demokrata Joe Biden beiktatásának napján 
leállította. A szövetségi kormányzat 2022 decemberében beperelte Arizonát arra hivatkozva, hogy a konténerfalat 
súlyos természeti károkat okozva, engedély nélkül építették szövetségi földre. Ducey kormányzó december 21-én 
peren kívüli egyezséget kötött a Biden-kormányzattal, amelyben ígéretet tett a konténerfal bizonyos szakaszainak 
elbontására. Ducey szóvivője úgy nyilatkozott, hogy Arizona azért ment bele az egyezségbe, mert a szövetségi 
kormányzat részéről végre szándék mutatkozik arra, hogy komolyan vegyék a határon dúló migrációs válságot.  

[The New York Times] 
 
 

 

 

 

  

https://www.washingtonpost.com/politics/2022/12/27/title-42-supreme-court-decision/?utm_campaign=wp_the7&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_the7&carta-url=https%3A%2F%2Fs2.washingtonpost.com%2Fcar-ln-tr%2F38ad49c%2F63ac2f89ef9bf67b233b53fb%2F6241eb73d4094b5d0ac00b5f%2F20%2F59%2F63ac2f89ef9bf67b233b53fb&wp_cu=2c47262ac7d037dbee84cebc4e9cb52c%7CDB4B4FB3C4E621CAE0530100007F8442
https://www.nytimes.com/2022/12/21/us/arizona-border-shipping-containers.html
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ÁZSIA 

 
 
Több millió afgán gyermeket oltottak be kanyaró és gyermekbénulás ellen 2021 óta 
A WHO adatai szerint 2021 novembere és 2022 decembere között több millió afgán gyermeket oltottak be kanyaró és 
gyermekbénulás ellen az első országos integrált oltási kampány során. Közel 5,4 millió 9-59 hónapos gyermeket 
oltottak be kanyaró ellen, míg 6,1 millió azonos korú kisgyermek kapott gyermekbénulás elleni oltást. Az országos 
oltási kampány Afganisztán jelentős részére, a 34 tartomány összesen 329 körzetére terjedt ki. A gyermekhalálozások 
zömmel az alultápláltság, valamint a fent jelzett betegségek miatt következnek be az ázsiai országban.  

[UN News] 
 

https://news.un.org/en/story/2022/12/1131937

