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EURÓPA 
  

(1) London: szigorúbb bevándorláspolitika jöhet az uniós állampolgárok számára is 

A brit kormány egy policy statement keretében hozta nyilvánosságra új bevándorláspolitikai elképzeléseit, amelyek 

értelmében a jövőben egyforma elbírálás alá esnének az EU-ból és az Unión kívülről érkezők. Ennek megfelelően 

esetükben is bevezetésre kerülhet egy pontrendszer, amely kifejezetten a szigetország munkaerőpiaci igényeinek 

megfelelő bevándorlást favorizálná. Az új követelmények értelmében megfelelő angol nyelvtudásra és konkrét 

állásajánlatra is szükség lesz a legális munkavállaláshoz. Egy tanulmány szerint a tervezett változtatások értelmében a 

jelenleg az Egyesült Királyságban dolgozó uniós állampolgárok 70 százaléka nem léphetne a szigetország területére 

munkavállalási célból. Több vállalat attól tart, hogy a jövőben munkaerőhiány léphet fel az intézkedések miatt. 

[Euronews]  

 

(2) Ciprus jelentősen csökkentené a gazdasági bevándorlók számát 

Nicos Nouris, Ciprus belügyminisztere a napokban azt közölte, hogy a jövőben sokkal kevesebb menekültstátuszt és 

tartózkodási engedélyt fognak jóváhagyni az illetékes hatóságok. Ezzel a lépéssel a gazdasági bevándorlók számát 

szeretnék jelentősen csökkenteni. Arra is felhívta a figyelmet, hogy sok esetben a felsőoktatási intézmények jelentik a 

gazdasági jellegű bevándorlás melegágyát, mivel az edukáció égisze alatt tömegesen érkeznek az országba ismeretlen 

hátterű személyek, akik később letelepedési engedélyért folyamodnak, vagy pedig menedékkérelmet adnak be.  

[Ekathimerini] 

 

(3) Éles kritika éri Ciprust az álházasságok számának megugrása miatt  

Több nagykövetség követelte Ciprustól, hogy komolyabban lépjen fel az álházasságokkal szemben. A Cyprus News 

Agency szerint legalább három nagykövetség szólította fel a szigetországot, hogy csapjon le a hálózatszerűen működő 

illegális tevékenységre. Az értesülések alapján az érintett szervezetek többszáz álházasságot kötöttek pénzért uniós 

állampolgárságú nők és jellemzően ázsiai vagy afrikai származású férfiak között.  

[Ekathimerini] 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.euronews.com/2020/02/19/speak-english-in-order-to-work-in-uk-britain-tells-post-brexit-migrants
https://www.euronews.com/2020/02/19/speak-english-in-order-to-work-in-uk-britain-tells-post-brexit-migrants
http://www.ekathimerini.com/249633/article/ekathimerini/news/cyprus-gets-tough-on-economic-migrants
http://www.ekathimerini.com/249208/article/ekathimerini/news/embassies-warn-cyprus-over-fake-marriages
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(4) Hollandiában is nőtt az antiszemita incidensek száma  

A Hollandia Izraellel kapcsolatos információs és dokumentációs intézetének (CIDI) adatai szerint 2019-ben 182 

antiszemita incidenst jelentettek a hatóságoknak. A szervezet 30 éves adatgyűjtési tevékenysége alatt most mérte a 

legmagasabb számot. 2014-ben érzékeltek nagy ugrást a statisztikában, amely elsősorban a gázai konfliktusnak volt 

köszönhető. Az incidensek jelentősen lecsökkentek 2016 és 2018 között. A CIDI mérése nem tartalmazza a közösségi 

oldalakon elhelyezett antiszemita tartalmakat. A szervezet szerint a közösségi oldalak továbbra sem tesznek eleget a 

gyűlöletbeszéd ellen. A holland rendőrség szerint is nőtt a diszkriminatív esetek száma, bár, hogy ezen belül hány 

antiszemita incidens volt, az nem derül ki a jelentésükből. 

[Neokohn] 

 

(5) Az Európai Bizottság legfrissebb jelentése a törökországi menekülteket támogató eszközről 

Törökország területén jelenleg több mint 4 millió menekült él (ebből 3,6 millió szír). A 2016-os EU-Törökország 

nyilatkozat részeként az EU 6 milliárd eurót különített el a törökországi menekültek ellátásának és beilleszkedésének 

segítésére. Kifizetésre mindeddig 3,2 milliárd euró került. A hátralévő összeget legkésőbb 2025-ig tervezik folyósítani. 

