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(1) Az Alan Kurdi által kimentett migránsok egészségügyi állapotát egy másik hajón mérik fel 

Az olasz közlekedési minisztérium vasárnapi döntése értelmében az Alan Kurdi NGO-hajó által kimentett 150 

migránst egy másik hajó veszi majd át, ahol koronavírus-tesztnek vetik alá őket, elvégzik az orvosi vizsgálatukat, és 

szükség szerint azt a hajót karanténnak is kijelölik. Az intézkedés pontos idejéről, helyéről egyelőre nem közöltek 

részleteket. Az IOM összesítése szerint az elmúlt napokban több mint 500-an indultak el Líbiából. Az említett 150 

migránson felül 280 személyt visszavittek Líbiába, 60 ember elérte Lampedusát, 70 pedig Máltát. 

 [Al Jazeera] 

 

(2) Keményen támadja a ciprusi belügyminisztériumot egy migránsokat támogató NGO 

Jogi lépéseket tesz, s nemzetközi szervezetekhez, független hatóságokhoz, valamint a ciprusi parlament felelős 

bizottságaihoz fordul a Kisa nevű civil szervezet, mivel a ciprusi belügyminiszter az ország egyetlen táborából sem 

engedte szabadon a bevándorlókat „a lehető legnagyobb mértékben”. Kifogásolják a lakhatási és a higiéniai 

állapotokat, az elektromos árammal való ellátottság szintjét, valamint, hogy nem tesztelték a migránsokat a hatóságok 

koronavírusra, pedig többen is nyilvánvaló tüneteket produkáltak. A minisztérium magyarázatát, mely szerint egyes 

migránsokat őrizetbe vettek, mert nem tartották be a járványügyi előírásokat, elutasítják, és mint írják: „egy ilyen 

intézkedés hasznosságát nem vitatják, de annak végrehajtása nem lehet rasszista, erőszakos és stigmatizáló jellegű”. 

 [Cyprus Mail]  

 

(3)  A brit parti őrség 72 migránst tartóztatott fel egyetlen nap alatt 

 A BBC beszámolója szerint a brit parti őrség múlt vasárnap 72 illegális migránst tartóztatott fel összesen négy 

csónakon. Az elfogott bevándorlók irakiak, irániak és szíriaiak voltak, többségük férfi. Elfogásukat követően Doverbe 

szállították őket, ahol a szükséges orvosi vizsgálatokat követően vizsgálják meg az ügyüket. A brit belügy részéről 

nyilatkozó vezető tisztviselő elmondta, hogy a kisebb hajókon próbálkozók alapvetően Franciaországból érkeznek. 

Elárulta, hogy a francia hatóságok az elmúlt két hétben több mint 90 migráns indulását akadályozták meg. Az Egyesült 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.aljazeera.com/news/2020/04/italy-orders-rescued-migrants-quarantine-ship-200412180228539.html
https://cyprus-mail.com/2020/04/13/coronavirus-kisa-slams-treatment-of-migrants-amid-pandemic/
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/03/16/italy-coronavirus-migrants-asylum-seekers
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/03/16/italy-coronavirus-migrants-asylum-seekers
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Királyság szorosan együttműködik Franciaországgal a szervezettbűnözői csoportokkal szembeni küzdelem jegyében, 

miközben mindenkit kitoloncolnak, aki jogtalanul tartózkodik a szigetországban. 

[BBC] 

 

(4) Török védelmi miniszter: 149 000 ember lépte át a török határt Görögország felé 

Hulusi Akar, török védelmi miniszter szerint mintegy 149 000 menedékkérő és migráns lépte át Törökország 

északnyugati határát Görögország irányába a török határnyitást (2020. február 28.) követően. Emlékezetes, hogy a 

görög hatóságok a kezdetektől lezárták szárazföldi és tengeri határaikat, és a leghatározottabban igyekeztek kívül 

tartani az érkezőket. Mindeközben Athén komoly bírálatokat kapott az érkezők emberi jogainak vélt megsértése miatt, 

és nemcsak NGO-któl, de magától Törökországtól is. Ankara szerint a görög határőrök fellépése miatt több migráns 

is meghalt. A Pazarkule határátkelő közeléből 5 800 személyt szállítottak vissza Törökországba, összesen kilenc 

különböző tartományba, hogy csökkentsék a koronavírus terjedésének kockázatát. 

