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EURÓPA  

 

(1) 2020. április 20-án elkezdték áthelyezni a görögországi táborokban élő kísérő nélküli kiskorú 

menedékkérők első csoportját a befogadásukat vállaló EU-tagállamokba 

Az 1 600 kísérő nélküli kiskorú menedékkérő eljárás lefolytatását és önkéntes kvóták szerinti áthelyezését tíz uniós 

tagország, illetve Svájc vállalta. Ezek közül Luxemburgba helyeztek át tizenkét menedékkérőt 2020. április 20-án. Az 

érintett kiskorúak közül tizenegy fiú és egy lány van, tízen afgán, ketten pedig szíriai állampolgárok. Életkorukat 

illetően 11 és 15 év közöttiek. Az áthelyezésben résztvevő ENSZ ügynökségek és intézmények üdvözölték az 

áthelyezések megindulását, mint az európai szolidaritás megnyilvánulását. Luxemburgot Németország követi majd 

hamarosan, ahova újabb kísérő nélküli kiskorúak kerülhetnek majd a program keretében. 

 [Reliefweb] 

 

(2) A finnországi szomálik körében is gyorsan terjed a koronavírus 

A finnországi szomálik körében is gyorsan terjed a koronavírus. A közösség 200 tagja, vagyis a teljes csoport 1,8 %-a 

fertőződött meg, miközben a Helsinkiben élő őslakosoknak csak 0,2 %-a. 

 [Hiiraan]  

 

(3)  Málta: támogatni kell a Líbiában élő bevándorlókat a koronavírus-járvány miatt 

Málta kormánya arra hívta fel az EU figyelmét, hogy a tagállamoknak minden lehetséges eszközzel támogatniuk kell a 

líbiai szereplőket az ott élő bevándorlókat fenyegető humanitárius katasztrófával szemben. Az észak-afrikai országban 

tartózkodó legalább 600 000 külföldit egyszerre fenyegeti a terjedő koronavírus-járvány, illetve az intenzívvé váló 

fegyveres harcok. Málta, amely a pandémiára hivatkozva Olaszországhoz hasonlóan lezárta kikötőit, attól tart, hogy a 

kilátástalan helyzetben ismét tömegek indulhatnak meg Európa felé. Valletta egy 100 millió EUR-os segélycsomagra 

tett javaslatot.  

[Reuters] 

 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://reliefweb.int/report/greece/un-agencies-welcome-first-relocation-unaccompanied-children-greece
https://hiiraan.com/news4/2020/Apr/167767/helsinki_expresses_concern_as_coronavirus_infections_surge_among_somalis.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-libya-eu/malta-calls-for-eu-aid-to-avert-libya-humanitarian-crisis-idUSKCN21W1KP
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(4) Európai Bizottság: a menedékkérők regisztrálását folytatni kell 

Az Európai Bizottság ajánlásában arra hívta fel a tagállamok figyelmét, hogy a járványügyi helyzet ellenére is folytatni 

kell a menedékkérők regisztrálást, ugyanis mindenki számára biztosítani kell az alapvető emberi jogokat. A belügyekért 

felelős biztos, Ylva Johansson hozzátette, hogy a menekültüggyel kapcsolatban hozott bármely intézkedésnek 

illeszkednie kell a tagállamok járványügyi egészségvédelmi intézkedéseihez. A koronavírus miatt kialakult helyzet a 

visszatelepítési eljárások megszakításához vezetett. Az ajánlás szerint azonban ezeket továbbra is prioritásként kell 

kezelni. A Bizottság szerint a menedékjog iránti kérelmeket videokonferencia segítségével megtartott személyes 

interjúkon keresztül lehetne megvizsgálni. A Bizottság iránymutatása alapján a karanténba helyezéseknek és izolálási 

intézkedéseknek észszerűnek, arányosnak és megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük. 

 [New Europe] 

 

(5) Az olaszországi repatriálási központokban lévő migránsok száma egy hónap alatt a felére csökkent 

A repatriálási központokban a március közepi 425-ről 282-re csökkent az ott tartózkodó migránsok száma, a 

hotspotokban, azaz érkezési központokban viszont nőtt: jelenleg Lampedusán 111-en (30-an karanténban), 

Pozzallóban 50-en (mind karanténban), Messinában 57-en (egyikük sincs karanténban) tartózkodnak. 

[InfoMigrants] 

 

(6) Az olasz és máltai kikötők újranyitását követeli 300 egyetemi oktató 

Máltai és más országbeli egyetemi oktatók követelik, hogy Olaszország és Málta engedélyezze a mentőhajók kikötését. 

