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Növelni készül az ország menekült- 
és menedékkérő-befogadási kapaci-
tását a belügyminisztérium, miután 
a menedékkérők és a többnyire 
Nyugat-Európába tartó migránsok 
számának megugrására számítanak 
a bukaresti hatóságok az afganisz-
táni hatalomváltás következtében. 
Év végéig a menedékkérelmek 
száma átlépheti a tízezres küszöböt 
Romániában.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A ugusztus közepéig csaknem any-
nyi menedékkérelmet nyújtottak 
be a Romániába többnyire illegá-

lisan, Szerbia felől érkezett migránsok, 
mint tavaly egész évben, ebben az ütem-
ben pedig év végéig számuk a tízezret is 
meghaladhatja – tudta meg a bukaresti 
bevándorlási hivataltól (IGI) a Cursde-
guvernare internetes lap, amely annak 
járt utána, hogyan készülnek a román 

hatóságok és civil szervezetek a várható 
afgán menekülthullámra. A Hotnews.
ro portál által csütörtökön szemlézett 
ankét szerint a migrációs számok már 
tavaly megugrottak azt követően, hogy 
Donald Trump akkori elnök bejelen-
tette az amerikai csapatok kivonását 
Afganisztánból. Ermina Mihai rendőr-
felügyelő, az IGI szóvivője szerint a 
hatóságnak korábban évi 2500–3000 – 
főleg szíriai és iraki bevándorlók által 
benyújtott – menedékkérelmet kellett 
elbírálnia, tavaly azonban ezek száma 
6138-ra ugrott, ami meghaladja a 2015-
ös migrációs válság idején beadott ké-
relmek számát, a kérelmezők csaknem 
fele pedig afgán volt. A szóvivő elmond-
ta, októbertől kezdődően a Romániába 
illegálisan érkező migránsok száma 
minden hónapban meghaladta az ezret, 
és szinte valamennyi határsértő Szerbi-
ából érkezett.

Idén augusztus 15-ig 5900 menedékké-
relmet terjesztettek be az IGI-hez, ezek 
közül 2790-et afgán állampolgárok. A 
trend tehát az, hogy a tavalyi rekord idén 
ismét megduplázódhat, év végéig pedig 

a menedékkérelmek száma átlépheti 
a tízezres küszöböt Romániában – írta 
a Cursdeguvernare. A menedékkérők 
többsége tranzitországnak tekinti Ro-
mániát, nyolcvan százalékuk ismételten 
megpróbál továbbjutni Nyugat-Európá-
ba. Az ország nyugati részén, a szerb–
magyar–román hármas határ közelében 
található temesvári befogadóközpont 
ezért túlzsúfolt, míg a keleti határ kö-
zelében lévő galaci központban mindig 
vannak szabad helyek. A bevándorlók 
Temesváron gyülekeznek, hogy ott kap-
csolatba léphessenek az embercsempé-
szekkel, akiktől Nyugatra juttatásukat 
remélik. Flavius Ilioni-Loga, a kilenc 
éve bevándorlókkal foglalkozó temes-
vári GIS-LOGS civil szervezet ügyveze-
tője szerint a Romániába érkező afgán 
bevándorlók többnyire 16–23 év közötti, 
alacsony képzettségű férfi ak, akik a szí-
riai vagy iraki migránsokkal ellentétben 
nem beszélnek angolul, és nagyon nehéz 
értekezni velük. „Egy nagy afgán mene-
külthullám komoly kihívás elé állítja 
egész Európát” – idézte az MTI a civil ak-
tivistát. Románia tavaly 2480 menedék-
kérelmet bírált el, 251 kérelmező kapott 
menekültstátust, 416 pedig oltalmazotti 
védelmet.

A Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) 
egyébként szerdai ülésén arra a követ-
keztetésre jutott, az afgán rezsimváltás 
miatt fel kell készülni az „instabili-
tás-exportra”, a biztonsági kockázatok 
ellensúlyozására. A migrációval kapcso-
latos problémák egységes és összehan-
golt kezelése érdekében döntés született 
a Menekültek Integrációjáért Nemzeti 
Koalíció elnevezésű minisztériumközi 
bizottság létrehozásáról. A román ható-
ságok szorosabb együttműködésre ké-
szülnek a migrációs hullám által érintett 
szomszédos országokkal és az EU határ-
védelmi ügynökségével (Frontex), a bel-
ügyminisztérium pedig sürgősen felmé-
ri, hány menedékkérőt tud elhelyezni, és 
miként lehet növelni a befogadóközpon-
tok kapacitását.