 [Daily Sabah] 

 

(5) Nem biztosítottak Dániában az illegális bevándorlók karantén alá helyezésének feltételei  

A hatóságok becslése szerint körülbelül 26 000 illegális bevándorló tartózkodik Dánia területén. Többségük az utcán, 

vagy kis lakásokban összezsúfolva él, így komoly veszélyt jelentenek a koronavírus terjedését illetően. A hatályos 

jogszabályok jelenleg nem adnak arra lehetőséget, hogy azokat az illegális bevándorlókat, akiknél már kimutatták a 

koronavírus-fertőzést, vagy a betegség tünetei jelentkeztek a hatóságok karantén alá helyezzék. A koppenhágai 

önkormányzat és a Vöröskereszt sürgeti a dán Bevándorlási- és Integrációs Minisztériumot, hogy találjon megoldást 

az ügyben. A Szocialista Néppárt, a Vörös-Zöld Szövetség és a Radikális Baloldal olyan megoldást szeretne, ahol az 

illegális bevándorlók nem kockáztatják az őrizetbe vételt vagy a kitoloncolást, amennyiben a hatóságokhoz fordulnak. 

A dán bevándorlási és integrációs miniszter március 26-ai nyilatkozata szerint a kormány tisztában van a probléma 

súlyával, és dolgozik a megoldáson.  

[Information.dk] 

 

(6) Svédországban 9 000 afgán fiatal bevándorló jövője bizonytalan a koronavírus-járvány következtében 

kialakult gazdasági helyzet miatt 

Több civil szervezet és magánszemély is állandó tartózkodási engedély megadását követeli annak a több mint 9 000 − 

többségében afgán származású − fiatalnak, akik menedékkérelmét védelmi ok fennállásának hiánya miatt a svéd 

hatóságok elutasították, azonban a 2018-as középiskolai törvénynek köszönhetően ideiglenesen az országban 

maradhattak. A középiskolai törvény a tanulmányok folytatása céljából ideiglenes tartózkodást biztosít a 2015-ben 

kísérő nélkül érkezett fiatal bevándorlóknak. Állandó tartózkodási engedély megszerzésére akkor van lehetőségük, ha 

https://www.bbc.com/news/uk-england-kent-52265132
https://www.dailysabah.com/politics/nearly-149000-migrants-crossed-turkish-border-to-enter-greece-defense-minister-says/news
https://www.information.dk/indland/2020/04/partier-indfoere-helle-migranter-uden-lovligt-ophold-coronakrisen
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a tervezett határidőn belül befejezik a tanulmányaikat, majd az ezt követő hat hónapon belül határozatlan idejű 

munkaviszonyt létesítenek. Az aktivisták érvelése szerint ez utóbbi feltétel teljesítését a koronavírus-járvány 

következtében kialakult gazdasági helyzet jelentősen megnehezíti, ezért indokolt eltekinteni ettől. A Sverigedemokraterna 

(Svéd Demokraták) képviselői ezt határozottan ellenzik, szerintük észszerűtlen lenne pusztán szolidaritási alapon 

eltekinteni a bevándorlás szabályozott rendjétől egy ilyen rendkívül bizonytalan időszakban. 

[Aftonbladet] 

 

(7) Norvégiában a bevándorlókat sújtja leginkább a koronavírus-válság  

A gazdasági válság valamennyi társadalmi csoportra kihat, de különösképpen a bevándorlókra. A norvég Statisztikai 

Hivatal jelentése szerint 270 000 új munkanélkülit regisztráltak a koronavírus-járvány kitörése óta. A bevándorlók 

foglalkoztatottsági rátája a koronavírus-válságot megelőzően is alacsonyabb volt, mint a norvégoké, és ez a járvány 

következtében várhatóan tovább fog csökkeni. A családon belüli erőszakos cselekmények száma nőni fog a 

bevándorló családoknál a koronavírus-járvány miatti elszigetelődésnek köszönhetően. Egy, a gyermekek és serdülők 

körében elkövetett erőszakról és bántalmazásról szóló 2016-os jelentés azt mutatta ki, hogy a nem-nyugati származású 

fiatalok jobban ki vannak téve a súlyos erőszaknak, mint a norvég vagy más skandináv származásúak. Továbbá az is 

tény, hogy a válságközpontokban segítséget kérő nők fele bevándorló.  

