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A Görögországban és Törökországban szervezett „migránskaravánok” mögött 

azonosítható személyek, szervezetek 

 

Gyorselemzés 

2019. 04. 17. 

 

A Migrációkutató Intézet 2019. március 28-án megjelent gyorselemzésében egy 

görögországi és egy törökországi kezdeményezést vizsgált a nyilvánosan elérhető – 

elsősorban arab nyelvű –  közösségimédia- és egyéb sajtóforrások felhasználásával. Az 

elmúlt két hétben látott görögországi események megerősítették az anyagunkban írtakat, 

nevezetesen, hogy (1) érdemi szervezőmunka zajlik a Görögországban rekedt migránsok 

Nyugat-Európa felé történő továbbutaztatása érdekében, illetve azt, hogy (2) a görög 

hatóságokon fog múlni a kezdeményezés sikeressége. A gyorselemzés helyesen mutatott rá 

arra, hogy többezren kívánnak eljutni a szervezők által megjelölt – később megváltoztatott – 

gyülekezési pontra, ahonnan az eredeti tervekkel ellentétben nem Albánia felé, hanem 

Észak-Macedónia irányában kívánták elindítani a karavánt (mely megnevezést maguk a 

szervezők használták mind a görögországi, mind a törökországi kezdeményezésnél). Még az 

ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) is úgy döntött, hogy hivatalos üzenetben kell 

megszólítania az összegyűlt tömegeket. 

A görög hatóságok egyelőre sikerrel fojtották el a kezdeményezést, azonban továbbra is 

fennállnak azok a strukturális tényezők (görög menekültügyi rendszer túlterheltsége, 

folyamatos magas érkezésszám Törökországból), amelyek miatt a jövőben is fel kell készülni 

ilyen kezdeményezésekre. Tekintve, hogy a Görögországban rekedt több mint 70 ezer ember 

alapvetően nem a dél-európai országba szeretett volna eljutni, a tömegigény minden 

hasonló akcióhoz adott lesz a továbbiakban is. Az erősödő törökországi aktivitásra utal, 

hogy az elmúlt napokban 2 ezer személy próbált meg illegálisan átjutni Görögországba. 

A Migrációkutató Intézet korábbi anyagában szereplő valamennyi hivatkozás elérhető ma 

is, azzal a kitétellel, hogy a görögországi kezdeményezés hivatalos Facebook-oldaláról 

időközben eltávolították a február után született bejegyzéseket (vélhetően a görög hatóságok 

nyomozómunkája miatt). Az alábbiakban külön kiemeléssel ismét közzétesszük azokat az 

arab nyelvű forrásokat, amelyek a kezdeményezések mögötti szervezetekre és/vagy 

személyekre történő utalást tartalmaznak, hiszen több magyarországi sajtótermék – 

helytelenül, és bizonyosan az arab nyelvű megfelelők ellenőrzése nélkül – megkérdőjelezte 

ezek létezését. Gyorselemzésünk végén pedig olyan külföldi cikkeket sorolunk fel, amelyek 

kiemelten foglalkoztak a görögországi eseményekkel (lásd pl. a BBC, a Die Welt, a New 

York Times vagy a Reuters beszámolóját), és egyhangúan súlyosnak minősítették azokat. 

 

https://www.migraciokutato.hu/hu/2019/03/28/gorogorszagban-rekedt-migransok-remenysugar-karavan-elnevezesu-kezdemenyezeserol/
https://static.help.unhcr.org/wp-content/uploads/sites/6/2019/04/01085748/Messages-GH_English.pdf#_ga=2.72271699.1542062421.1554632365-52013318.1543662780
http://www.hurriyetdailynews.com/migrants-continue-to-flock-to-greece-turkey-border-142550?fbclid=IwAR2tyhHbEkUBktQOlfStZtjD57BBZksz1nhRal2CV51GT4CPE90QulJ-OVg
https://www.bbc.com/news/world-europe-47826607
https://www.welt.de/politik/ausland/article191386057/Griechenland-Hunderte-Migranten-streben-nach-Europa-aufgrund-von-Geruechten.html
https://www.nytimes.com/2019/04/05/world/europe/greece-migrant-protest.html
https://www.nytimes.com/2019/04/05/world/europe/greece-migrant-protest.html
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-greece-border/greek-police-fire-tear-gas-at-migrants-as-border-convoy-grows-idUSKCN1RH0O3


 

2 

 

  

 

I. A görögországi és törökországi karaván mögött felbukkanó szervezetek, 

személyek 

1. Omar Al-Hajj (görögországi kezdeményezés) 

A görögországi kezdeményezés hivatalos Facebook oldalán 2019. március 11-én közzétett 

(és azóta eltávolított) poszt második sorában jelenik meg Omar Al-Hajj neve, aki saját 

magára szervezőként hivatkozik. 