Mint írják, a gumicsónakok magukra hagyása és a felelősség eltolása lett a norma. Tudomásul veszik azokat a 

nehézségeket, amelyek a két országban a járványhelyzet miatt fennállnak, de ezek sem adhatnak okot az emberi jogok 

tömeges megsértésére. A Líbiának juttatandó segély ötletét elutasítják, mint egyikük fogalmaz: felelőtlenség hadurakat 

finanszírozni. 

[Malta Today] 

 

(7) Kelet-európai idénymunkások érkeznek charterjáratokkal az Egyesült Királyságba és 

Németországba 

A koronavírus kitörése óta érvényben lévő utazási tilalmak következtében Nyugat-Európában munkaerőhiány alakult 

ki az agrárszektorban. A probléma orvoslása érdekében a német kormány összesen 80 000 vendégmunkás beutazását 

és munkavállalását engedélyezi április és május folyamán. A munkások szigorúan csak repülővel érkezhetnek, illetve 

érkezésük után ellenőrzésnek és karanténnak vannak kitéve. Eddig összesen 18 740 munkavállaló érkezett 

Németországba Romániából és Bulgáriából. Ezt a példát követi az Egyesült Királyság is, ahová 150 romániai munkás 

érkezett repülővel április 16-án. Szakértők szerint az angol mezőgazdaságnak jelenleg további 90 000 emberre van 

szüksége ahhoz, hogy az általában idénymunkásként dolgozó külföldi munkavállalók helyét betöltsék. Azonban az 

https://www.neweurope.eu/article/commission-says-bloc-must-proceed-with-asylum-applications-despite-outbreak/
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/en-ny-liste-viser-paradigmeskiftet-kan-vaere-i-fare-faerre-mister-opholdstilladelse-og
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/en-ny-liste-viser-paradigmeskiftet-kan-vaere-i-fare-faerre-mister-opholdstilladelse-og
https://www.infomigrants.net/en/post/24166/coronavirus-50-fewer-in-italy-s-repatriation-centers-but-quarantine-in-hotspots
https://www.maltatoday.com.mt/news/national/101668/open_the_ports_and_save_boat_migrants_300_academics_call_on_malta_and_the_eu_to_act#.XpsNrcgzbIU
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Egyesült Királyság új pontalapú bevándorlási rendszere alapján csak 10 000 mezőgazdasági idénymunkásnak adható 

ki vízum. A Concordia, az ország legnagyobb önkénteseket toborzó szervezete ezért március 20-án elindította a “Feed 

the Nation” kampányt. A kezdeti nagy érdeklődés ellenére a kampány nem hozott sikert: eddig mindössze 112 fő 

szerződött le idénymunkára. A francia mezőgazdaságnak körülbelül 200 000 szezonális munkásra van szüksége, akiket 

általában Kelet-Európából, valamint észak-afrikai országokból (pl. Tunézia) toboroznak. A francia kormány egyelőre 

a munkanélkülivé vált polgárokat kéri, hogy töltsék ki ezt az űrt. 

[Aljazeera] 

 

(8) A dán kormány egy új hivatalt hoz létre az illegális bevándorlók visszaküldésére 

A dán kormány célja, hogy minél több illegálisan Dániában tartózkodó külföldi hazatérjen, ezért a dán Bevándorlási 

és Integrációs Minisztérium felállít egy ún. Hazautazási Hivatalt (dánul: Hjemrejsestyrelsen). Az új hivatal 250 

alkalmazottal 2020. augusztus 1-jén kezdi majd meg működését és a kényszert nem igénylő, önkéntes hazautazások 

fognak a hatáskörébe tartozni. Jelenleg 1 100 elutasított menedékkérő tartózkodik Dániában, akik közül több mint 

200 főnek 5 évnél régebb óta el kellett volna hagynia az országot.  

 [Uim]  

 

(9) Gazdasági migránsok ezrei hagyták el az elmúlt hetekben Észak-Olaszországot 

Gazdasági migránsok ezrei hagyták el az elmúlt hetekben Észak-Olaszország leginkább járvány-sújtotta régióit, 

elsősorban Lombardia és Veneto tartományokat. A marokkói, bangladesi, nigériai, egyiptomi konzulátusokat 

valósággal megrohanták ezen országok állampolgárai, akik legális munkavállalóként tartózkodtak Olaszországban, ám 

a járvány miatt úgy döntöttek, minél hamarabb vissza akarnak térni hazájukba. 