 » BÍRÓ BLANKA

A kisebbségi közösségek elvárják az Eu-
rópai Bizottságtól, hogy hozzon létre 

uniós jogi keretet a nemzeti kisebbségek és 
nyelvi csoportok védelméről – jelentette ki 
az Európa jövőjéről szóló vitasorozat kap-
csán Winkler Gyula. Az erdélyi európai par-
lamenti képviselő lapunknak elmondta, a 
Minority Safe Pack polgári kezdeményezés 
is arról szól, hogy az Európai Parlament in-
dítson jogalkotást a nemzeti kisebbségek 
védelmében, a Székely Nemzeti Tanács pe-
dig a nemzeti régiók védelmében indított 
polgári kezdeményezést, ezeket a javasla-
tokat pedig meg kell erősíteni az Európa 
jövőjéről szóló vitában. „Nem kell feltalálni 
a spanyolviaszt, hanem az eddigi javasla-
tainkat kell megerősítsük. Addig kell mon-
dani, amíg célba nem ér” – szögezte le az 
RMDSZ-es politikus.

Winkler felidézte, az Európa jövőjéről 
szóló egyéves konferencia ötlete már a 
2019-es EP-választási kampányban megfo-
galmazódott, azonban a koronavírus-jár-
vány hátráltatta, így csak idén tavasszal 
hirdették meg. Az EU megalakulása óta 

nem volt ilyen mértékű közvita, társadal-
mi párbeszéd, ami a képviselő szerint vá-
lasz arra, hogy Európa-szerte romlott az 
állampolgárok Unióba vetett bizalma. Az 
elmúlt évtizedben több válságot átéltek a 
tagállamok: 2009–2010-ben a gazdasági 
válság, 2015-ben migrációs válság, végül 
a világjárvány, ezek felerősítették a bizal-
matlanságot, és jó táptalajt jelentettek a 
populista, demagóg, euroszkeptikus pár-
toknak. „Sokan úgy érzik, az EU nem tud-
ja beváltani a hozzá fűzött reményeket, a 
széles körű konzultáció az egyik útja, hogy 
az európai konstrukció, az európai intéz-
mények visszanyerjék az állampolgárok 
bizalmát” – vélekedik Winkler. Szerinte a 
nemzetközi helyzet is a közös út szüksé-
gességére erősít rá, és ki kell javítani a hi-
bákat, hiszen a polgárok másként látják a 
jövőt a keleti, a nyugati, a déli vagy éppen 
az északi tagállamokban, és nem szabad 
engedni, hogy a „repedések szétfeszítsék 
az Uniót”.

Az uniós konzultáció intézményes és 
állampolgári szinten zajlik. A polgárok 
részéről megfogalmazódott javaslatokat a 
www.futureu.europa.eu platformra lehet 

feltölteni. Ide került fel a nemzeti kisebb-
ségek, a nemzeti régiók védelmére, az 
uniós jogi keret megalkotására vonatkozó 
javaslat, valamint az, hogy a diákok-pe-
dagógusok Erasmus-programjának min-
tájára hozzanak létre szakmai csereprog-
ramot az önkormányzati választottaknak. 
A platformra feltöltött javaslatokat végül 
becsatornázzák az intézményi vitába. „Az 
állampolgárok számára ez jó alkalom arra, 
hogy hallassák a hangjukat, fontos, hogy 
az elégedetlenségen túl konkrétumokat ja-
vasoljunk, ám arra is tekintettel kell lenni, 
hogy például az alacsony nyugdíj problé-
máját nem az Unió kell orvosolja, hanem 
a hatékony kormányzás, a fenntartható 
gazdasági növekedés” – közölte Winkler 
Gyula. A politikus fontosnak tartja, hogy 
amikor megvonják a konzultáció mérlegét, 
a nemzeti kisebbségek igényei is megjelen-
jenek, hiszen intézményi szinten az „éles” 
témák, a digitális és a zöld átállás kerülnek 
terítékre. Az EP-képviselő hozzátette, meg 
kell ragadni az alkalmat a véleménynyilvá-
nításra, hiszen fontos, hogy az erdélyi ma-
gyaroknak, a székely közösségnek hol lesz 
a helye a jövő Európájában.
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Kisebbségek is hozzászólhatnak Európa jövőjéhez

