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HETI FÓKUSZ: TÖRÖKORSZÁG 
 

(1) Törökország megnyitotta kapuit Európa felé 

2020. február 27-én este a Reuters weboldalán jelent meg a hír, miszerint egy, a neve elhallgatását kérő magas rangú 

török tisztviselő bejelentette, hogy Törökország nem állja többé útját az Európába igyekvő menekülteknek. [Reuters] 

Hasonló, nyomásgyakorlást célzó fenyegetésekre az elmúlt években több alkalommal is sor került, mindeddig azonban 

Ankara egyszer sem váltotta valóra azokat. A cikk megjelenését követően török sajtóhírek szerint még aznap éjjel egy 

300 fős csoport indult meg a török–görög határ felé, majd a nap folyamán a gyülekezők száma tovább nőtt. [CNN 

Türk] 

 

(2) Több mint 75 ezer fő hagyta el Törökországot vasárnap reggelig 

Görögország és Bulgária fokozta az ellenőrzést a török határon. A török és görög határátkelőhely közötti 

pufferzónában több száz menekült és migráns zsúfolódott össze. A hatóságok több alkalommal könnygázt vetettek 

be. Március 1-jén a görög és a török hivatalos helyzetértékelés gyökeresen eltért. A török belügyminiszter Twitteren 

azt közölte, hogy vasárnap reggelig 76 358 migráns hagyta el Törökországot Edirne felé. [Twitter] Fahrettin Altun, 

az elnök kommunikációs igazgatója délután már 80 888 emberről beszélt. [Republic of Turkey Directorate of 

Communications] A görög hatóságok ezzel szemben azt állítják, 9 600 illegális határátlépési kísérletre került sor, 

azonban ezek mindegyikét megakadályozták. [Reuters] A bolgár miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy a határhelyzet 

nem különbözik az egy vagy két évvel ezelőttitől. [Middle East Monitor] 

 

(3) Elindult a Tavaszi Pajzs hadművelet 

Március 1-jén Hulusi Akar török védelmi miniszter hivatalosan is bejelentette a Tavaszi Pajzs hadművelet (Bahar 

Kalkanı Harekatı) megindítását Idlibben. Akar önvédelemre hivatkozott, valamint a szocsi megállapodással és a civilek 

védelmének céljával indokolta a török lépést. Hozzátette továbbá, hogy Ankarának nem célja a közvetlen összeütközés 

Moszkvával. [Hürriyet Daily News] 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://news.sky.com/story/migrants-try-to-swim-from-greece-to-turkey-then-get-tear-gassed-11946932
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-turkey-migrants/turkey-will-no-longer-stop-syrian-migrant-flow-to-europe-turkish-official-idUSKCN20L33V
https://www.cnnturk.com/dunya/edirnede-gocmenler-yunanistan-sinirina-yuruyor
https://www.cnnturk.com/dunya/edirnede-gocmenler-yunanistan-sinirina-yuruyor
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1234009680680280064?s=20
https://www.iletisim.gov.tr/english/haberler/detay/altun-humanitarian-suffering-and-migration-challenge-in-syria-is-not-only-our-problem-but-that-of-europe-and-the-entire-world
https://www.iletisim.gov.tr/english/haberler/detay/altun-humanitarian-suffering-and-migration-challenge-in-syria-is-not-only-our-problem-but-that-of-europe-and-the-entire-world
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-greece/migrants-head-to-greece-as-turkey-opens-floodgates-idUSKBN20O1EF
https://www.middleeastmonitor.com/20200229-greece-pushes-back-migrants-after-turkish-border-onslaught/
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-launches-military-operation-against-syrian-regime-defense-minister-152574
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(4) 3 millió ember tart Idlibből Európa felé 

A török nemzeti tv, a TRT arabul publikált egy térképet arról, hogy szerintük melyek a „szabad utak” az Európai Unió 

irányába. A térképen mind a szárazföldi, mind a vízi útvonalakat bejelölték. A térképnek magyar vonatkozása is van, 

mivel az egyik útvonal hazánkat is átszeli. 

