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EURÓPA 
  

(1) 24 órás járőrözés Évroszban 

A görög-török határ szárazföldi szakasza 212 km hosszú, mivel nincs minden szakaszán műszaki határzár, így a görög 

rendvédelmi erők a szokásosnál sűrűbben, 24 órás műszakban járőrőznek Évroszban. Ez egy gyéren lakott, 

mezőgazdasági vidék, így könnyen feltűnnek a menekültek. A települések lakói a napokban gyakran találkoztak 

menekülőkkel, akik segítséget kértek, útbaigazítást, majd nyugat felé, főképp Athén és Szaloniki felé indultak tovább. 

Egy felmérésből kiderült, hogy a megkérdezettek többsége helyesli a határ lezárását.  

[Euronews]  

 

(2) A törökgörög határon megjelenő migránsoknak csupán 4 százaléka szír  

A görög hatóságoktól érkező legfrissebb információk szerint a múlt héten Évrosz térségben, a törökgörög határnál 

letartóztatottak állampolgársága a következőképp alakult: 

— afgán 64%; 

— pakisztáni 19%; 

— iraki, iráni, marokkói, etióp, bangladesi, egyiptomi: 5,4%; 

— török 5%; 

— szíriai 4%; 

— szomáliai 2,6%. 

 

 

[Twitter] 

 

 

 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://hu.euronews.com/2020/03/08/az-evrosziak-korabban-nem-lattak-menekulo-embereket
https://twitter.com/AsaadHannaa/status/1236283284105179137
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(3) Erdogan visszafogja a migránsokat a tengeren 

Erdogan török elnök hivatalosan bejelentette, hogy a török parti őrség ismét akadályozni fogja a migránsok átkelését 

az Égei-tengeren. A döntést humanitárius megfontolásokkal, a tengeri útvonal veszélyességével, illetve a görög parti 

őrség brutális fellépésével indokolta. Az intézkedés nem vonatkozik azonban a szárazföldi átkelést megkísérlőkre. A 

török határnyitásról szóló bejelentést követő egy hétben 1 700 migráns érkezett Törökországból az égei-tengeri görög 

szigetekre. 

[Hürriyet Daily News] 

 

(4) Görögország: Az Európai Unió vezetői támogatják a közös határok védelmét 

A török kormányzat február 28-án bejelentette, hogy nem tartja tovább vissza a területén tartózkodó menekülteket a 

törökgörög határ illegális átlépésétől. A bejelentés óta eltelt napokban több mint 30 ezren kísérelték meg illegálisan 

átlépni a törökgörög határt, s a krízisre válaszolva Kyriakos Mitsotakis miniszterelnök látogatásra hívta az Európai 

Unió több vezetőjét. A görög miniszterelnök egy közös sajtótájékoztató során a helyzetet a török kormány zsarolási 

akciójának minősítette, valamint kijelentette, hogy Görögország továbbra is mindent megtesz határai védelmének 

érdekében. A sajtótájékoztató során Ursula von der Leyden, az Európai Bizottság elnöke megköszönte a görög 

rendőrség és hadsereg eddigi erőfeszítéseit és támogatásáról biztosította a görög kormányt. Charles Michel, az Európai 

Tanács elnöke egy 700 millió eurós segélyt ajánlott fel Görögország számára, amelyből 350 millió azonnal folyósításra 

kerül, emellett bejelentette, hogy az európai határvédelmi ügynökség, a FRONTEX egy 100 főből álló csoportot küld 

a veszélyeztetett területre, ezzel is támogatva Görögország szárazföldi és tengeri határainak védelmét. 

 

[New Europe] 

 

(5) Németország: Ezrek követelik az uniós határok megnyitását 

A hírügynökségek becslései szerint legalább 3 ezer tüntető gyűlt össze Angela Merkel német kancellár rezidenciája 

előtt, hogy a görögtörök határszakasz megnyitását követeljék. A tüntetések kiváltó okaként a törökgörög 

határszakasz lezárása tekinthető azon menekültek elől, akiket a török kormányzat már nem állít meg Európába tartó 

útjuk során. A tüntetők az EU-Török migrációs egyezmény felbontását követelik és támogatják a menekültek tovább 

haladását Európa felé. Angela Merkel kancellár szolidaritását fejezte ki Görögország irányába, valamint a német 

belügyminiszter Horst Seehofer arab nyelvű Twitter üzenetében intette óva a menekülteket a határátlépés 

megkísérlésétől. 