1. ábra: Omar Al-Hajj felhívása a Facebookon*  

 

  *A sárga nyíllal jelölt rész Omar Al-Hajj nevére mutat a posztban 

  Korábban lementett képernyőfotó 

 

2. Szíriai Egyesületek Fóruma (Minbar al-Jamʻiyyat al-suriyya – törökországi 

kezdeményezés) 

A törökországi kezdeményezés ernyőszervezeteként azonosított Szíriai Egyesületek 

Fóruma mintegy 50 szíriai egyesületet és NGO-t tömörít. A gyorselemzésben hivatkozott 

arab nyelvű cikk ma is elérhető, és kiderül belőle, hogy a szervezők nevében 

sajtótájékoztatót tartottak 2019. március 6-án (a szervezők maguk végül nem jelentek 

meg az őket ért halálos fenyegetések miatt). 

https://www.enabbaladi.net/archives/285571
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2. ábra: A Szíriai Egyesületek Fórumáról szóló cikk* 

 

 *A szervezet nevét sárga kiemeléssel szerepeltetjük 

Forrás: https://www.enabbaladi.net/archives/285571  

Letöltve: 2019. 04. 14. 

 

3. Remény Önkéntes Csoportja (Fariq al-amal al-tatawwuʻi – törökországi kezdeményezés) 

A gyorselemzésben hivatkozott másik arab nyelvű sajtóforrás a törökországi indulás 

törléséről szóló pletykákat igyekezett cáfolni, illetve általános tájékoztatásként szolgált a 

csatlakozók számára. A cikkben megemlítenek egy Badawi nevű személyt is, akit a 

Karavánhoz kapcsolódó kampány koordinátoraként említ a szöveg. 

3. ábra: A Remény Önkéntes Csoportjának üzenete* 

 

   *A szervezet nevét sárga kiemeléssel szerepeltetjük 

Forrás: https://www.syria.tv/content/بعد-قافلة-األمل-تركيا-تمنع-السوريين-ِمن-السفر-لـ-11-والية  

Letöltve: 2019. 04. 14. 

 

https://www.enabbaladi.net/archives/285571
https://www.syria.tv/content/بعد-قافلة-الأمل-تركيا-تمنع-السوريين-مِن-السفر-لـ-11-ولاية
https://www.syria.tv/content/بعد-قافلة-الأمل-تركيا-تمنع-السوريين-مِن-السفر-لـ-11-ولاية
https://www.syria.tv/content/بعد-قافلة-الأمل-تركيا-تمنع-السوريين-مِن-السفر-لـ-11-ولاية
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II. A görögországi eseményekről beszámoló külföldi sajtócikkek 

(Letöltés ideje egységesen: 2019. 04. 14.) 

https://www.nytimes.com/2019/04/05/world/europe/greece-migrant-protest.html  

https://www.bbc.com/news/world-europe-47826607  

https://www.welt.de/politik/ausland/article191386057/Griechenland-Hunderte-Migranten-

streben-nach-Europa-aufgrund-von-Geruechten.html 

http://time.com/5565497/greece-police-migrants-clash-third-day/  

https://www.dailymail.co.uk/news/article-6894299/Migrants-Greek-Police-clash-migrant-

camp-near-Diavata-straight-day.html  

https://www.washingtonpost.com/world/europe/greek-police-migrants-clash-for-third-

day/2019/04/06/dd9c9ee2-5861-11e9-aa83-

504f086bf5d6_story.html?utm_term=.983b228cda80  

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/greece-refugee-police-tear-gas-children-

migrant-crisis-diavata-a8858096.html  

https://www.youtube.com/watch?v=aFDMKpbPBOs  (a DW videója)  

https://www.sunherald.com/news/business/article228922999.html  

https://www.eurasiatimes.org/en/06/04/2019/fake-news-sparks-greek-migrant-clash/  

https://www.lavanguardia.com/politica/20190406/461481170787/migrantes-continuan-

acampados-en-norte-de-grecia-esperando-ir-a-la-frontera.html  

https://www.ara.cat/internacional/Gasos-lacrimogens-contra_0_2210179116.html  

https://www.efe.com/efe/english/portada/migrants-clash-with-police-in-greece-over-social-

media-rumor-top-news/50000260-3945502  

https://www.elobrero.es/internacional/item/26428-migrantes-continuan-acampados-en-el-