 

 

 

[Twitter] 

  

(5) Életképek az útszervezésről 

- Gyülekező Isztambulban, buszokkal viszik az embereket Edirnébe: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1501240683360042&id=1674456922671930&sfnsn=mo&d

=n&vh=e 

- Regisztrációs központ Isztambulban, ahol ételcsomagot kapnak az érkezők. A központot katonák 

biztosítják. 

https://www.facebook.com/groups/297150821002422/permalink/514788239238678/?sfnsn=mo&d=n&v

h=i 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/TRTArabi/status/1233429222309363713
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://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1501240683360042&id=1674456922671930&sfnsn=mo&d=n&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1501240683360042&id=1674456922671930&sfnsn=mo&d=n&vh=e
https://www.facebook.com/groups/297150821002422/permalink/514788239238678/?sfnsn=mo&d=n&vh=i
https://www.facebook.com/groups/297150821002422/permalink/514788239238678/?sfnsn=mo&d=n&vh=i
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-  Állítólag 19 koronavírusost regisztráltak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A képen egy hirdetés olvasható, amelyen legális és illegális utakat is vállalnak. A megadott WhatsApp 

számon kell jelentkezni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A képen egy Mersin  Olaszország úthirdetés, megadva a WhatsApp csoport paramétereit:  
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- Gyülekező a török oldalon. Azt mondják, hogy rájuk lőttek: 

https://www.facebook.com/Guzelolalim/videos/147143106436621/?sfnsn=mo&d=n&vh=e 

- A török belügyminisztérium szerint 100 577en regisztráltak indulásra:  

 

 

 
  

https://www.facebook.com/Guzelolalim/videos/147143106436621/?sfnsn=mo&d=n&vh=e
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EURÓPA 
  

(6) Úszva próbálnak átérni Görögországba a migránsok a török határ megnyitása óta 

Miután Törökország megnyitotta nyugati kapuit az Európai Unió felé, egyre több migráns döntött úgy, hogy nekivág 

a veszélyekkel teli útnak. A legtöbb migráns gyalog, hajón, vagy gépjárművekkel indult el, de akadnak olyanok is, akik 

úszva próbálnak elérni a görög partokig. Nagyobbik részük az Evros folyó átúszásával próbálkozik. A görög rendőség 

próbálja útját állni a tömegesen érkezőknek, azonban sok esetben kővel dobálják meg a helyi hatóságokat. Az IOM 

adatai szerint közel 13 ezren gyűltek össze a hivatalos határátkelőhelyeken (Pazarkule és Ipsala). Eddig körülbelül 500 

fő kelt át sikeresen vízi úton Törökországból Görögországba. Szombaton a helyi rendőrség könnygázt is bevetett, 

mivel közel 4 000 fő próbált meg átjutni a kastanies-i határnál. Alkiviadis Stefanis, Görögország védelmi minisztere 

közölte, hogy szombatról vasárnapra virradóra mintegy 9 600 illegális határsértést hiúsítottak meg.  

[Sky News]  

 

(7) Újabb 194 migráns érkezett a Sea Watch 3 NGO-hajó fedélzetén Olaszországba 

A szicíliai Messinában tett partra újabb 194 kimentett bevándorlót a Sea Watch csütörtökön. Valamennyiük lázát 

megmérték a kikötőben és a lázas személyeket 14 napos karanténba helyezték. A többieket egy elhagyott laktanyában 

szállásolták el. Nello Musumeci régióelnök levelet írt Giuseppe Conte miniszterelnöknek, melyben felhívja a kormány 

figyelmét arra, hogy a szóban forgó laktanyában rosszak a higiéniai körülmények.   

[Corriere della Sera] 

 

 

(8) A bevándorlók által elkövetett nemi erőszak-sorozatról elhíresült Oulu önkormányzati képviselői 

kínos videóval reagálnak a bűnesetekre 

A Twitter segítségével egész Finnországot bejárta az a rövid TikTok-videó, amelyen az észak-finnországi nagyváros 5 

önkormányzati képviselője, két férfi és három nő néhány markáns táncmozdulattal kíván üzenni a jövendő (?) 

erőszaktevőknek. A felvétel alatt a következő angol dalszöveg szól a magnóból: “Stop, don't touch me there. This is 

my no-no square.” Az oului, finn kiskorú lányok folytatólagos szexuális bántalmazásával kapcsolatos botrány 2018 

decemberében sokkolta a finn társadalmat. 2019 januárjának végére 16 gyanúsítottja lett az ügynek, valamennyien 

menedékkérők vagy menekültek voltak. Az egyik áldozat öngyilkos lett.  