 

[DW] 

 

https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-to-stop-migrants-from-risky-sea-crossings-152800
https://www.neweurope.eu/article/greeces-mitsotakis-pulls-no-punches-labels-turkey-a-smuggler-in-front-of-eu-leaders/
https://www.dw.com/en/germany-thousands-of-protesters-demand-eu-open-borders/a-52629486
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AFRIKA 

 

(6) Körülbelül 20 ezren vesztették életüket 2014 óta a földközi-tengeri illegális átkelés során 

Egy 2020 március eleji hajótörés után átlépte a 20 000-et azok száma, akik 2014 óta a földközi-tengeri illegális átkelés 

során életüket vesztették. Ezek természetesen csak becsült számok. Némi bizakodásra ad ugyanakkor okot, hogy a 

2016-os csúcs után, amikor több mint 5000-en vesztek a tengerbe, 2019-re 2000 fő alá csökkent a halálos áldozatok 

száma. 

[IOM] 

 

 

 

 

  

https://www.iom.int/news/shipwreck-coast-libya-pushes-migrant-deaths-mediterranean-past-20000-mark
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KÖZEL-KELET 
 

(7) Izrael: Marad Netanyahu? 

Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök majdnem megnyerte a harmadik országos választást egy éven belül. A 

szavazatok alapján a jobboldali és vallási pártok 58, míg az ellenzéki pártok 62 helyet kaptak. Ez a győzelem azért is 

kedvező Netanyahunak, mert az izraeli miniszterelnököt régóta vádolják korrupcióval. A választópolgárok azonban 

abban többé-kevésbé egyetértenek, hogy Netanyahu az a jelölt, aki képes biztosítani Izrael biztonságát és úgy 

gondolják, hogy a közeljövőben esélytelen egy palesztinokkal kötött békemegállapodás. 

[National Review] 

 

(8) Olajár háború? 

A Közel-Kelet államai, a világ legnagyobb nyersanyag termelői nem tudtak megegyezni a termeléskorlátozás ügyében, 

emiatt árháborút indítottak, s jelenleg az olaj ára szabadon esik. A Közel-Kelet összes meghatározó piaca nagyot esett 

pénteken, amely a 2008-as világválság óta a legnagyobb zuhanás volt. A bécsi tárgyalások kudarca tovább fokozta a 

befektetők szorongását a koronavírus-járvány és a hivatalos válaszintézkedések hatékonyságát illetően (pl. múlt heti 

kamatlábcsökkentés). Mohammed Ali Yasin, az Abu Dhabi Capital Ltd. stratégiai vezérigazgatója azt mondta, hogy a 

„közel-keleti piacok nehezen birkóznak meg az elmúlt 10 napban bekövetkezett változásokkal, ezért tapasztalhatjuk 

a pánikszerű eladást világszerte, amely egyes piacokat olyan alacsony szintre kényszerít, amelyet még a világválság alatt 

sem tapasztalhattunk”. 

[Bloomberg] 

 

(9) Folyamatosan térnek haza az afgán menekültek Pakisztánból Afganisztánba 

Az afgán migránsok önkéntes visszatérése hazájukba a pakisztáni hideg évszak miatti három hónapos leállás után 

folytatódott. Az ENSZ menekültügyi főbiztosa (UNHCR) elmondta, hogy Khyber Pakhtunkhwában és Pakisztán 

Baluchisztán tartományában két központot hoztak létre a menekültek visszatérésének megkönnyítése érdekében. Az 

afgán kormány arra törekszik, hogy javítsa országa biztonsági helyzetét azáltal, hogy megteremti az alapot az afgán 

menekültek hazájukba való visszatéréséhez. Az ENSZ bejelentette, hogy a hazájukba önként visszatérőknek 

személyenként 200 dollárt fizetnek. Jelenleg a pakisztáni gazdasági problémák ellenére több mint 5 millió afgán 

menekült van az országban, akiknek csak fele legális. 

[Iribnews] 

(10) Teherán lakosságának 30–40%-a valószínűleg koronavírussal fertőzött  

Egy iráni orvos, az iráni Nemzeti Influenza Bizottság tagja szerint, Teherán lakosságának 30–40%-a valószínűleg 

koronavírussal fertőzött. Teherán lakossága 9 millió fő. 

[AA] 

https://www.nationalreview.com/2020/03/israel-election-benjamin-netanyahu-and-israel-at-impasse/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-08/u-a-e-kuwait-stocks-plunge-amid-oil-price-war?srnd=premium-europe
http://www.iribnews.ir/fa/news/2662670/اسلام-آباد-بازگشت-مهاجران-افغان-از-پاکستان
http://www.aa.com.tr/fa/ایران/پزشک-ایرانی-احتمال-ابتلای-30-تا-40-درصد-جمعیت-تهران-به-کرونا-وجود-دارد/1756647
http://www.aa.com.tr/fa/ایران/پزشک-ایرانی-احتمال-ابتلای-30-تا-40-درصد-جمعیت-تهران-به-کرونا-وجود-دارد/1756647
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

(11) IOM: Naponta tízezer bevándorló érkezhet Boszniába a Balkán útvonalon 

Peter Van der Auweraert, a Bosznia-Hercegovinai Nemzetközi Migrációs Szervezet vezetője elmondta, hogy 

amennyiben a Nyugat-Balkánon át megnövekszik a migrációs áramlás, Bosznia arra kényszerülhet, hogy naponta több 

mint tízezer migráns érkezését kezelje. A Nemzetközi Migrációs Szervezet vezetője szerint csak az Európai Unió és 

az Unió tagállamai közötti együttműködés vezethet állandó és hosszú távú megoldáshoz, mivel a migránsok nem 

akarnak Boszniában maradni. 