norte-de-grecia-esperando-ir-a-la-frontera.html  

https://www.thesun.co.uk/news/8802020/greek-border-police-fake-news-tear-gas/  

https://www.thenational.ae/world/europe/fake-news-sparks-three-days-of-border-clashes-

between-migrants-and-greek-police-1.846143  

https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-greece-border/greek-police-fire-tear-gas-

at-migrants-as-border-convoy-grows-idUSKCN1RH0O3  

https://www.apnews.com/7f44a3007c8340608e8872030ffc0b90  

https://www.pattayamail.com/worldnews/greek-police-migrants-clash-in-third-day-of-

protests-251710  

https://diepresse.com/home/innenpolitik/5609535/Kickl-warnt-Bruessel-per-Brief-vor-neuer-

Migrationskrise  

https://www.nytimes.com/2019/04/05/world/europe/greece-migrant-protest.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-47826607
https://www.welt.de/politik/ausland/article191386057/Griechenland-Hunderte-Migranten-streben-nach-Europa-aufgrund-von-Geruechten.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article191386057/Griechenland-Hunderte-Migranten-streben-nach-Europa-aufgrund-von-Geruechten.html
http://time.com/5565497/greece-police-migrants-clash-third-day/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6894299/Migrants-Greek-Police-clash-migrant-camp-near-Diavata-straight-day.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6894299/Migrants-Greek-Police-clash-migrant-camp-near-Diavata-straight-day.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/greek-police-migrants-clash-for-third-day/2019/04/06/dd9c9ee2-5861-11e9-aa83-504f086bf5d6_story.html?utm_term=.983b228cda80
https://www.washingtonpost.com/world/europe/greek-police-migrants-clash-for-third-day/2019/04/06/dd9c9ee2-5861-11e9-aa83-504f086bf5d6_story.html?utm_term=.983b228cda80
https://www.washingtonpost.com/world/europe/greek-police-migrants-clash-for-third-day/2019/04/06/dd9c9ee2-5861-11e9-aa83-504f086bf5d6_story.html?utm_term=.983b228cda80
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/greece-refugee-police-tear-gas-children-migrant-crisis-diavata-a8858096.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/greece-refugee-police-tear-gas-children-migrant-crisis-diavata-a8858096.html
https://www.youtube.com/watch?v=aFDMKpbPBOs
https://www.sunherald.com/news/business/article228922999.html
https://www.eurasiatimes.org/en/06/04/2019/fake-news-sparks-greek-migrant-clash/
https://www.lavanguardia.com/politica/20190406/461481170787/migrantes-continuan-acampados-en-norte-de-grecia-esperando-ir-a-la-frontera.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190406/461481170787/migrantes-continuan-acampados-en-norte-de-grecia-esperando-ir-a-la-frontera.html
https://www.ara.cat/internacional/Gasos-lacrimogens-contra_0_2210179116.html
https://www.efe.com/efe/english/portada/migrants-clash-with-police-in-greece-over-social-media-rumor-top-news/50000260-3945502
https://www.efe.com/efe/english/portada/migrants-clash-with-police-in-greece-over-social-media-rumor-top-news/50000260-3945502
https://www.elobrero.es/internacional/item/26428-migrantes-continuan-acampados-en-el-norte-de-grecia-esperando-ir-a-la-frontera.html
https://www.elobrero.es/internacional/item/26428-migrantes-continuan-acampados-en-el-norte-de-grecia-esperando-ir-a-la-frontera.html
https://www.thesun.co.uk/news/8802020/greek-border-police-fake-news-tear-gas/
https://www.thenational.ae/world/europe/fake-news-sparks-three-days-of-border-clashes-between-migrants-and-greek-police-1.846143
https://www.thenational.ae/world/europe/fake-news-sparks-three-days-of-border-clashes-between-migrants-and-greek-police-1.846143
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-greece-border/greek-police-fire-tear-gas-at-migrants-as-border-convoy-grows-idUSKCN1RH0O3
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-greece-border/greek-police-fire-tear-gas-at-migrants-as-border-convoy-grows-idUSKCN1RH0O3
https://www.apnews.com/7f44a3007c8340608e8872030ffc0b90
https://www.pattayamail.com/worldnews/greek-police-migrants-clash-in-third-day-of-protests-251710
https://www.pattayamail.com/worldnews/greek-police-migrants-clash-in-third-day-of-protests-251710
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5609535/Kickl-warnt-Bruessel-per-Brief-vor-neuer-Migrationskrise
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5609535/Kickl-warnt-Bruessel-per-Brief-vor-neuer-Migrationskrise