[Utrop] 

 

(8) A koronavírus következtében megduplázódhat az éhező emberek száma a világon 

A világ legnagyobb élelmiszeripari vállalatai − Unilever, Nestlé és PepsiCo − levélben kérték a G20 országait, hogy 

tegyenek sürgősen összehangolt intézkedéseket annak elkerülése érdekében, hogy a koronavírus-járvány globális 

élelmiszer- és humanitárius válsággá alakuljon. A vállalatok felszólították a világ vezetőit, hogy tartsák nyitva a 

határokat az élelmiszer-kereskedelem számára, és támogassák a környezetvédelmi szempontból fenntartható 

élelmiszer-előállítást. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetét a jelenlegi helyzetben leginkább az aggasztja, 

hogy – bár a mezőgazdaság elegendő élelmet állít elő a világ táplálására – egyes kormányok exportkorlátozásai vagy 

tarifái élelmiszerhiányt okozhatnak. Továbbá a világszerte bevezetett leállások munkaerőhiányt eredményezhetnek a 

mezőgazdaságban a termények betakarításának időszakában. Az elkövetkezendő hónapokban növekedni fog az 

élelmiszerellátás jelentős megszakításának kockázata, különösen az alacsony jövedelmű nettó élelmiszer-importőr 

országokban, mint például a Száhel-övezet országaiban. Várhatóan szükség lesz élelmiszersegély-programok 

bevezetésére. A levél mögött álló vállalkozások már elindították a humanitárius programjaikat. A Nestlé 

együttműködik a Vöröskereszttel, élelmet, táplálékkiegészítőket és palackozott vizet ajánl fel humanitárius 

segítségnyújtás céljából, továbbá 10 millió svájci frankot adományoz a leginkább rászoruló országoknak. A PepsiCo 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/3JbxJe/inga-fler-graddfiler-for-de-ensamkommande
https://www.bt.dk/samfund/indvandrere-ydmyger-svenske-unge-tvinges-til-at-kysse-foedder-og-drikke-urin
https://www.bt.dk/samfund/indvandrere-ydmyger-svenske-unge-tvinges-til-at-kysse-foedder-og-drikke-urin
https://www.utrop.no/plenum/kommentar/212415/
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45 millió dollárt adományozott a fejlett és a fejlődő országok számára és 50 millió ételt szállít az élelmiszerbankoknak, 

míg az Unilever 100 millió dollárnyi terméket adományoz és 500 millió dollár hitelt nyújt a kisvállalkozóinak.  

[The Guardian] 

 

(9) Kurd források szerint Törökország menekültek százait telepítette vissza Észak-Szíriába 

A Kurdistan 24 kurd hírportál arról tudósított, hogy a török hatóságok április 8-án mintegy 900 szíriait telepítettek 

vissza Észak-Szíriába, az októberi török intervenció által ellenőrzés alá vont területre. Kurd aktivisták szerint az 

érkezők a Törökország által támogatott szíriai milicisták családtagjai. Recep Tayyip Erdoğan korábban többször 

hangsúlyozta, hogy a szíriai török katonai beavatkozás egyik célja, hogy egy olyan övezetet alakítson ki, ahova a 

Törökországban tartózkodó 3,6 millió szíriai menekült legalább egy része visszatérhet. Kritikusai szerint azonban a 

török elnök a térség etnikai összetételének megváltoztatására törekszik, a kurdok kárára. 

 [Kurdistan 24]  

 

(10) Olaszország lezárta határait a migránsokat kimentő NGO-hajók elől 

Olaszország lezárta határait a migránsokat kimentő NGO-hajók elől. A döntés indoklása, hogy a járvány, illetve az 

annak kapcsán kihirdetett veszélyhelyzet miatt az olasz kikötők már nem számítanak biztonságosnak az érkezők 

számára. Bár 2020 első két hónapjában ismét jelentősen emelkedett − az IOM adatai szerint az előző évhez képest a 

hétszeresére nőtt − az olasz partokhoz érkező bevándorlók száma, márciusban már jelentős visszaesés volt 

tapasztalható, és az NGO-k egy része is beszüntette tevékenységét a Földközi-tengeren. 