[InfoMigrants] 

 

(12) Közzétették az Emberi Jogi Bizottság állásfoglalását a "Q.A. kontra Svédország ügyben" 

Jóllehet az Emberi Jogi Bizottság (HRC) már 2019. október 30-án elfogadta állásfoglalását az említett ügyben, azt a 

HRC gyakorlatának megfelelően csak most hozták nyilvánosságra. Q.A. az ügy panaszosa, hazara nemzetiségű afgán 

állampolgár, aki 2003-ban vagy 2004-ben menekült Iránba a családjával az Egyesült Államok és a tálibok konfliktusa 

miatt. Édesanyjával és testvéreivel - állítása szerint - azért hagyták el 2015 őszén Iránt és mentek Törökország 

érintésével Svédországba, mert az apját arra kényszerítették, hogy Szíriába menjen harcolni. Q.A. Svédországban 

menedékkérelmet nyújtott be, de azt minden fórumon elutasították. A helyi hatóságok végül elrendelték a kiutasítását, 

és a rendőrök - akik, amúgy egy kisebb lopás miatt már keresték - végül előállították és idegenrendészeti őrizetbe 

helyezték. Ekkor újabb menedékkérelmet nyújtott be immáron arra hivatkozva, hogy Svédországban fokozatosan 

ateistává vált - ez ügyben többször szerepelt a médiában is - és emiatt, továbbá a hazara kisebbséghez való tartozása 

miatt halálos veszélynek lenne kitéve Afganisztánba történő visszatoloncolása esetén. Végül az Emberi Jogi 

Bizottsághoz fordult és panaszában azt kérte, hogy a HRC állapítsa meg a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmánya 6. cikkének (élethez való jog) és 7. cikkének (kínzás és kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód 

és büntetés tilalma) hazaküldése esetén beálló sérelmét. A HRC állásfoglalásában megállapította, hogy a svéd 

hatóságok nem megfelelően értékelték a panaszos valódi, személyes, és előrelátható kockázatát Afganisztánba való 

visszaküldése esetén. Az Emberi Jogi Bizottság szerint Q.A-t származási országában ateistának tartanák, és számos 

egyéb tényező (mentális állapot, etnikai kisebbséghez tartozás, családtagok hiánya Afganisztánban, tökéletes 

nyelvismeret hiánya stb.) növeli a 6. és 7. cikkek megsértésének kockázatát. Ennek megfelelően a HRC megállapította 

a panaszos élethez való jogának és a kínzás tilalmának Svédország általi megsértését. Fontos megjegyezni, hogy a HRC 

állásfoglalásai nem ítéletek és emiatt jogi eszközökkel nem kikényszeríthetők, viszont a legtöbb állam végre szokta 

hajtani azokat. 

[UN - International Covenant on Civil and Political Rights] 

 

http://www.infomigrants.net/ar/post/23175/الهجرة-الدولية-تحذر-10-آلاف-مهاجر-قد-يصلون-البوسنة-يوميا-عبر-ممر-البلقان
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsjvfIjqiI84ZFd1DNP1S9EJETrl3kCd0zZZ%2bUWNd9RZgm3eiPtq7w5WIatMMGmKOPadYOYsk8fHrc4IGROcERgCB5BlSTrAwc79WuZgXy%2b5b3PHZtoKUdzibYR%2frYMTB4g%3d%3d
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(13) A Menekültek és Számkivetettek ügyeivel foglalkozó testület nyilatkozatot fogadott el a görög-török 

helyzet miatt 

Az ECRE nyilatkozata elsősorban az Európai Uniót és annak tagállamait szólítja fel, a nemzetközi jogba és az EU-

jogba ütközőnek tekintve a görög kormány azon intézkedését, hogy egy hónapra felfüggesztette a menedékkérelmek 

fogadását a görög-török határon. Az ECRE ezzel szemben az érintettek azonnali beengedését és az átmeneti védelem 

alkalmazását, továbbá lényegében az így belépő menedékkérők kvóták szerinti szétosztását sürgeti. Az ECRE 105 

NGO érdekképviseleti és koordinációs szervezete, Magyarországról a Helsinki Bizottság és a Menedék Egyesület a 

tagjai.  

 

[ECRE] 

 

 

https://www.ecre.org/ecre-statement-on-the-situation-at-the-greek-turkish-border/
https://www.ecre.org/ecre-statement-on-the-situation-at-the-greek-turkish-border/

