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EURÓPA  

 

(1) Brookings: ne feledkezzünk meg a törökországi menekültekről a járvány közepette 

A Brookings Intézet elemzésében arra figyelmeztet, hogy ne feledkezzünk meg a törökországi menekültekről és 

migránsokról a koronavírus-járvány idején. Törökországban jelenleg mintegy négymillió menekült, illetve további 

egymillió irreguláris migráns tartózkodik, akik különösen kitettek a járványhelyzetnek. A menekülteket és migránsokat 

érő legnagyobb kihívás gazdasági. A járvány megfékezését célzó kormányzati intézkedések következtében sokan 

elveszítették munkahelyüket, illetve tovább nőtt a feketén foglalkoztatottak kiszolgáltatottsága. A rossz 

életkörülmények növelik a megbetegedés kockázatát. A járványügyi kockázat az irreguláris migránsok esetében a 

legnagyobb, ugyanis ők a deportálástól való félelmükben várhatóan csak kis százalékban fordulnak orvoshoz. A török 

kormány döntése értelmében a járvány terjedésének megelőzése érdekében az egészségügyi intézményekben 

mindenkit el kell látni jogi státuszra való tekintet nélkül, a gyakorlatban azonban a menekülteket és migránsokat 

többször is hátrányos megkülönböztetés érte. A török egészségügyi rendszer túlterheltté válása esetén várhatóan a 

társadalmi feszültségek további növekedéséhez fog vezetni a menekültek jelenléte, akikhez a török társadalom 

többsége már a járványhelyzet előtt is elutasítóan állt. Az egyes megbetegedések ugyanakkor a beteg állampolgárságától 

függetlenül mindenki számára növelik a járványügyi kockázatot. A Brookings Intézet kutatói szerint Ankarának a 

migránsokat célzó külön politikát kellene kidolgoznia, Törökország számára pedig nemzetközi támogatást kell 

biztosítani a tehermegosztás jegyében. 

 [Brookings] 

 

(2) Egy mértékadó olasz lap megszerezte és közzétette az illegális bevándorlók legalizálásáról szóló, 

tárcaközi egyeztetésen lévő tervezetet 

A Corriere della Sera múlt hétfőn közzétette az egyelőre még csak minisztériumok általi egyeztetésen lévő jogszabály 

tervezetét, mely a mezőgazdaságból a legális, kelet-európai vendégmunkások hazatérése után hiányzó munkaerőt az 

illegális bevándorlók legalizálásával pótolná. A leendő rendelet lényege az, hogy a migránsok egy éves tartózkodási 

engedélyt kapnának, amely – a foglalkoztatás fennmaradása esetén – újabb egy évvel hosszabbodna meg. A jelenlegi 
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https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/04/20/turkey-and-covid-19-dont-forget-refugees/
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helyzet ugyanakkor paradox, mert a szóban forgó mintegy 600 ezer ember jelentős része városszéli vagy külterületi 

gettókban lakik, és az élelemmel és gyógyszerrel őket segíteni kívánó olasz civileket nem engedik közel magukhoz, 

félve attól, hogy azok megfertőzik őket a koronavírussal. Továbbra is mielőbb tovább akarnak menni Olaszországból, 

természetesen észak felé. Kérdés tehát, hogy ilyen ellenállás esetén hogyan irányíthatók a földművelési vagy a halászati 

szektorba, s ha ez sikerül is, betartják-e majd a munkavédelmi és higiéniai előírásokat. Az idő sok régióban már sürget, 

például Dél-Tirolban már érik az eper. Ebben a fejlett tartományban 12 ezer munkás hiányzik. A mezőgazdasági 

vállalkozók egyik szövetségének vezetője ezért úgy nyilatkozott: nem várhatják meg a rendeletet, máris toborzásba 

kezdett olasz állampolgárságú munkanélküliek körében és a következő hetekben több ezer önéletrajzra számít. 

 [Corriere della Sera]  

 

(3)  Segítséget ajánlottak a vírus elleni küzdelemhez egészségügyi végzettségű menekültek és 

menedékkérők Franciaországban  

A Menekült Orvosokat és Egészségügyi Dolgozókat Fogadó Egyesület elnöke elmondta, hogy ő maga 5 olyan 

emberrel áll kapcsolatban, aki az igencsak fertőzött központi, Párizs környéki régióba jelentkezett segíteni. Ők 

frankofón afrikai területekről érkeztek, nincs gondjuk tehát a nyelvvel, egyikük 20 évet dolgozott ápolóként 

Algériában. Ő sikeresen elhelyezkedett már egy kórházban, ugyanakkor a többiek még mindig várják, hogy kérésükre 

válasz érkezzen. Az UNHCR illetékese úgy nyilatkozott: messzemenőkig támogatják, hogy a bevándorlókat minél 

inkább vonják be az ellátásba az európai országok e súlyos helyzetben.  