[Reclaimthenet.org] 

 

(9)  

https://news.sky.com/story/migrants-try-to-swim-from-greece-to-turkey-then-get-tear-gassed-11946932
https://news.sky.com/story/migrants-try-to-swim-from-greece-to-turkey-then-get-tear-gassed-11946932
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/catania/cronaca/20_febbraio_27/coronavirus-sea-watch-194-migranti-arrivata-messina-casi-sospetti-quarantena-e68cdd40-593d-11ea-a236-5b0a5d23d2c3.shtml
https://reclaimthenet.org/finland-no-no-square/
https://reclaimthenet.org/finland-no-no-square/
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AFRIKA 
 

(10) Illegális bűnözői csoportot számolt fel a nigeri rendőrség 

A nigeri rendőrség egy rajtaütése során 232 embert, köztük 46 gyereket szabadított ki egy bűnözői csoport kezéből. 

A szex- és embercsempészek legfiatalabb áldozata 10 éves volt. Az akció során letartóztatott 18 elkövető arra 

kényszerítette a kiskorúakat, hogy a nigeri főváros, Niamey szállodáiban nyújtsanak szexuális szolgáltatásokat, míg a 

180 megmentett ghánai férfinek azt ígérték, hogy munkahelyet biztosítanak nekik, de ehelyett rabszolgaként 

dolgoztatták őket. 

[Reuters] 

 

(11)  119 millió dollárnyi gyorssegélyre lenne szüksége Dél-Szudánnak 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) becslései szerint 119 millió dollárnyi gyorssegélyre lenne szüksége Dél-

Szudánnak. Az afrikai kontinens legnagyobb humanitárius katasztrófájában a hét éve tartó polgárháború miatt 7,5 

millió ember szorul napi ellátásra, miközben 1,5 millió belső és 2,2 millió külső menekült van a régióban.  

[SudanTribune] 

 

(12) 2015 óta több mint 50 ezer fő tért haza Líbiából önkéntesen 

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint február végén átlépte az 50 ezret azoknak a száma, akik 2015 óta 

önkéntesen hazatértek Líbiából saját országukba (eddig összesen 44 különböző kibocsátó országba). Az EU és a 

Nemzetközi Migrációs Szervezet által közösen menedzselt önkéntes hazatérési programot (Voluntary Humanitarian 

Return Programme – VHR) az Unió afrikai szükséghelyzeti alapjából (EU Trust Fund for Africa – EUTF) 

finanszírozzák. Az EUTF keretében eddig Líbiában felhasznált teljes összeg (185 millió euró) közel felét költötték 

veszélyeztetett migránsok, menekültek és belső menekültek védelmére és helyzetük megsegítésére. A program 

részeként az IOM munkatársai teljes körű támogatást nyújtanak a hazatérőknek saját országukban, akik reintegrációs 

programban is részt vesznek a gazdasági újrakezdés érdekében. A VHR keretében 2020-ban eddig 1 300 ember szállt 

repülőre Tripoliban és tért haza. 

 

[European Commission] 

 

 

  

https://www.reuters.com/article/us-niger-trafficking-police-trfn/niger-police-rescue-232-victims-of-sex-trafficking-forced-labor-idUSKCN20K31Q
https://sudantribune.com/spip.php?article69040
https://sudantribune.com/spip.php?article69040
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/all-news-and-stories/more-50000-migrants-benefited-voluntary-humanitarian-return-assistance-libya_en
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KÖZEL-KELET 
 

(13) A koronavírus elterjedésétől félnek Afganisztánban 

Afganisztán aggodalmának adott hangot az elmúlt napokban az Iránból Afganisztánba visszatérő menekültek miatt, 

ugyanis a koronavírus elterjedésétől tartanak a hatóságok. Fontos tudni, hogy az afganisztáni Herat tartományban 

jelent meg először a vírus az országban, amelyet egy Iránból visszatelepült menekült hozott magával. Kiegészítésképp 

meg kell említeni, hogy egyre több drogfüggőt szállítanak vissza Iránból Afganisztánba.    

 

[Ufuq News] 

  

https://ufuqnews.com/archives/141218
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
 

(14) Ítéletet hirdetett az Emberi Jogok Európai Bírósága az M.A. és mások kontra Bulgária ügyben 

Az ügy öt felperese ujgur nemzetiségű, muszlim hitű kínai állampolgár, akik különböző időpontokban menekültek el 

Kínából és érkeztek Törökországba. Miután 2017-ben tudomást szereztek róla, hogy Törökország a kétoldalú 

kapcsolatok javulásának köszönhetően vissza kívánja toloncolni az ujgurokat Kínába, úgy döntöttek, hogy Bulgáriába 

szöknek. A bolgár-török határ jogellenes átlépését követően a bolgár határőrség elfogta őket és a helyi hatóságok rövid 