Az EU-s támogatásból közel 1,7 millió menekült kap támogatást a mindennapi szükségleteinek fedezéséhez. Több 

mint 500 ezer menekült gyermek iskolába járását támogatják; 4 ezer török nyelvtanárt alkalmaznak 230 ezer gyermek 

nyelvi képzésére; és 180 új iskola építése van folyamatban. Továbbá 650 ezer menekült újszülöttet oltottak be; valamint 

179 migránsokat ellátó egészségügyi központ áll építés alatt, ahol 2 900 fős személyzetet alkalmaznak. 

[European Commission] 

(6) Külügyminiszteri csúcs: új misszió kezdődik a Földközi-tengeren 

Az EU külügyminiszterei arról döntöttek, hogy nem hosszabbítják meg a Földközi-tengeren működő EUNAVFOR 

Sophia misszió mandátumát. Ehelyett egy új, elsősorban a fegyverembargó kikényszerítésére koncentráló, légi és 

tengerészeti komponenst tartalmazó műveletet hoznak létre, amely Líbia keleti partvidékére koncentrál majd, ahol a 

legtöbb fegyver áramlik be az országba. A művelet pontos részletei még nem ismertek, de a tagállami ellenkezések 

miatt a misszió valószínűleg nem kap mandátumot a tengeri mentésre. 

[European External Action Service] 

 

(7) Heinrich Böll Alapítvány: az EU és a tagállamok nemzetközi jogot sértenek és inhumánusak 

A brüsszeli Heinrich Böll Alapítvány gondozásában megjelent tanulmány szerint az EU és a tagállamok közvetlenül 

felelősek azért, hogy az elmúlt években több ezren vesztek a Földközi-tengerbe. Az uniós kutatási és mentési (SAR) 

tevékenység felfüggesztése és kiszervezése a líbiai parti őrségnek nem csak a nemzetközi jog nyilvánvaló lábbal tiprása, 

de egyben rendkívül inhumánus. A mentésekben az NGO-k igyekeznek kivenni a részüket, azonban tevékenységüket 

a tagállamok akadályozzák, vád alá helyezik őket, hajóikat pedig lefoglalják. A két jogász által jegyzett tanulmány 

https://neokohn.hu/2020/02/17/hollandiaban-is-nott-az-antiszemita-incidensek-szama/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/frit_factsheet.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/74842/libya-eu-ministers-agree-launch-new-mediterranean-sea-operation-implement-arms-embargo_en
file:///E:/MKI/(https:/eu.boell.org/en/2020/02/18/places-safety-mediterranean-eus-policy-outsourcing-responsibility
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(szak)politikai ajánlásokat is tesz: például újra szükség van egy európai kutatási és mentési műveletre (akár a Frontex 

irányításával). Továbbá minden migrációs vonatkozásban meg kell szakítani az együttműködést Líbiával, minden 

kimentett személyt Európában kell partra tenni, be kell fejezni az NGO-k kriminalizálását és megfélemlítését – helyette 

szorosan együtt kell velük működni, és támogatni kell őket. A tengeren kimentettek elosztására létre kell hozni egy 

állandó, kötelező mechanizmust a Dublin-rendszer reformjának részeként, a befogadásban élen járó 

önkormányzatokat és régiókat plusz forrásokkal jutalmazva. Ezek után nem meglepő az sem, hogy a szerzők szerint 

az EU ne nyújtson fejlesztési támogatást a határőrizetért és az irreguláris migráció elleni küzdelemért cserében az 

Afrika számára létrehozott Szükséghelyzeti Alapon (EUTF Africa) keresztül. 

[Heinrich Böll Stiftung] 

 

(8) Partraszállás után egyből karanténba kerültek az NGO-hajón utazó migránsok 

A dél-szicíliai Pozzallo kikötőbe február 18-án és 19-én 276 migráns érkezett az Ocean Viking NGO-hajó fedélzetéről. 

5 embert kórházba szállítottak, de nem koronavírus gyanújával. A többi 271 embert a pozzallói hotspotban helyezték el, 

ahol legalább 2 hétig karanténban lesznek. A polgármester, aki korábban a helyi kórház sürgősségi osztályát vezette, 

azzal nyugtatja a közvéleményt, hogy ez is egy olyan partra szállítás, mint a többi, az óvintézkedésekre a kormánynak 

a vírus felbukkanásával összefüggésben, frissen kiadott rendelete kötelez. 

[La Repubblica] 

 

(9) 400 év börtönre ítéltek 2 orosz embercsempészt Görögországban 

Két orosz tengerészt összesen közel 400 évnyi börtönre ítéltek embercsempészés miatt Görögországban. Korábban 

ugyanilyen büntetést szabtak ki két másik elkövetőre, akiket 2019 novemberében vettek őrizetbe, amikor egy vihar 

során vészjelzéseket adtak le. Oroszország külügyminisztériumának adatai szerint tavaly novemberben Görögország 

24, míg Olaszország 23 orosz tengerészt tartott fogva. 