 

 [Reuters]  

  

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/09/coronavirus-could-double-number-of-people-going-hungry
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.kurdistan24.net/en/news/fec2ad3c-214c-43e6-9cb3-22f096ad4845
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-italy-ports/italy-closes-ports-to-migrant-ships-because-of-coronavirus-idUSKBN21Q11C
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AFRIKA 

 

(11) N’Djamena tíznapos katonai műveletbe kezdett a Csád-tó térségében 

Válaszul a Boko Haram 2020. március 31-i támadására, amelyben 100 csádi katona vesztette életét, N’Djamena 

tíznapos katonai műveletbe kezdett a Csád-tó medencéjében. Kormányzati források szerint a csádi erők több 

dzsihádista bázist is felszámoltak, és előretolt helyőrségeket hoztak létre a tó nigeri és nigériai oldalán, illetve szigetein, 

amelyeket tartani is fognak, amíg az előbbi államok hadereje nem veszi át tőlük a posztokat. N’Djamena saját bevallása 

szerint az akcióban 52 katonája halt meg és közel 200 harcosa megsebesült, miközben 1 000 Boko Haram harcossal 

végeztek. Bár ez az adat túlzónak tűnik, a csádi veszteségek valóban súlyos harcokra utalnak. 

 [Reuters] 

 

(12) Újból felütötte a fejét az ebola Kongóban 

Miközben a világ a koronavírus ellen küzd, a Kongói Demokratikus Köztársaságban újabb ebolafertőzés történt. A 

hatóságok azt remélték, hogy a 2018 augusztusában felbukkanó új járvány véget ért, mert 2020 februárja óta nem 

történt újabb megbetegedés. A járványban eddig 2 200-an vesztették életüket.  

 [Hiiraan] 

 

(13) 20 millió ember élelmiszer-ellátását sodorhatja veszélybe az új sáska invázió 

Miközben egyre súlyosbodik a koronavírus-helyzet Kelet-Afrikában, a régiónak egy újabb válsággal is szembe kell 

néznie: a sivatagi vándorsáskák újabb inváziójával. Az ez év eleji rajok ugyanis most rakják le petéiket, amelyek néhány 

hét alatt fognak kikelni. Amennyiben nem sikerül megakadályozni a fiatal egyedek kifejlődését, májusra hússzor 

nagyobb sáskapopuláció fogja pusztítani a térséget, 20 millió ember élelmiszer-ellátását sodorva veszélybe. 

 [Hiiraan] 

 

(14) Súlyosan érinti a koronavírus-járvány a fejlődő világba érkező hazautalások mennyiségét 

Súlyosan érinti a koronavírus-járvány a fejlődő világba érkező hazautalások összegét. Mivel a diaszpórák közösségei 

döntően olyan szektorokban dolgoznak (szolgáltatások), amelyeket komolyan érint a járvány miatti gazdasági 

visszaesés, így nem tudják a korábban megszokott összegeket hazaküldeni otthon maradt rokonaiknak. A Fülöp-

szigetektől Szomálián át Mexikóig látszik a visszaesés, amely miatt rengetegen panaszkodnak, hogy nem tudják 

megvenni az alapvető gyógyszereket, sőt az élelmet sem. 

 [Hiiraan] 

 

https://www.reuters.com/article/us-chad-security/chads-army-says-52-soldiers-1000-boko-haram-fighters-killed-in-operation-idUSKCN21R365
https://hiiraan.com/news4/2020/Apr/167724/new_ebola_case_logged_in_drc_days_before_outbreak_s_expected_end.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2020/Apr/167675/brace_for_second_wave_of_locust_invasion_experts.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2020/Apr/167680/as_coronavirus_layoffs_surge_in_richer_countries_poorer_ones_lose_vital_remittance_payments.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET 

 

(15) Lezárják Jeruzsálem ultra-ortodox területeit a járvány terjedésének megakadályozása érdekében 

A be- és kilépési korlátozásokat ugyanazon a napon vezették be, amikor hatályba lépett a maszkok nyilvános viselésére 

vonatkozó kormányzati rendelet. A lezárt területek lakosai a lakóhelyükhöz közel még mindig meg tudják vásárolni a 

legszükségesebb termékeket, de a zsinagógák bezártak országszerte, hogy ezzel is akadályozzák a járvány terjedését. A 

távolságtartási iránymutatások hiányosak, ami azért problémás, mert az érintett területeken nagy családok élnek 

szorosan egymás mellett. A Palesztin Hatóság pénzügyi segítséget kért Izraeltől a járványhelyzet okozta nehézségek 

leküzdésére – havi legalább 500 millió sékelt (kb. 140 millió dollár), melyet az adóbevételek részeként szeretnének 

megkapni. A kérésre még nem érkezett hivatalos válasz. 