úton kiutasításukról határoztak. Emellett tiltott határátlépés bűncselekménye miatt rövid tartamú felfüggesztett 

börtönbüntetésre is ítélték őket. Miután a szófiai kínai nagykövetség megállapította a személyazonosságukat és ellátta 

őket kínai útiokmányokkal, idegenrendészeti őrizetbe kerültek. Ezt követően Bulgáriában menekültstátusz iránti 

kérelmet nyújtottak be. A második, harmadik és negyedik felperes menedékkérelmét a bolgár bírói fórumok 

nemzetbiztonsági okokra hivatkozva elutasították, egyebek mellett azért, mert a bolgár titkosszolgálatok információi 

szerint a kérelmezők Szíriában jártak kiképzésen és terrorista- vagy terroristagyanús szervezetekkel (például Iszlám 

Állam, Kelet-turkesztáni Iszlám Mozgalom) vagy ilyenekkel kapcsolatban álló személyekkel kooperáltak Kínából való 

távozásukat követően. Hazatoloncolásuk ellen több ujgur jogvédő szervezet, az Amnesty International, valamint EP-

képviselők is szót emeltek a bolgár kormánynál. Az első és ötödik panaszos időközben elhagyta Bulgáriát, így az ő 

kérelmüket végül nem vizsgálta meg az EJEB. A másik három kérelmező az EJEB-hez benyújtott kérelmében azt 

állította, hogy hazatoloncolásuk sértené az Emberi Jogok Európai Egyezményének 2. cikkét (élethez való jog) és 3. 

cikkét (kínzás tilalmának elve). Az EJEB ítéletében leszögezte, hogy a kezdetektől teljesen tudatában van az államok 

saját népességének terrorista erőszaktól való megóvásával kapcsolatos nehézségeinek, amely (ti. a terrorizmus)  

önmagában is súlyos veszélyt jelent az emberi jogokra. Emiatt teljesen legitimnek tekinti, hogy az államok az ilyen 

veszélyekkel szembesülve, keményen lépjenek fel azokkal szemben, akik terrorcselekményeket követnek el. Mégis, 

még azokban az esetekben is, amikor valakit terrorszervezetekkel való kapcsolattal gyanúsítanak, az Emberi Jogok 

Európai Egyezménye abszolút tilalmat tartalmaz a kínzásra vagy más embertelen, megalázó bánásmódra vagy 

büntetésre. Ennek megfelelően, ha megalapozottan lehet tartani attól, hogy az egyén a 3. cikkbe említett bánásmód 

valódi kockázatával kell, hogy számoljon kitoloncolása esetén, az érintett szerződő államnak (jelen esetben Bulgáriának) 

kell megvédenie őt az ilyen bánásmódtól. Az EJEB megvizsgálta az ujgurok jelenlegi helyzetét Kínában és arra a 

következtetésre jutott, hogy a második, harmadik, és negyedik felperesek hazatoloncolása esetén Bulgária megsértené 

az élethez való jogot és a kínzás tilalmát. 

 

[European Court of Human Rights] 

 

 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201351%22]}
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(15) Újabb migrációval kapcsolatos "magyar" ügyeket kommunikált az Emberi Jogok Európai 

Bírósága  

Három ügyet kommunikált (így nevezik a strasbourgi szakzsargonban, amikor az EJEB a felperesi keresetet az alperes 

állam tudomására hozza) Magyarországnak az Emberi Jogok Európai Bírósága. A W.A. kontra Magyarország, az M.C. 

kontra Magyarország, és az M. H. kontra Magyarország ügyekben azt sérelmezik a felperesek, hogy Magyarország 

visszaküldte őket Szerbiába, miután menedékkérelmüket arra hivatkozással utasította el, hogy Szerbia biztonságos 

harmadik ország. A felperesek szerint ezzel hazánk megsértette a kínzás tilalmának elvét (Emberi Jogok Európai 

Egyezményének 3. cikke). A kínzás tilalmának elve a kereseti kérelmek szerint azáltal sérül, hogy valódi a kockázata 

annak, hogy az érintettek nem férnek hozzá a szerb menekültügyi rendszerhez, ki vannak téve a láncvisszaküldés 

(chain-refoulment) veszélyének, továbbá Szerbiában nem megfelelőek a befogadótáborokban tapasztalható 

körülmények. Emellett a hatékony jogorvoslathoz való joguk sérelmét is megjelölték kereseti kérelmükben. A 

felperesek jogi képviseletét mindhárom esetben a Magyar Helsinki Bizottság által megbízott ügyvéd látja el. Ezek az 

esetek ún. stratégiai pereknek tekinthetők, mivel céljuk a pernyertesség mellet és által az, hogy a vonatkozó magyar 

szabályozás megváltozzon. Az ügyekben néhány éven belül születhet ítélet.  