[InfoMigrants] 

 

(4) Mélységesen elszomorítja a máltai miniszterelnököt egy migránstragédia nyomán ellene tett 

feljelentés 

A Repubblika nevű civil szervezet szándékos emberölés gyanújával jelentette fel egy máltai járőrhajó legénységét, 

kapitányát és a miniszterelnököt. Előbbieket azért, mert állításuk szerint nem segítettek egy dingin utazó 

migránscsoportnak, sőt elvágták a jármű motorjának kábeleit. A migránsok közül tucatnyian kiszáradtak vagy a 

tengerbe fulladtak. Utóbbit azért, mert passzivitást tanúsított az ügyben és nem adott utasítást a mentésre, majd nem 

kezdeményezte a 12 tengerész felelősségre vonását. Robert Abela minisztereivel a háttérben egy sajtótájékoztatón úgy 

reagált: elkeserítőnek tartja, hogy egyesek dicséret helyett börtönbe küldenének olyan embereket, akiknek a jelenléte 

mindenképpen szükséges a vírus terjedése elleni védekezéshez. Hangsúlyozta: a szigetország nem alkalmas most 

migránsok érkeztetésére, minden erőforrást a járvány ellen koncentrálnak. 

[Malta Today] 

 

 

 

https://www.corriere.it/economia/lavoro/20_aprile_17/campi-senza-bracciantiecco-bozza-leggeper-regolarizzare-migranti-ceae6928-80e3-11ea-ac8a-0c2cb4ad9c17.shtml?fbclid=IwAR1nGmuhD9SSQxZR672nPIN7CUagnBdZ_Lasih9SrCyCsFmcUqp-9MzBnnA
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
https://www.infomigrants.net/en/post/24291/if-france-needs-us-we-re-ready-migrant-healthcare-workers-want-to-aid-the-fight-against-covid-19
https://www.maltatoday.com.mt/news/national/101763/malta_pm_denounces_criminal_report_over_migrant_deaths#.XqLb_cgzbIU
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(5) Borell sürgeti az új földközi-tengeri művelet beindítását 

Josep Borell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője arra kérte a tagállamokat, hogy adják meg a szükséges 

támogatást a Földközi-tengeren 2020. április 1-jén elindult Irini művelethez. Bár a líbiai fegyverembargó 

betartatásához szükséges jogi mandátumot a Külügyi Tanács jóváhagyta, a szükséges eszközöket (hadihajók, 

repülőgépek) a tagállamok egyelőre nem bocsátották a katonai művelet rendelkezésére.  

[Libya Observer] 

 

(6) Görögország: 148 migráns koronavírus-tesztje bizonyult pozitívnak egy befogadóközpontban 

A görögországi Kranidi befogadóközpontjában 148 migráns koronavírus-tesztje bizonyult pozitívnak. A hotelből 

átalakított komplexumban 471-en élnek, zömében a Kongói Demokratikus Köztársaságból és Kamerunból 

érkezettek. A hírek szerint a fertőzöttek nem mutatnak tüneteket. A migrációs útvonalak átrendeződését jól mutatja, 

hogy a nyugat-afrikaiak tömegesen jelennek meg a balkáni útvonalon. 

[Hiiraan] 

 

(7) Dánia hivatalos adatok szükségességét mérlegeli a koronavírusos betegek etnikai hátterét illetően 

A koppenhágai Hvidovre kórház két főorvosa arról számolt be a dán médiának, hogy megfigyelésük alapján a 

koronavírusos betegek nagy része bevándorló hátterű. A Statens Serum Institut (a dán járványügyi hatóság) eddig nem 

gyűjtött adatokat a fertőzöttek etnikai hovatartozását illetően. Az említett két főorvos és Mattias Tesfaye, dán 

bevándorlási és integrációs miniszter szükségesnek látják, hogy Svédországhoz hasonlóan Dániában is rendelkezésre 

álljanak statisztikai adatok a koronavírusos betegek etnikai hovatartozásáról. Mette Frederiksen miniszterelnök úgy 

fogalmazott az ügyben, hogy megfontolandónak tartja az erre vonatkozó adatok gyűjtését. 