 [Il Giornale] 

 

(10) 24 500 illegális érkezést regisztráltak az EU külső határain az első negyedévben 

A Frontex legfrissebb adatai szerint 2020 első negyedévében 24 500 illegális határátlépést regisztráltak az Európai 

Unió külső határain, amely 26%-os növekedést jelent az előző év hasonló adataihoz képest. A kelet-mediterrán (görög-

török) határszakaszon három hónap alatt 10 300 átlépés történt (éves összehasonlításban +5%), és továbbra is az 

afgánok, szírek és törökök adták a top 3 nemzetiséget. A Frontex adatai azt mutatják, hogy Ankara február végi 

határnyitási akcióját követően nem ugrott meg jelentősen a görögországi érkezésszám, tehát a görögök meglehetősen 

jól teljesítettek a külső határok védelmében. A közép-mediterrán (olaszországi) migrációs útvonalon 3 600 illegális 

átlépést regisztráltak, amely 2019 azonos időszakával összevetve négyszeres emelkedés. Érdekesség, hogy a szudániak 

és szomáliaiak mellett bangladesiek is nagyobb számban érkeztek. A nyugat-mediterrán (marokkói-spanyolországi) 

szakaszon rögzített 2 800 határsértés megközelítőleg a felét jelenti a tavalyi vonatkozó értéknek, és itt elsősorban 

https://www.aljazeera.com/news/2020/04/eastern-europeans-flown-vital-jobs-uk-german-farms-200416184050312.html
https://uim.dk/nyheder/regeringen-opretter-ny-hjemrejsestyrelse
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/fuga-dei-migranti-dallitalia-coronavirus-1841036.html
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algériaiak és marokkóiak érkeztek. A nyugat-balkáni útvonalon ugyanakkor megduplázódott az illegális határátlépések 

száma, elérve az 5 700-at, és a korábbiaknak megfelelően szíreket és afgánokat regisztráltak.  

[Frontex] 

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://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/situation-at-eu-external-borders-in-march-detections-halved-from-previous-month-mZrikq
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AFRIKA 

 

(11) Az Afrikai Unió Munkavállalási Célú Migrációval Foglalkozó Tanácsadó Bizottsága nyilatkozatot 

fogadott el az afrikai külföldi munkavállalók helyzetével kapcsolatban a koronavírus-járvány tükrében 

Nyilatkozatában a Tanácsadó Bizottság aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a COVID-19 járvány miatt a migráns 

munkavállalók nagyon nehéz helyzetbe kerültek egyrészt a munkaerőpiacokon tapasztalható nehézségek, valamint a 

koronavírus-fertőzés veszélye miatt. Emellett az afrikai kontinentális és regionális szabadkereskedelmi övezetek is 

nagyon komoly kihívásokkal néznek szembe, több vállalkozás összeomlása és munkahelyek tömeges megszűnése is 

fenyeget. A Tanácsadó Bizottság felhívja az afrikai kormányok figyelmét, hogy próbálják meg elérni a más országokkal 

korábban kötött vendégmunkás-egyezmények újratárgyalását a migráns munkavállalók megfelelő egészségügyi 

ellátásának és társadalombiztosítási védelmének garantálása érdekében. 

 [Reliefweb] 

 

(12)  Diplomáciai feszültség alakult ki Kína és több afrikai ország között  

Egyre komolyabb diplomáciai feszültség van kibontakozóban Kína és az afrikai országok között. A kelet-ázsiai 

országban tanuló afrikai diákok és üzletemberek ugyanis szisztematikus diszkriminációról és atrocitásokról számolnak 

be mind a hatóságok, mind a társadalom részéről, mivel a koronavírus terjesztésével vádolják őket. Történik ez annak 

ellenére, hogy az afrikaiak zöme a kötelezően előírt kéthetes karatén letelte után lép csak ki a közterekre. A rasszista 

indíttatású fellépések olyan mértékben veszélyeztetik a felek viszonyát, hogy több afrikai külügyminisztérium is 

bekérette a kínai nagykövetet. 

 [Reuters] 

  

https://reliefweb.int/report/world/statement-african-union-au-labour-migration-advisory-committee-lmac-novel-coronavirus
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-africans/treatment-of-africans-in-southern-china-sparks-diplomatic-backlash-idUSKCN21Y0PL
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KÖZEL-KELET 

 

(13) A libanoni határkerítés sérüléseit vizsgálja az Izraeli Védelmi Erők 

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) három különböző ponton sérülést talált a libanoni határkerítésen. Az eset körülményeit 

vizsgálják, az illegális határátlépés és az országba való beszivárgás azonban kizárt. Az IDF szerint ez egy súlyos 

esemény és a libanoni kormányt tartja felelősnek azért, ami annak területén történik. A pénteki esemény két nappal 

azután történt, hogy Izraelnek tulajdonítottak egy dróntámadást, amelynek célpontja egy a Bejrút-Damaszkusz közötti 

úton haladó Hezbollah járműnek volt. Az izraeli vádak szerint a gépjármű fegyvereket szállított Szíriába. A beszámolók 

szerint a célpont ki tudott térni a robbanás elől. 