 

[European Court of Human Rights] 

 

 

(16) Egy Görögországot és Hollandiát érintő ügyet kommunikált az Emberi Jogok Európai Bírósága 

A "Kurdestan DARWESH és mások kontra Görögország és Hollandia" ügy felperesei egy szíriai család tagjai, akik 

Görögországban jogerősen nemzetközi védelmet kaptak. Második gyermekük megszületését követően azonban már 

nem volt lehetőségük a számukra addig kijelölt görögországi lakóhelyen lakni, emiatt két hónap bizonytalanságot 

követően Hollandiába utaztak, ahol újabb menedékkérelmet nyújtottak be. A holland hatóságok ezt elutasították, 

mivel Görögország a Dublin III. rendelet alapján már biztosította nekik a menekült jogállást. A felperesek azonban 

arra hivatkoznak, hogy két kisgyerekkel, továbbá a feleség ritka, genetikai eredetű bőrbetegsége miatt az életük 

Görögországban ellehetetlenült. Visszaküldésük a véleményük szerint sértené az élethez való jogukat (2. cikk) és a 

kínzás tilalmának elvét (3. cikk). Ítélet ebben az ügyben néhány éven belül várható. 

 

[European Court of Human Rights] 

 

 

 

 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201502%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201502%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201475%22]}
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(17) Ítéletet hirdetett az Emberi Jogok Európai Bírósága az A.S.N. és mások kontra Hollandia ügyben 

A ténybeli háttér és jogi helyzet hasonlósága miatt két ügyet egyesítve hozott ítéletet az A.S.N. és mások kontra 

Hollandia ügyben az EJEB. Mindkét ügy érintettjei afgán állampolgárok voltak (két afganisztáni család gyerekekkel), 

akik arra hivatkozva kértek menekültstátuszt Hollandiában, hogy szikh vallásuk miatt üldözték őket állampolgárságuk 

szerinti országukban. A holland hatóságok a kérelmüket elutasították, egyebek mellett azért, mert az általuk közölt 

információk hitelességével kapcsolatban komoly kételyek merültek fel. Az ügy felperesei Hollandiával szembeni 

keresetlevelükben azt állították, hogy Afganisztánba való visszaküldésük sértené az Emberi Jogok Európai 

Egyezményének 3. cikkét, azaz "a kínzás vagy más megalázó, embertelen bánásmód vagy büntetés tilalmának" elvét. 

Az EJEB a korábbi vonatkozó joggyakorlatában kialakított teszt segítségével ítéletében megállapította, hogy a 

felperesek Afganisztánba való visszaküldése nem érné el a 3. cikk sérelméhez szükséges ún. súlyossági küszöböt, 

amelynek fennállása esetén valóban sérült volna a szóban forgó cikk. Következésképp az EJEB a keresetet elutasította. 

Ez az ügy illeszkedik a visszaküldés és a kínzás tilalmainak összekapcsolására alapozó ügyek hosszú sorába. A két 

tilalom valóban összekapcsolható a nemzetközi jogban (vö. a "kínzás tilalmáról szóló 1984. évi egyezmény releváns 

rendelkezéseit), azonban szinte korlátlan lehetőségeket is rejt arra, hogy a nemzetközi vagy nemzetközi bírói 

jogértelmezés egyre tágabban határozza meg a két tilalom egymáshoz való viszonyát, mivel a "kínzás és más 

embertelen vagy megalázó bánásmód illetve büntetés" fogalma a szerződések szövegeiben általában nincs pontosan 

körülhatárolva. 

  

[European Court of Human Rights] 

 

 

(18) Az Egyesült Királyság Fellebbviteli Törvényszékének Bevándorlási és Menekültügyi Kamarája 

döntött a "PS (Christianity - risk (CG)"-ügyben, amely egyúttal új ország-iránymutatást (country guidance) 

is jelent az iráni konvertita keresztényekkel kapcsolatban 

Az ügy felperese, az iráni PS (anonimizált név) 2013-ban érkezett az országba, ahol menedékkérelmet nyújtott be arra 

hivatkozva, hogy egyrészt egy zöld mozgalomban való részvétele okán politikai véleménye miatti üldöztetésnek van 

kitéve hazájában, másrészt mivel barátnőjét feleségül kívánta venni, becsület-bűncselekmény veszélyének lenne kitéve. 