 [Jyllands-Posten] 

 

(8) Egy dán önkormányzat pénzzel ösztönözné a bűnöző bevándorlók kiköltözését 

Az odense-i bevándorlók lakta Solbakken városnegyed 2016 óta a dán kormány gettólistáján szerepel, ami azt jelenti, 

hogy amennyiben ez a városrész nem kerül le a listáról ez év végéig, automatikusan átsorolódik az ún. “kemény gettó” 

kategóriába. A dán kormány 2018-as Gettóterve szerint 2030-ig fel fogja számolni a gettókat az ország területén, ami 

a kemény gettók esetében önkormányzati lakások átalakítását, épületek lebontását jelenti. A gettó-kritériumok egyike 

a bűnözés aránya, ezért Odense önkormányzata a statisztikák javítása érdekében 15 000 dán koronát ajánl fel azoknak 

a jogerősen elítélt bűnözőnek, akik vállalják, hogy kiköltöznek a Solbakken városrészben található önkormányzati 

bérlakásukból. Odense már 2019-ben is tett hasonló ajánlatot az ott lakó bűnözőknek, akkor mindössze 3 fő élt ezzel 

a lehetőséggel. Idén körülbelül 10-15 elítéltnek kell elköltöznie ahhoz, hogy Solbakken elkerülje a kemény gettó 

minősítést. 

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.libyaobserver.ly/news/eus-high-representative-operation-irini-lacks-necessary-capabilities-start
https://hiiraan.com/news4/2020/Apr/177863/in_greece_148_asylum_seekers_test_positive_for_covid_19_at_shelter.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12095830/tesfaye-vil-have-tal-paa-coronasmitte-blandt-indvandrere/
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[TV 2/Fyn] 

 

(9) A svéd Migrációs Igazgatóság körülbelül 200 kitoloncolásra váró bevándorlót tett ki az utcára 

Miután egy 60 éves koronavírussal fertőzött illegális bevándorló meghalt a märsta-i fogvatartási központban, a svéd 

Migrációs Igazgatóság úgy döntött, hogy a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében csökkenti a 

kitoloncolásra váró bevándorlók létszámát a fogvatartási központokban. Ennek következtében mintegy 200 

bevándorlót engedtek szabadon. A svéd Aftonbladet egy pakisztáni fiatal fiú sorsát mutatja be, aki Karlstad utcáin éli 

mindennapjait, mert sehonnan nem kap segítséget. A Migrációs Igazgatóság szerint az eljárás ezen szakaszában a 

menedékkérők befogadásáról szóló törvény alapján már nem jár a bevándorlóknak anyagi támogatás. A rendőrségnek 

sem kötelessége, hogy a szabadon engedettek élelmezéséről és lakhatásáról gondoskodjon. Az önkormányzatok 

nyújthatnak ugyan sürgősségi ellátást, de ez diszkrecionális jogkörbe tartozik. 

 [Aftonbladet] 

  

(10) Egy önkormányzat a bevándorlók támogatását egy ötletes manőverrel a svéd államra hárítja át 

Sok más svéd településhez hasonlóan Hässleholm számára is magas költséggel jár a központilag szétosztott 

bevándorlók befogadása. A város 2019-es költségvetése 42,6 millió svéd koronát különített el szociális juttatásokra, 

azonban a tényleges költségek meghaladták az 55 milliót. Az újonnan érkezett bevándorlókra körülbelül az összeg 

egyharmadát fordították. Az önkormányzat becslése szerint a kezdeti letelepedési időszakot követően (ami az első 24 

hónap) a bevándorlók 75-80 százaléka szorul szociális segélyre, ezáltal az önkormányzat költségei tovább növekednek. 

A költségek csökkentése érdekében az önkormányzati tisztviselők egy ötletes megoldással álltak elő; a bevándorlókat 

“átterelik” a munkanélküli ellátórendszerbe határozott idejű önkormányzati munkaviszony létesítése révén. Ez azért 

költséghatékony megoldás, mert az állam bértámogatást nyújt a bevándorlók alkalmazásához, továbbá a munkaviszony 

megszűnésével a bevándorlók jogosultságot kapnak a szintén államilag finanszírozott ún. munkanélküli biztosítási 

alapból (svédül: a-kasse) fizetendő munkanélküli segélyre. Az ügyben politikai döntés májusban várható. Más 

önkormányzat pl. Borås is élt egy hasonló konstrukcióval. 