 [Israel National News] 

 

(14) Újabb kétmillió munkanélküli Afganisztánban a koronavírus-járvány miatt 

Több mint kétmillió ember vesztette el mindennapi megélhetését a koronavírus-járvány miatt Afganisztánban. Az 

ország humanitárius katasztrófával fog szembesülni, ha a kormány nem akadályozza meg a szegénység és a 

munkanélküliség növekedését. Afganisztánban tizenötmillió ember munkaképes, közülük mintegy nyolcmillió 

munkanélküli és sok az idénymunkás. 

[Farsnews] 

 

(15) Tunézia bejelentette, hogy meghiúsította a "koronavírusos" terrorista tervét 

A tunéziai belügyminisztérium bejelentette, hogy kudarcot vallott annak a dzsihádista terroristának a terve, aki a 

koronavírust próbálta terjeszteni. A miniszter nyilatkozata szerint a gyanúsított kihasználta erkölcsi tekintélyét a 

radikális elemek körében, különös tekintettel a koronavírus tüneteit mutatókra, és arra ösztönözte őket, hogy 

terjesszék a betegséget és szándékosan tüsszentsenek és köhögjenek a biztonsági erők ellenőrzést végző képviselőire. 

A belügyminiszter hozzátette, a terroristák célja a biztonsági erők tagjainak megfertőzése volt.     

 [Alhurra] 

 

  

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/278808
http://af.farsnews.ir/social/news/13990130001025
http://www.alhurra.com/tunisia/2020/04/16/تونس-تعلن-إحباط-مخطط-إرهابي-كوروني
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ÁZSIA 

 

(16) A külföldi munkavállalók között terjed leggyorsabban a koronavírus Szingapúrban 

Múlt szombaton jelentették a legmagasabb koronavírus-fertőzésszámot (942) Szingapúrból, de vasárnap is viszonylag 

sok új megbetegedést (596) regisztráltak, így tegnap délután már több mint 6 500 fertőzött személyt tartottak nyilván 

az ázsiai városállamban. A hétvégi megbetegedések több mint 90%-a migráns munkavállalókhoz kapcsolódik, akik 

zsúfolt munkásszállókon élik mindennapjaikat. Jelzésértékű, hogy az elmúlt egy hétben 160%-kal ugrott meg a 

fertőzöttek száma Szingapúrban. A Financial Timesnak nyilatkozó vállalatvezető szerint az ázsiai „kistigris” egymillió 

alacsony jövedelmű külföldi munkavállalót foglalkoztat, akik főleg Indiából, Bangladesből és Kínából érkeztek. A 

hatóságok igyekeznek elkülöníteni a munkásszállókat és fokozni a tesztelések számát, hogy fékezzék a járvány 

terjedését és valamennyire életben tudják tartani a gazdaságot. 

[FT] 

 

(17) Japán egymillió dollárt adományozott a pakisztáni afgán menekültek részére 

Japán egymillió dollárt adományozott a pakisztáni afgán menekültek részére és segíti a koronavírus elterjedésének 

megakadályozását a pakisztáni afgán migránsok körében. Az összeget az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának 

(UNHCR) adományozzák, hogy segítsék az afgán menekülteket, akiket Pakisztán 40 éve fogadja. Japán üdvözli a 

béketervet, és hozzá kíván járulni Afganisztán és Pakisztán fejlődéséhez. Korábban Pakisztán bejelentette, hogy az 

afgán menekültek helyzete romlik és más országok segítségét kérte. 

[Farsnews] 

 

  

https://www.ft.com/content/2f55acf0-ca7b-4d7c-8ccb-971c96342ca9
http://af.farsnews.ir/world/news/13990129000089
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AMERIKA 

 

(18) Guatemala elnöke: fertőzött bevándorlók voltak egy, az országban landolt toloncjáraton 

Alejandro Giammatei elmondta, hogy egy repülőgép hétfőn 73 kitoloncolttal a fedélzetén érkezett az Egyesült 

Államokból. Tizenkét embert szúrópróbaszerűen koronavírusra teszteltek és valamennyien fertőzöttek voltak. 

Sajtóértesülés szerint az összes fertőzött száma a járaton 44 fő volt, az viszont nem világos, hogy mikor kapták el a 

vírust. Az eset épp akkor történt, amikor letelt a járatfogadások öt napig tartó felfüggesztése. 

[Reuters] 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-guatemala-deportee/guatemalan-president-says-many-migrants-on-u-s-deportation-flight-had-coronavirus-idUSKBN22002Q