[The Moscow Times] 

  

https://www.repubblica.it/cronaca/2020/02/23/news/coronavirus_272_migranti_della_ocean_viking_a_pozzallo_ma_in_quarantena-249341019/?refresh_ce
https://www.themoscowtimes.com/2020/02/21/russian-sailors-jailed-in-greece-for-400-years-for-trafficking-migrants-reports-a69390
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AFRIKA 
 

(10) Keresztények elleni támadás Burkina Fasoban 

24 ember, köztük a lelkipásztor vesztette életét egy burkina fasói templom elleni támadásban. Az elmúlt év során 

rendszeressé váltak a keresztények elleni akciók az országban, ami szorosan köthető a különféle dzsihádista 

szervezetek térnyeréséhez. Bár a régió államai külföldi támogatással megalakították az úgynevezett G5 Száhel 

többnemzeti haderőt, ez sem képes gátat szabni az erőszaknak. 2019 során legkevesebb 4 000 ember, zömében civilek 

estek áldozatul a fegyveres összecsapásokban, és több százezren kényszerültek otthonuk elhagyására. 

[Reuters] 

 

(11)  Többszáz afrikai diák rekedhetett Wuhanban 

Többszáz afrikai diák rekedhetett Wuhanban a koronavírus-járvány kitörése miatt. A karantén miatt a hallgatók nem 

térhetnek haza, ráadásul kormányaik szerint is nagyobb biztonságban vannak az ázsiai országban, ahol az egészségügyi 

rendszer jobban felkészült a betegség kezelésére. A diákok elsősorban az elzártságtól, illetve a növekvő 

élelmiszeráraktól szenvednek: a legtöbb beszámoló szerint az afrikai diákok legfeljebb napi egyszeri étkezést 

engedhetnek meg maguknak. Egyes afrikai kormányok pénzügyi alapokat hoztak létre a hallgatók támogatására, de 

ezek összege korántsem elegendő a megfelelő ellátás biztosításához.  

[Reuters] 

 

(12) Egyiptom népessége elérte a 100 millió fős lélektani határt  

Miután Egyiptom lakossága elérte a százmillió főt, Abdel Fattah al-Sisi elnök úgynevezett népességrobbanási 

veszélyállapotot hirdetett az országban. Véleménye szerint ugyanis a népességrobbanás nem kevésbé veszélyes, mint 

a terrorizmus, hiszen következményei beláthatatlanok, megfékezése pedig kétes kimenetelű. Hala Al-Saeed tervezési 

miniszter szerint az egyiptomiak száma 2052-re várhatóan eléri a 192 millió főt, mivel az egy nőre jutó gyermekek 

száma magas (3-4 gyermek), ami miatt Egyiptom lakossága évente 1,7 millió fővel gyarapszik. A kormány „nemzeti 

családtervezési projektet" készít. 

[Aljazeera] 

  

https://www.reuters.com/article/us-burkina-security/gunmen-kill-24-in-attack-on-burkina-faso-church-idUSKBN20B1BH
https://www.reuters.com/article/us-china-health-africa/traumatized-africans-stranded-by-coronavirus-plead-to-be-brought-home-idUSKBN20F0UQ
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/17/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/17/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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KÖZEL-KELET 
 

(13) Az IOM segítségével 14 000 főt helyeztek át Maʼrib-ba a jemeni zavargások miatt 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) vasárnap kijelentette, hogy 14 000 lakóhelyét elhagyni kényszerült 

embernek segített átköltözni a Jemen keleti részén található Maʼrib városba. A folyamatosan növekvő 

menekültlétszám miatt tavaly január óta vészhelyzet van a településen. A polgármester szerint a város elérte ellátó 

kapacitásának végső határát, s több menekültet már nem képes befogadni a régióból. Az áttelepítések hátterében az 

al-Houthi Milicia és a nemzeti hadsereg közötti intenzív harci folyamatok állnak. 

 

[Cratersky] 

  

(14) Iraki bevándorlási minisztérium: 565 256 család tért vissza 

Az iraki bevándorlási minisztérium szerint 565 256 család tért vissza az országba az utóbbi időszakban. Ez a szám az 

összes lakóhelyét elhagyni kényszerült mintegy 892 311 családnak a közel 63 százaléka. Az ISIS szélsőséges szervezet 

területi veszteségei és a szervezet gyengülése miatt egyre több család térhet haza a különböző menekültközpontokból, 

az áttelepültek számára fenntartott kerületekből. 