 [Kristianstadsbladet]  

 

(11) Európai nagyvárosok fogadnák be a kisérő nélküli kiskorúakat a görögországi táborokból 

Levélben fordult az EU-hoz tíz európai nagyváros, melyben jelezték, hogy készek átvenni a görögországi táborokban 

tartózkodó kísérő nélküli kiskorúakat. A levélben így fogalmaznak a városvezetők: „Készek vagyunk azt nyújtani 

ezeknek a gyermekeknek, amire most a legnagyobb szükségük van: hogy kijussanak a táborokból, hogy otthonra 

leljenek és biztonságban legyenek, megkapják a megfelelő egészségügyi ellátást, és elkötelezett emberek törődjenek 

velük”. Az aláírók között van az amszterdami, barcelonai és lipcsei városvezetés is. Emlékezetes, hogy a közelmúltban 

tíz uniós ország 1 600 kísérő nélküli kiskorú menedékkérő átvételét vállalta, azonban a mostani levelet jegyző tíz város 

https://www.tv2fyn.dk/odense/flyttebonus-til-kriminelle-kommune-klar-til-gentage-fiasko
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.aftonbladet.se/nyheter/a/dO1ozO/slappt-fran-forvaret--sover-i-elrum
https://www.kristianstadsbladet.se/ledare/aven-statens-pengar-ar-skattebetalarnas/
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közül hét nem ezekből kerül ki. Ez azért érdekes helyzet, mert az átvételről a nemzeti kormányok döntenek. A 

Guardian cikke emlékeztet, hogy az 1 600 személyből eddig csupán 59-et helyeztek át: 12 fő Luxemburgba, 47 pedig 

Németországba került. Amszterdam alpolgármestere szerint Hollandia 500 gyermeket szállásolhatna el, saját városa 

egymaga 30–40-et. 

[The Guardian] 

  

(12) Több ezer illegális migránst küldene haza a bosnyák biztonsági miniszter 

Fahrudin Radoncic, Bosznia-Hercegovina biztonságért felelős minisztere szerint távoznia kell az országból azoknak, 

akik illegálisan tartózkodnak ott. Véleményét azzal indokolta, hogy ezek az emberek biztonsági kockázatot hordoznak, 

és a koronavírus-járvány idején súlyos gazdasági terhet jelentenek a szegény országnak. Bejelentette, hogy egy új 

törvényen dolgoznak, amely értelmében börtönbe zárhatnák azokat a migránsokat, akik megtagadják személyes 

okmányaik bemutatását. „Akik nem hajlandók személyazonosító dokumentumokkal igazolni kilétüket, a továbbiakban 

nem használhatják majd a migráns- és menekülttáborainkat. Egyenesen a börtönbe mennek, ahol egytől öt évig tartjuk 

majd őket mindaddig, amíg hitelt érdemlően megállapíthatóvá válik a személyazonosságuk.” A miniszter szerint 

egyszerűen nem tudnak ellátni 8-9 ezer embert a koronavírus idején. Hozzátette, hogy az új jogszabály célja az is, hogy 

eltántorítsák azokat, akik Bosznián keresztül szeretnének a jövőben Nyugat-Európába jutni a járvány lecsengését 

követően, amikor majd újra megnyitják a határokat. Az országban tartózkodók többnyire Pakisztánból, 

Afganisztánból, Algériából és Marokkóból érkeztek. 

 [Aljazeera] 

  

  

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.theguardian.com/world/2020/apr/24/cities-lobby-eu-to-offer-shelter-to-migrant-children-from-greece
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/bosnian-security-minister-thousands-migrants-deported-200423204158380.html
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AFRIKA 

 

(13) A dzsibuti kormány több ezer etióp állampolgárt toloncolt ki az országból 

A dzsibuti kormány több ezer etióp állampolgárt toloncolt ki az országból. A miniállam Afrika egyik legfertőzöttebb 

területe, mostanra minden 1 000. lakosa bizonyítottan elkapta a koronavírust. Az addisz-abebai vezetés arról 

panaszkodott, hogy számos hazatoloncolt etiópnál mutatták ki a vírust. Mivel Dzsibuti fontos migrációs 

tranzitközpont a Közel-Kelet, illetve Afrika felé, így nagyban hozzá tud járulni a COVID-19 gyors terjedéséhez. A 

helyzetet súlyosbítja, hogy számos nagyhatalom – többek között az Egyesült Államok, Kína, Franciaország, Japán, 

Olaszország – rendelkezik katonai bázissal az országban. 

 [Hiiraan] 

 

(14)  Csökkentek a hazautalások 

A koronavírus-járvány miatt jelentősen csökkent a hazautalások aránya a diaszpóra-közösségek részéről. Az 

előrejelzések szerint például a szubszaharai térség mintegy 23 %-os visszaeséssel számolhat 2020 egészére nézve, ami 

mintegy 11 milliárd dollárnyi kieső jövedelmet fog jelenteni. Mindez komoly érvágás a gazdasági recesszió miatt már 

így is sokat szenvedő afrikai lakosoknak 

 [Hiiraan] 

 

(15) Továbbra sincs áttörés a közelgő újabb kelet-afrikai sáskajárás elleni védekezésben 

Továbbra sincs áttörés a közelgő újabb kelet-afrikai sáskajárás elleni védekezésben, mivel a COVID-19 miatt fellazult 

globális ellátóláncok képtelenek megfelelő mennyiségű permetezőszert szállítani a térségbe. Szomáliában például az 

érintett terület mindössze 8%-át sikerült eddig lepermetezni. Az újabb invázió 20 millió ember ellátását 

veszélyeztetheti Afrika szarván. 