ROHAMOSAN NŐ A MENEDÉKKÉRŐK SZÁMA ROMÁNIÁBAN, NÖVELI A KAPACITÁST A BELÜGY

Készülnek a migránshullámra

A menedékkérők többsége tranzitországnak tekinti Romániát

 » RÖVIDEN

Öngyilkos merénylet Kabulban
Legalább nyolc halottja és húsz sebesültje 
van annak a robbanásnak, amely az af-
gán főváros, Kabul repülőterénél történt 
csütörtökön – közölte a CNN. A Fox News 
szerint legalább három amerikai katona 
megsebesült. A robbanás a kabuli repü-
lőtér egyik beléptetőkapujánál történt, 
amerikai tisztviselők szerint öngyilkos 
merénylet volt. A kapuknál afgánok 
tömegei próbáltak bejutni a repülőtérre, 
jelentések szerint lövések dördültek el 
a helyszínen. A robbanás az Abbey gate 
nevű bejáratnál történt, ahol az elmúlt 
napokban brit csapatok állomásoztak. 
Ez egyike volt annak a három kapunak, 
amelyet a terrorfenyegetettségre vonatko-
zó fi gyelmeztetések nyomán zártak le.

Szĳ jártó: mindenkori fókuszban
a külhoni magyarok támogatása
A magyar külpolitika egyik minden-
kori fókuszában kell lennie a határon 
túl élő magyar nemzeti közösségek 
támogatásának – szögezte le Szijjártó 
Péter csütörtökön. A külgazdasági és 
külügyminiszter Kajrat Abdrahmanovot, 
az Európai Biztonsági és Együttműkö-
dési Szervezet (EBESZ) kisebbségügyi 
főmegbízottját fogadta Budapesten, majd 
ezt követően hangsúlyozta, a kormány a 
határon túli magyarokra erőforrásként 
tekint, kapocsként Magyarország és a 
szomszédos államok között. Kiemelte, 
bár a nemzetközi jog több ponton rögzíti 
a nemzeti kisebbségek jogait, sajnos, 
ezek a garanciák nem mindig és nem 
mindenhol érvényesülnek. Szijjártó Péter 
beszámolt arról, hogy Horvátországgal 
és Szlovéniával igazán súlyos kisebb-
ségügyi kérdések nem voltak, Szerbiával 
pedig „történelmi léptékben is a legjobb 
kapcsolatainkat ápoljuk jelenleg, ami az 
ott élő magyar nemzeti közösség élet-
minőségén is látszik”. Rámutatott, hogy 
Szlovákiával és Romániával korábban 
voltak súlyos konfl iktusok, azonban 
jelentős előrelépések történtek az utóbbi 
években, ugyanakkor Ukrajnában jelen-
leg is rendkívül komoly kihívásokkal néz 
szembe a magyar közösség. Elmondta, 
a magyar kormány ott is a megoldásra 
törekszik, ugyanakkor hangsúlyozta, 
hogy a kisebbségi jogok érvényesülése 
nem kétoldalú kérdés, hanem nemzetközi 
jogi ügy.

Gyorsul a fertőzés terjedésének üteme
Tovább gyorsult Romániában a korona-
vírus-fertőzések terjedési üteme: csütör-
tökön az új esetek kéthetes mozgóátlaga 
meghaladta az ötszázat, a napi esetszám 
pedig megközelítette az ezret. A stratégiai 
kommunikációs törzs jelentése szerint 
az utóbbi 24 órában az előző napinál 
százzal több, 953 új esetet diagnosztizál-
tak, ami csaknem kétszerese az utóbbi 
két hét napi átlagának. Maga a kéthetes 
mozgóátlag is több mint kétszerese a két 
héttel korábbinak: csütörtökön már 504 
új eset számított volna átlagosnak. Az 
utóbbi napon 17 fertőzött halt meg: ez 
is szinte duplája az utóbbi két hét napi 
átlagának. A kórházakban több mint 
kétszer annyi fertőzöttet ápolnak, mint 
két héttel korábban: csütörtökön számuk 
elérte az 1658-at. Még gyorsabb ütemben 
növekszik az intenzív terápián ápolt 
súlyos esetek száma: a két héttel korábbi 
98-ról 228-ra emelkedett. Ezzel szemben 
az oltási hajlandóság továbbra is csökke-
nőben van: a beoltottak száma már csak 
átlagosan 7800-zal emelkedik naponta. A 
19,3 milliós Romániában eddig 5,207 mil-
lió ember, a beoltható – tizenkét év feletti 
– lakosság 30,7 százaléka kapott legalább 
egy adag, koronavírus elleni vakcinát.




