
             

 

 

MIGRÁCIÓS SZEMLE 

 

UNDP-jelentés: Afganisztán 2021 augusztusa óta 

A 2021. augusztusi politikai változás humanitárius és gazdasági válságba sodorta 

Afganisztánt, milliók életét téve kockára. Az ENSZ Fejlesztési Programjának 

(UNDP) friss jelentése az elmúlt egy évről mutat helyzetképet.  

One Year in Review. Afghanistan Since August 2021. A Socio-economic Snapshot. UNDP, 2022.  

A jelentés fő megállapításai 

• A létminimumhoz szükséges élelmiszerkosár ára 35%-kal emelkedett 2021 augusztusa 

óta. 

• 2022 közepéig közel 700 000 munkahely szűnt meg az országban.  

• A kormányzati intézményekben több mint 14 000 nő vesztette el az állását, akiknek zöme 

az oktatási minisztériumban dolgozott.  

• 2021 augusztusa óta közel 20 millió ember szenved akut éhínségtől, amely majdnem a 

kétszerese az előző három év átlagának.  

• A pénzügyi szolgáltatásokat súlyos likviditási válság érintette, továbbá a zsugorodó legális 

gazdaság növelte az illegális gazdasági tevékenységek arányát. Míg egy évvel korábban a 

GDP 9-14%-át tette ki, 2022-re ez a szám 12-18%.  

• Az öt éven aluli gyermekeket súlyos alultápláltság fenyegeti, különösen a déli 

országrészben.  

 

A GDP 2008 óta folyamatosan csökken Afganisztánban, így az ország nemzetközi segélyekre 

támaszkodott gazdasága fenntartásához, amely korábban a teljes kormányzati költségvetés 

75%-át és a GDP közel 40%-át tette ki. A tálib hatalomátvételt követően csaknem 

700 000 munkahely szűnt meg, az élelmiszerkosár ára 35%-kal nőtt, amely arra 

kényszeríti a lakosságot, hogy eladják ingóságaikat, vagy még inkább eladósodjanak a túlélés 

érdekében. A külső pénzügyi támogatások megvonásával Afganisztánnak a mezőgazdaságból 

és a szénexportból származó bevételekre kell támaszkodnia. A hatóságok a kulcsfontosságú 

bevételek kiesését a korrupció visszaszorításával és külföldi befektetők megszólításával 

igyekeztek orvosolni. Az UNDP jelentése szerint a nők munkavállalásának korlátozása akár 

egymilliárd dolláros veszteséget is okozhat az ország számára. 

 

https://www.undp.org/afghanistan/publications/one-year-review-afghanistan-august-2021


             

 

 

Az ENSZ Fejlesztési Programja a női tulajdonú kisvállalkozások segélyezését helyezte 

tevékenysége középpontjába: 34 000 női tulajdonú vállalkozásnak nyújtott támogatást a 

szervezet az elmúlt egy évben.  

 

Élelmezésbiztonság és alultápláltság 

 

Afganisztánban a szegénység fokozódása és az élelmezésbiztonság romlása jelenti az egyik 

legfőbb kihívást. Az áradások és más természeti katasztrófák, az élelmiszerárak növekedése 

és a kényszerű lakhelyelhagyások legalább 11 millió, más becslések szerint 20 millió 

ember élelmezésbiztonságát veszélyeztetik az országban. Egyes statisztikák szerint 

több mint 100 000 hektár mezőgazdasági terület vált termőképtelenné idén. 

 

Népességmozgások  

 

2021 óta több mint 2,5 millióan költöztek el Afganisztánból, és közel 1,1 millióan 

tértek haza külföldről. Habár nehéz megbecsülni, az UNDP szakértői szerint a 

szakképzett munkaerő legalább 73%-a hiányzik a gazdasági, politikai és biztonsági 

instabilitás miatt. A belső menekültek száma az érintett időszakban meghaladta a 6,4 millió 

főt, amely súlyosbította az élelmezési válságot és gyorsította az urbanizációt az országban, 

amely további gazdasági problémákkal sújtja Afganisztánt.  

 

Összefoglalás 

Az UNDP jelentéséből látszik, a humanitárius segítségnyújtás önmagában nem tudja 

megoldani az afganisztáni válságot. A gazdasági recesszió megoldása érdekében a 

munkahelyteremtés kulcsfontosságú. A nemzetközi szervezet 560 000 ideiglenes 

munkahelyet hozott létre az elmúlt egy évben Afganisztánban, miközben a helyi 

közösségeknek helyi infrastruktúra-fejlesztéssel és készpénzben biztosított anyagi 

támogatással segítettek. A tél beköszöntével az élelmezésbiztonság fokozására és az 

élelmiszertartalékok biztosítására kell helyezni a hangsúlyt, ugyanis rengeteg vidéki terület 

válik megközelíthetetlenné a zord időjárás következtében.  

 

A szemlézett publikáció nem feltétlenül tükrözi a Migrációkutató Intézet munkatársainak álláspontját. 