 [Hiiraan] 

  

https://hiiraan.com/news4/2020/Apr/177897/djibouti_expels_thousands_of_ethiopian_migrants.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2020/Apr/177876/somalia_to_suffer_remittance_cuts_as_covid_19_ravages_the_west_world_bank.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2020/Apr/177848/somalia_races_to_save_livelihoods_as_new_locust_generation_spawns.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET 

 

(16) 91 afgán bevándorló halt meg koronavírusban 

Az afgán menekültügyi és hazatelepülési miniszter, Hossein Alemi Balkhi kijelentette, hogy a minisztériumhoz eddig 

beérkezett információk szerint 258 afgán állampolgár Iránban, Törökországban, Görögországban és Pakisztánban 

fertőződött meg koronavírussal, és közülük 91-en meghaltak. 

 [News Kodoom] 

 

(17) A libanoni palesztin menekültek 90%-a munkanélküli 

A koronavírus-válság következményeként a libanoni palesztinok szélsőséges gazdasági körülmények között élnek. A 

libanoni palesztinok 90%-a munkanélküli, s csak segélyekre támaszkodhatnak. A palesztin szervezetek szerint Szíriától 

Libanonig körülbelül 28 000 palesztinnak sürgős segítségre van szüksége. 

[Makkah Newspaper] 

 

(18) Az ISI kasmíri terroristákat küldene a dzsihádba 

A Dél-Ázsiai Tanulmányok Európai Alapítványa (EFSAS) felfedte a pakisztáni titkosszolgálat (ISI) szerepét egy 

március végi kabuli terrortámadásban; az intézet szerint a titkosszolgálat új stratégiái alapján kasmíri terroristákat 

küldene Afganisztánba. Az afgán Nemzeti Biztonsági Igazgatóság kiderítette, hogy Aslam Farooqi, az Iszlám Állam 

letartóztatott Khorasan tartományi vezetője szoros kapcsolatokat ápol pakisztáni székhellyel rendelkező és támogatott 

terrorista csoportokkal, például a Haqqani hálózattal. Farooqi beismerte, hogy kapcsolatban áll a regionális hírszerző 

ügynökségekkel, azaz az ISI-val. Farooqit több társával együtt tartóztatták le, köztük Aijaz Ahmad Ahangar kasmíri 

terroristával, fő toborzóval. Ahangart korábban az indiai biztonsági hatóságok már lecsukták terrorizmus vádjával, 

kiengedése után tért vissza Pakisztánba. Az ISI telepítette őt le az Afganisztánnal határos Pakhtunkhwa tartományba.  

  [Afghanistan News] 

 

(19)  A tálibok elutasítják az afgán tűzszüneti ajánlatot a ramadán idején 

A tálibok elutasították az afgán kormány ramadán idejére szóló tűzszüneti ajánlatát, mondván, hogy ez a lépés nem 

észszerű a békefolyamatot érintő nézeteltérések közepette. Az ajánlatot Ashraf Ghani miniszterelnök tette meg április 

23-án, a szent iszlám hónap, a ramadán kezdetén, miközben Afganisztán a koronavírussal is küzd. Suhail Shaheen, a 

Tálibán szóvivője azt mondta, hogy tovább fognak harcolni a fennálló nézeteltérések és a befagyott fogolycsere miatt. 

 [Afghanistan News] 

 

 

file:///E:/MKI/news.kodoom.com/iran-politics/۹۱-مهاجر-افغان-مبتلا-به-کرونا-در/story/8537005/
file:///E:/MKI/makkahnewspaper.com/article/1508404/العالم/90--من-اللاجئين-اللسطينيين-ي-لبنان-بلا-عمل
https://www.afghanistannews.net/news/264823535/isi-strategies-pushing-kashmiri-terrorists-for-jihad
https://www.afghanistannews.net/news/264812375/taliban-rejects-afghan-cease-fire-offer-during-ramadan


 
8 
 

(20)  Jemenben egymásnak estek a szövetségesek 

Jemenben 2014 óta dúl polgárháború, amelyben már több tízezren vesztették életüket; most a koronavírus-járvány, 

éhínség és egy kialakuló humanitárius katasztrófa is sújtja az országot, de egy újabb harc is fellobbanhat. A Déli 

Átmeneti Tanács rendkívüli állapotot hirdetett közleményében, hozzátéve, hogy Ádent, Jemen legfontosabb 

kikötővárosát egyedül fogja kormányozni. A déli szeparatisták ezzel felrúgták a békeszerződést Jemen hivatalos 

kormányával. A kormány elítéli a szeparatisták akcióját, a külügyminiszter pedig Szaúd-Arábia egyértelmű 

állásfoglalását kérte a kérdésben. 