 [Reuters] 

 

(16) UNHCR: 1,5 millió szíriai tartózkodik Libanonban 

Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának (UNHCR) adatai szerint mintegy 1,5 millió szíriai tartózkodik Libanonban, 

akik körülbelül 1 700 nem hivatalos táborban élnek szerte az országban. A palesztin menekültek lélekszáma becslések 

szerint körülbelül 174 000, akik 12 állandó táborban élnek immár több mint 70 éve. A vírus terjedésének megfékezése 

ezeken a településeken rendkívül nehéz, ráadásul a libanoni gazdasági és pénzügyi élet a legnagyobb válságát éli a 

háború 1990-es lezárása óta. A libanoni kormány belső erőforrások híján jelenleg az ENSZ szervezeteinek segítségével 

próbálja kezelni a helyzetet. 

[Al-monitor] 

 

(17) Háború a koronavírus ellen 

A kilenc éve háború sújtotta Szíriában a kormány által ellenőrzött területeken a nyugati gazdasági szankciók tovább 

súlyosbítják a helyzetet, megakadályozva, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű védőfelszerelés, gyógyszer és 

lélegeztetőgép álljon rendelkezésre a járvány megfékezéséhez.  

 [Asia News] 

 

(18)  Afgán egészségügyi miniszter: a menekültek visszatérése a koronavírus elterjedéséhez vezetett 

Firuz al-Din Firuz, afgán egészségügyi miniszter április 6-án jelentette be, hogy az afgán menekültek Iránból való 

visszatérése a koronavírus elterjedéséhez vezetett Afganisztánban. Körülbelül 20 000 kivándorolt személy tért vissza 

hazájába Iránból, miután diagnosztizálták náluk a COVID-19 betegséget, azonban nem helyezték őket megfigyelés 

vagy karantén alá. 

 [Radiozamaneh] 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-israel-palestinian/israel-closes-off-jerusalems-ultra-orthodox-areas-to-stem-coronavirus-spread-idUSKCN21U0KI?il=0
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/04/lebanon-syrian-palestinian-refugee-camps-coronavirus.html?fbclid=IwAR0Fya9xX27pHSVycuRCUfPRtkWIrimpR5ZOhaVvjS47mAqL-ar39K8Bl1k#ixzz6J1qFtoGI
http://www.asianews.it/news-en/Aleppo-Christian-doctor-says-US-EU-sanctions-hinder-the-fight-against-coronavirus-49789.html?fbclid=IwAR2WS_psSuOcMFD4GXh7EYNqn62q9T2ac3Zf29oGQl9DF4MP8hHFrKzjNm8
https://www.radiozamaneh.com/497612
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(19)  Illegális bevándorlók ezrei lépik át a Jemen és Szaúd-Arábia közötti határt 

Az észak-jemeni huthi milícia mintegy 10 000 szomáliai, etiópiai és eritreai illegálisan ott tartózkodó afrikait 

kényszerített a szaúdi határok átlépésére, lövéseket adva le rájuk. Az illegális bevándorlók száma becslések szerint 

mintegy 200 000 fő. A huthi milíciák először próbálják felhasználni az illegális migránsokat a Szaúd-Arábia ellen 

folytatott háborúban, amelyben a török példa inspirálhatja őket. 

 [Almashhad-alyemeni] 

 

  

https://hu.euronews.com/2020/03/20/perzsa-ujev-az-otthon-biztonsagaban
https://hu.euronews.com/2020/03/20/perzsa-ujev-az-otthon-biztonsagaban
https://www.almashhad-alyemeni.com/162370
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

(20) IOM-szakember: a krízis lehetőséget kínál a migránsokkal szembeni empátia és szolidaritás 

kifejezésére 

A Weforum oldalán jelent meg Marie McAuliffe, az IOM migrációs politikák kutatásáért felelős szakmai vezetőjének 

véleménycikke, amelyben a világ migránsainak egyre nehezebb helyzetére hívja fel a figyelmet a koronavírus-járvány 

árnyékában. Emlékeztet, hogy a menekültek (25,9 millió fő) és a belső menekültek (41,3 millió fő) kiemelten 

veszélyeztetettek, többségük fejlődő országban tartózkodik, ahol most kezd csak megjelenni a járvány. A kormányok 

világszerte igyekeznek ellaposítani a járványgörbét, így már több mint 180 ország vezetett utazási korlátozást, sokan 

határaikat is lezárták. Mindeközben rendkívül nehéz helyzetbe kerültek a Törökország és Görögország között, illetve 

az amerikai-mexikói határon feltorlódott migránsok. A szerző kiemeli, hogy az UNHCR és az IOM áttelepítési 

programjai is leálltak. A célországokban tartózkodó migránsok helyzete sem jobb: szociogazdasági helyzetük miatt 

nem tudják betartani a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében elrendelt intézkedéseket, az egészségügyi 

rendszerhez való hozzáférésük pedig rosszabb az őshonos lakossággal összevetve. McAuliffe szerint a COVID-19 

hosszú távon azzal járhat, hogy sérül a migránsok integrációja és társadalmi kohéziója is 