 

[Ministry of Migration and Displaced] 

  

https://cratersky.net/posts/34441
https://www.youm7.com/story/2020/2/16/%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-5952-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/4633493
https://www.youm7.com/story/2020/2/16/%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-5952-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/4633493
https://momd.gov.iq/Posts/Article?id=7424
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  
 

(15) Human Rights Watch: Az EU hátat fordított a veszélyben lévő migránsoknak 

Magyarország és Ausztria összefogása megtorpedózta a február 17-i külügyminiszteri csúcs egyik legjelentősebb 

döntését, a Sophia-művelet újraindítását. Az osztrák és magyar álláspont szerint a Földközi-tengeren való járőrözés 

nem elsősorban a líbiai fegyverembargó biztosítását segítette elő, hanem a migránsoknak egy alternatív lehetőséget 

nyújtott az európai partok eléréséhez. Erre reagálva a Human Rights Watch Európa és Közép-Ázsia Divíziójának 

társigazgatója véleménycikkében úgy fogalmazott, hogy a döntés végtelenül gyáva és védhetetlen érvekre alapoz. Ezzel 

az EU hátat fordított a veszélyben lévő migránsoknak. 

 

[Human Rights Watch] 

 

(16) Ítéletet hirdetett az Emberi Jogok Európai Bírósága a Makdoudi kontra Belgium ügyben 

A tunéziai állampolgárságú Montassar Makdoudi 1989-ben született és jelenleg Monastirban (Tunézia) él. Állítása 

szerint 2008-ban érkezett Belgiumba, ahol 2009-ben különféle bűncselekmények miatt letartóztatták, majd egy évvel 

később 3 és fél éves börtönbüntetésre ítélték. 2011-ben apai elismerő nyilatkozatot tett egy 2010-ben született belga 

állampolgárságú kislánnyal kapcsolatban. 2012 decemberében kedvezménnyel szabadult, majd több eredménytelen 

kiutasítási határozatot követően végül csak 2016 nyarán tért vissza hazájába. Makdoudi az EJEB-hez benyújtott 

kereseti kérelmében annak megállapítását kérte a bíróságtól, hogy Belgium megsértette szabadsághoz és biztonsághoz 

való jogát, a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogát, továbbá utóbbit a hatékony jogorvoslathoz való 

joggal összefüggésben. A felperes azt állította, hogy a kiutasítási őrizetben töltött ideje alatt az olasz bíróságok nem 

hozhattak jogerős döntést a jogorvoslati kérelmeiről, másrészt pedig a hatóságok nem vették figyelembe kiutasítása 

során azt, hogy egy belga állampolgárságú gyermek édesapja. Az EJEB megállapította a szabadsághoz és biztonsághoz 

való jog és a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog sérelmét, és 10 ezer euró nem vagyoni kártérítést, 

valamint további 3 ezer eurót ítélt meg a költségeire a felperesnek. 

[European Court of Human Rights] 

 

(17) Örményország új migráció koncepciót dolgoz ki a Nemzetközi Migrációs Szervezet segítségével 

Az új koncepció különösen a demográfiai helyzet javítására, az irreguláris migráció elleni küzdelemre, a migránsok 

jogaira, a menedékkérők és menekültek jogaira, a külföldiek integrálásának elősegítésére és a migrációban rejlő fejlődési 

potenciálra fókuszál majd. Az IOM támogatja az örmény elképzelést, különösen azért is, mert az a Globális Migrációs 

Paktum (GCM) maximális figyelembevételével készül. A tágabb térség (Kaukázus és Közel-Kelet) leggyengébb 

termékenységi mutatójával Örményország rendelkezik (1.6), amely megegyezik ugyan az oroszországi indikátorral, de 

érdemben elmaradt a georgaitól (2.1) vagy az azerbajdzsánitól (1.8), a közel-keleti országok vonatkozó mutatóiról nem 

https://www.hrw.org/news/2020/02/18/eu-turns-its-back-migrants-distress
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201347%22]}
https://www.iom.int/news/armenia-elaborates-new-migration-concept-iom-support
https://www.iom.int/news/armenia-elaborates-new-migration-concept-iom-support


 
7 
 

is beszélve. Az új migrációs koncepció egyik célja nyilvánvalóan az lesz, hogy külső forrásból, bevándorlók segítségével 

mérsékelje a népességfogyást. Az IOM a következő hónapokban és években várhatóan azon lesz, hogy minél több 

ország indítson hasonló programot és hangolja azt össze a GCM-ben található kötelezettségvállalásokkal. 

[IOM] 

 