 [Euronews] 

 

(21)  Bangladesh a koronajárvány-helyzetre hivatkozva nem fogad több rohingya menekültet 

Bangladesh külügyminisztere bejelentette, hogy nem engedi partra szállni a Bengáli-öbölben hánykódó két 

rohingyákkal teli menekülthajót. A hajók jelenleg nemzetközi vizeken tartózkodnak, miután az emberkereskedők 

sikertelenül kísérelték meg a tervezett malajziai partraszállást. Az Amnesty International szerint körülbelül 500 

rohingya van a hajókon, míg az egyik bangladesi rohingya menekülttábor vezetője szerint 280 főről van szó. A 

banglades-mianmari határ mentén körülbelül 1 millió rohingya menekült él táborokban, azonban sokan abban 

reménykednek, hogy sikerül gazdagabb ázsiai országokba vándorolniuk. 2015-ben több ezer rohingya menekült 

vesztette életét az Andamán-tengeren útban Thaiföld vagy Malajzia felé. Félő, hogy a szóban lévő két hajó fedélzetén 

tartózkodó rohingyák éhen halnak, amennyiben a bangladesi kormány nem változtat rövid időn belül az álláspontján. 

 [Today] 

  

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://hu.euronews.com/2020/04/26/3-1-hir-a-nagyvilagbol-a-koronavirus-jarvanyon-kivul
https://today.rtl.lu/news/world/a/1506398.html


 
9 
 

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(22) Ismertették a főtanácsnoki indítványt az Európai Unió Bírósága (EUB) előtt a holland Legfelsőbb 

Bíróság kérdéseivel kapcsolatos előzetes döntéshozatali ügyben 

A holland Legfelsőbb Bíróság (Hoge Raad) 2018. decemberében fordult kérdéssel az Európai Unió Bíróságához a 

következő ügyben. Az alapügy terheltjét J.Z.-t, egy 2000-ben meghozott határozattal "nemkívánatos külföldi 

állampolgárnak" nyilvánították Hollandiában. 2013-ban a védelmi és igazságügyi államtitkár "a harmadik országok 

illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és 

eljárásokról szóló 2008/115/EK irányelv" alapján a terhelt kérelmére ezt a határozatot hatályon kívül helyezte, 

egyúttal öt évre beutazási tilalmat rendeltek el vele szemben. Megjegyzendő, hogy a terhelt 2000-től egyáltalán nem 

hagyta el Hollandia területét és különféle bűncselekmények elkövetése miatt időről-időre büntetőeljárás folyt ellene. 

A "nemkívánatos külföldi állampolgárnak" minősítő határozat attól az időponttól számított volna hatályon kívül 

helyezettnek, amikortól J.Z.-vel szemben hatályba lépett volna a beutazási tilalom, vagyis amikor elhagyta volna 

Hollandia területét. J.Z. köteles lett volna elhagyni az országot és ennek hiányában ki lehetett volna őt toloncolni 

onnan. Ő azonban a kitoloncolási eljárás lefolytatása ellenére sem hagyta el Hollandiát. A holland jogszabályok szerint 

bűncselekményt követ el az a külföldi, aki Hollandiában tartózkodik, jóllehet tudja, vagy alapos okkal feltételezheti, 

hogy vele szemben beutazási tilalmat rendeltek el. Az amszterdami Fellebbviteli Bíróság J.Z.-t két hónapig terjedő 

szabadságvesztésre ítélte, amely ellen a terhelt felülvizsgálati kérelemmel fordult a Legfelsőbb Bírósághoz. J.Z. 

lényegében azt állította, hogy mivel nem hagyta el Hollandia területét, vele szemben a beutazási tilalom nem lépett 

hatályba, mégis elítélték bűncselekmény elkövetése miatt, ez pedig véleménye szerint ellentétes az uniós joggal. A 

holland Legfelsőbb Bíróság pedig a következő kérdéssel fordult az Európai Unió Bíróságához.  