 [Weforum] 

 

(21) Újabb migrációval kapcsolatos "magyar" ügyet kommunikált az Emberi Jogok Európai Bírósága 

Újabb 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 Hamid kontra Magyarország ügy 

felperese Maszúd Hamid (afgán állampolgár), aki illegálisan lépte át a magyar-szerb határt, és a magyar rendőrség 2016. 

április 29-én tartóztatta fel. A panaszos másnap menedékkérelmet nyújtott be, de még ugyanazon a napon a Szegedi 

Járásbíróság elítélte őt „határzár tiltott átlépése miatt”, és egy évre kiutasította őt Magyarország területéről. Ezzel 

párhuzamosan idegenrendészeti intézkedéseket is elrendeltek vele szemben, de az összes eljárást és a döntések 

végrehajtását is felfüggesztették a menedékkérelem elbírálásáig. A panaszos ekkor felnőttnek mondta magát. 2016. 

május 1-jén a menekültügyi hatóság elrendelte a felperes 72 órás menekültügyi őrizetét, amelyet később a Kiskunhalasi 

Járásbíróság 2016. június 29-ig meghosszabbított. A panaszos az eljárás során még mindig felnőttnek mondta magát. 

2016. május 4-én azonban már kiskorúnak vallotta magát és kérte, hogy szállítsák át egy nyitott befogadóintézménybe. 

Május 10-én ismételt kérelmet terjesztett elő erre vonatkozóan. 2016. május 18-án Hamid a menekültügyi hatóság 

kérésére beleegyezett abba, hogy kormegállapító vizsgálatot végezzenek rajta. Miután őrizetét 2016. augusztus 27-ig 

ismét meghosszabbították, a panaszos június 30-án újfent kérelmet terjesztett elő a nyitott befogadóintézménybe való 

átszállítására vonatkozóan, amihez ezúttal személyazonosító okmányait is becsatolta. 2016. augusztus 5-én a 

menekültügyi hatóság kiskorúként ismerte el és megszüntette a menekültügyi őrizetét. Végül 2016. augusztus 18-án a 

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/the-coronavirus-pandemic-could-be-devastating-for-the-worlds-refugees/
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menekültügyi eljárás is megszüntetésre került, mivel Hamid ismeretlen helyre távozott. Az EJEB előtt most elindult 

ügyben a nevében eljáró jogi képviselő Hamid szabadsághoz való jogának (Emberi Jogok Európai Egyezménye 5.§ 

(1) bek) Magyarország általi megsértésének megállapítását kéri a bíróságtól. Az ügyben ítélet néhány éven belül várható. 

[HUDOC] 

 

(22)  Norvégiával kapcsolatos ügyet kommunikált az Emberi Jogok Európai Bírósága 

Az Alleleh és mások kontra Norvégia ügy hat felperese férj és feleség, illetve négy gyermekük. Az elsőrendű felperes 

Neima Aden Alleleh 2001-ben kért menekültstátuszt Norvégiában azt állítva, hogy szomáliai állampolgár. Kérelmét 

elutasították, de 2004-ben hozzáment az ügy másodrendű felpereséhez, aki norvég állampolgár. Ennek köszönhetően 

előbb tartózkodási engedélyt, majd norvég állampolgárságot szerzett az országban. Később kiderült, hogy valójában 

dzsibuti állampolgár volt, így megtévesztette a norvég hatóságokat. 2015-ben emiatt norvég állampolgárságát 

visszavonták, kiutasították az ország területéről és két évre megtiltották neki, hogy visszatérjen Norvégiába. A kiutasító 

döntést a norvég Legfelsőbb Bíróság 2019. december 9-én jogerősen jóváhagyta. A jelenlegi eljárásban az ügy 

felperesei a családi élet tiszteletben tartásához való jog (8. cikk) Norvégia általi megsértésének megállapítását kérik az 

EJEB-től. Az ügyben ítélet néhány éven belül várható. 

 

[HUDOC] 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202319
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202233