A brit bíróságok kérelmét jogerősen elutasították. 2014-ben zavargás bűncselekmény elkövetése miatt öthónapos 

letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Miután kijött a börtönből, megkeresztelkedett és újabb nemzetközi védelem iránit 

kérelmet nyújtott be ezúttal arra hivatkozva, hogy Iránban a keresztényeket, köztük különösen azokat, akik az 

iszlámról térnek át (konvertiták) üldözik. Az elsőfokú bíróság, miután megállapította, hogy PS keresztény hitre térése 

csak látszólagos, a kérelmet elutasította. A Fellebbviteli Törvényszék az ítéletet megerősítette és megállapította, hogy 

PS hazájába való visszatérése esetén nem kell az üldöztetés valódi veszélyével számolnia, mivel keresztény hitre térése 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201330%22]}
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2020-ukut-46
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2020-ukut-46
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2020-ukut-46
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színlelt volt. A Fellebbviteli Törvényszék egyúttal kihasználta az alkalmat, hogy a 2008-as eddigi állásfoglalását 

felülvizsgálva az iráni konvertita keresztényekkel kapcsolatban új ország-iránymutatást adjon ki. Eszerint az eltelt 

időszakban az iráni konvertita keresztények helyzete jelentősen romlott, mivel egyre több muszlim tér át keresztény 

hitre. A létszámuk pontosan nem ismert, de becslések szerint legalább 10 ezer, de legfeljebb 50 ezer ilyen keresztény 

élhet a perzsa államban. A "hitehagyás" Iránban bűncselekmény, amelyet azonban nem a büntetőtörvénykönyv, 

hanem a vallási törvények szabályoznak és halállal is büntethető. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy 1979 óta 

"mindössze" három személyt ítéltek halálra hitehagyás miatt, de tény az is, hogy más (ennél például enyhébb, jogi vagy 

adminisztratív) eszközök is vannak a szabad vallásgyakorlás ellehetetlenítésére. Tovább súlyosítja a helyzetet, hogy a 

tömeges keresztény hitre térések mögött az ország vezetése izraeli/cionista befolyást sejt a tanúvallomások alapján. 

Ráadásul 2008 óta a perzsa nyelvű keresztény templomok többségét is be kellett zárni és a keresztény hívők földalatti 

mozgalomként tudnak ma már csak működni. Mindezek miatt az Egyesült Királyság Fellebbviteli Törvényszékének 

Bevándorlásügyi és Menekültügyi Kamarája az alsóbb fokú bíróságokat kötelező ország-iránymutatásában úgy találta, 

hogy az iráni konvertita keresztények helyzete az utóbbi években nagyon sokat romlott, és ezt figyelembe kell venni 

az ebbe a csoportba tartozó menedékkérők kérelmének elbírálásakor. 

 

[European Court of Human Rights] 
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AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 
 

(19) Az amerikai elnökválasztás demokrata elnökjelölti pozíciójáért versenyben maradtak mindannyian 

migrációpártiak 

Tulsi Gabbard korábban történt kiesésével csak olyan jelöltek várják a március 3-ai "szuperkeddet" az USA-ban, 

akikben közös, hogy eltörölnék Donald Trump "Maradj Mexikóban" programját, melynek lényege, hogy a 

menedékkérőknek a határ túloldalán kell megvárniuk a jogerős döntést az ügyükben. Szintén közös pont, hogy a 

papírokkal nem rendelkező illegális bevándorlók státuszát legalizálnák. Többen is ígérik, hogy a Trump által a jelenlegi 

18 ezresre csökkentett menekültkvótát radikálisan megemelnék: Joe Biden és Michael Bloomberg 125 ezerre, 

Elizabeth Warren első lépésben 125, majd első ciklusának végére fokozatosan 175 ezerre. Pete Buttigieg kilépne 

Trumpnak abból a menekültügyi egyezményéből, melyet Mexikóval, Guatemalával, Nicaraguával és El Salvadorral 

kötött a "biztonságos harmadik ország" elve alapján. Amy Klobuchar megfontolná az angol nyelv elsődlegességének 

eltörlését az ország bizonyos területein. Tom Steyer pedig a klímamenekülteknek biztosítandó védelemre is kitér 

programjában. 

 

[Council of The Americas] 

 

https://www.as-coa.org/articles/us-2020-democratic-candidates-immigration
https://www.as-coa.org/articles/us-2020-democratic-candidates-immigration