Összeegyeztethető-e az uniós joggal, hogy a beutazási tilalom a külföldi tekintetében csak a származási országába vagy 

valamely más harmadik országba való visszatérésének időpontjától vált ki „jogkövetkezményeket” – az olyan nemzeti 

bűncselekményi tényállás, amely szerint bűncselekményt követ el az, aki harmadik országbeli állampolgárként 

Hollandia területén tartózkodik, miután vele szemben beutazási tilalmat rendeltek el, ha a nemzeti jog alapján bizonyos 

az is, hogy e külföldi állampolgár nem jogszerűen tartózkodik Hollandiában és lépésenként lefolytatták a kiutasítási 

eljárást, a tényleges visszatérésre azonban nem került sor? 

Most ismertetett indítványában a főtanácsnok azt javasolja az EUB-nak, hogy majdani ítéletében ne tekintse az uniós 

joggal ellentétesnek az érintett holland jogszabályt, feltéve, hogy az kellően specifikus ahhoz, hogy a törvényi tényállást 

értelmezni és alkalmazni lehessen. Ezt azonban a kérdést feltevő bíróságnak kell megítélnie. 

 [Curia] 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225537&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4666915
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(23) Ismertették a főtanácsnoki indítványt az Európai Unió Bírósága (EUB) előtt egy a röszkei 

tranzitzónával kapcsolatos előzetes döntéshozatali ügyben 

A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előzetes döntéshozatali kérelemmel fordult az EUB-hoz egyrészt egy 

afgán állampolgárságú házaspár, másrészt pedig egy iráni állampolgárságú apa és kiskorú gyermeke egyesített ügyében. 

Az afgán állampolgárok politikai okokból hagyták el hazájukat, Törökországba egy hónapig érvényes, később hat 

hónappal meghosszabbított vízummal léptek be, majd a Bulgária-Szerbia útvonalon át érkeztek a magyar határra. A 

két iráni állampolgár Törökország felé hagyta el Iránt, ahol tíz napot töltöttek, majd Bulgáriába távoztak. Itt körülbelül 

három hónapig voltak, majd menedékkérelmet nyújtottak be. Bulgáriából azonban Szerbiába mentek, ahol több, mint 

két évet töltöttek. Az egyesített ügy minden érintettje a röszkei tranzitzónában nyújtott be menedékkérelmet 2019-

ben, amelyet a magyar hatóságok azon az alapon utasítottak el, hogy a kérelmezők "biztonságos tranzitországokon" 

haladtak keresztül. Szerbia azonban nem volt hajlandó átvenni az érintetteket, akik így jelenleg is a röszkei tranzitzóna 

visszatérésre (visszaküldésre) várók szektorában vannak. 

A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság sok és összetett kérdést tett fel az EUB-nak, ezek részletes 

ismertetésétől helyhiány miatt eltekintünk és csak a főtanácsnoki indítvány leglényegesebb elemeire koncentrálunk. A 

főtanácsnok először azzal kapcsolatban foglalt állást, hogy véleménye szerint az uniós jog arra kötelezi a tagállamokat, 

hogy a kiutasítási határozatot módosító határozattal szemben biztosítsanak bírósági jogorvoslati lehetőséget, ha a 

jogorvoslat elbírálására kijelölt közigazgatási hatóság vagy szerv olyan személyekből áll, akik nem pártatlanok vagy 

nem rendelkeznek a függetlenség biztosítékával. Mivel a közigazgatási hatóságnál dolgozók a kormány alkalmazottai, 

ezért a főtanácsnok szerint se nem pártatlanok, se nem függetlenek az ilyen ügyekben a jogorvoslat elbírálásának 

szempontjából. A biztonságos tranzitországra vonatkozó magyar érvet a főtanácsnok egy másik, kapcsolódó 

főtanácsnoki indítvánnyal összhangban az EU-joggal ellentétesnek tekinti. Érdekes ugyanakkor, hogy a főtanácsnok 

szerint a vonatkozó magyar törvényben alkalmazott – és az indítvány szerint az uniós joggal ellentétes – "biztonságos 

tranzitország" fogalma bár nem egyenértékű, de hasonlít az uniós jognak megfelelő "biztonságos harmadik ország" 

fogalmára és ebből a hasonlóságból az következik, hogy a visszavétel megtagadása esetén az érintett országnak (jelen 

esetben Magyarországnak) le kell folytatnia a menekültügyi eljárást, amely ugyanakkor nem minősül új kérelem szerinti 

eljárásnak. A főtanácsnok emellett az uniós joga alapján "őrizetnek" tekinti a magyar tranzitzónai elhelyezést, amely 

akkor minden más feltétel vizsgálata nélkül jogszerűtlen, ha időtartama a négy hetet meghaladja. Az Emberi Jogok 

Európai Bírósága előtt a közelmúltban az "Ilias és Ahmed kontra Magyarország ügyben" hozott és hazánkra az 

"őrizet" kérdésében kedvező ítélettel kapcsolatban a főtanácsnok azt mondja, hogy alapvetően két ok miatt nem 

releváns a jelen ügyben. Egyrészt az EU Alapjogi Chartája alapján az EU alkalmazhat az Emberi Jogok Európai 

Egyezményéhez képest kiterjedtebb emberi jogi jogvédelmet, ezért bár a két dokumentum releváns rendelkezései 

tartalmukat és terjedelmüket tekintve azonosak, ez nem akadályozza meg a luxembourgi bíróságot abban, hogy a 

strasbourgi bírósághoz képest nagyobb, jelentősebb jogvédelmet biztosítson a hasonló vagy azonos helyzetben lévő 

panaszosoknak. A másik indok pedig az volt, hogy a főtanácsnok szerint az EU-jog a strasbourgi rendszerhez képest 
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autonóm jogrend, így a luxembourgi bíróság azt autonóm módon értelmezheti és fejlesztheti tovább. A főtanácsnok 

véleménye szerint a röszkei tranzitzónában lévő külföldiek mozgásszabadsága olyan mértékben korlátozott, amely azt 

egy kvázi rendes börtönrendszerhez teszi hasonlatossá. A tranzitzóna Szerbia felé történő elhagyásának lehetőségére 

való magyar hivatkozást azért nem tartja lényeges szempontnak, mert ebben az esetben (ti. ha a menedékkérő Szerbia 

felé elhagyja a tranzitzónát) az érintett mintegy önként lemond a menekültügyi eljárásról, ami miatt a főtanácsnok 

szerint ez ténylegesen őrizetnek minősül az EU-jog szempontjából. Amennyiben az EUB osztja a főtanácsnok jogi 

szakvéleményét az ítéletében (a főtanácsnoki indítvány nem kötelező az EUB-ra, de becslések szerint körülbelül az 

ítéletek kétharmada visszatükrözi a főtanácsnoki indítványok érvelését és következtetéseit), úgy a Szegedi Munkaügyi 

és Közigazgatási Bíróság annak megfelelő határozatot fog majd hozni az előtte lévő egyesített ügyben és az Európai 

Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít majd Magyarország ellen, illetve már folyamatban lévő eljárásokban is fel 

fogja használni az ítéletet. 

[Curia] 

 

(24)  Az IOM iraki szervezete 20 millió dolláros segítséget kér a koronavírus-járvány enyhítésére 

Az IOM iraki szervezete 20,45 millió dollár értékű segítséget kér a nemzetközi közösségtől a COVID-19 járvány 

terjedésének megállításához és a humanitárius katasztrófa gazdasági-társadalmi hatásainak enyhítésére. A lakosság 

sebezhető részére súlyos hatással lesz a vírus, kiemelten a migránsokra. Irakban becslések szerint 1,4 millió országon 

belül lakóhelyét elhagyni kényszerült személy van, akik közül kb. 300 ezren élnek táborokban és szorulnak 

humanitárius segítségre. Emellett Irakban több ezer olyan bevándorló van, akik a kialakult helyzet miatt nem tudnak 

dolgozni, így segítségre szorulnak. Az IOM iraki terve a szervezet globális stratégiai felkészültégi és reagálási tervének 

részét képezi, amelynek célja, hogy a válság terjedését megállítsa és támogassa a közösségeket a helyreállítás hosszú 

folyamatában. 

[IOM] 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225533&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4667799
https://www.iom.int/news/iom-iraq-appeals-usd-204-million-enhance-national-covid-19-response
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AMERIKA 

 

(25) Hazaküldés előtt koronavírus-tesztet végeznek az amerikai hatóságok a bevándorlókon 

Az USA bevándorlási és vámhatósága 2 ezer tesztet fog végezni kitoloncolásra váró bevándorlókon havonta, miután 

Guatemala elnöke kijelentette, nem fogadják a járatokat, ha fertőzöttek is lesznek az utasok között. A közép-amerikai 

országon kívül a tesztelést El Salvador, Honduras, Haiti, Jamaica és Ecuador is kérték. A 2018 októberétől 2019 

októberéig tartó pénzügyi évben az USA 287 ezer bevándorlót küldött haza. Jelenleg 32 ezren várakoznak 

hazaküldésre, de közülük csak 425 embert teszteltek a hatóságok, és többségük, 250 embert pozitív lett. 

[Reuters] 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-immigration/us-to-test-some-immigrants-for-coronavirus-before-deportation-idUSKCN2253SE

