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EURÓPA  

 

(1) Több százan vettek részt egy muszlim temetésen Dániában a távolságtartási szabályok mellőzésével 

Több száz megemlékező vett részt egy muszlim költő temetésén a dániai Aarhus városában. A helyi rendőrség szerint 

bár a temetés kivételt képez a 10-nél több ember szabadtéri gyülekezésére érvényben lévő tilalom alól, a járványügyi 

hatóságok által előírt szociális távolságtartás ebben az esetben is kötelező. A temetésről készült képeken és 

videófelvételeken jól látszik, hogy a résztvevők ezt nem tartották be, a helyszínen lévő rendőrök mégsem intézkedtek 

velük szemben. A dán médiában több olyan cikk is megjelent, amely a bevándorlók különleges elbánását említi, 

különösen annak fényében, hogy pár nappal korábban egy dán anyát azért bírságoltak meg a koppenhágai rendőrök, 

mert a lányával egy lezárt játszótéri padra leült. 

 [JV] 

 

(2) Dán tanulmány: a bevándorlók szociális juttatásának csökkentése nyomán többen vállalnak munkát 

Dánia 2015-ben egy speciális integrációs célú támogatás bevezetésével megfelezte a menekültek és bevándorlók által 

igényelhető szociális juttatások összegét. A cél az volt, hogy az országban tartózkodók foglalkoztatottságát növeljék, 

és a menedéket kérők számát csökkentsék. A Rockwool Alapítvány által készített tanulmány kimutatta, hogy a 

csökkentett összegű támogatás nyomán nagyobb arányban vállaltak munkát a menedékkérő és bevándorolt férfiak; 10 

hónappal Dániába érkezésüket követően 8%-uk dolgozott, a korábbi 4%-hoz képest. A nők esetében a támogatás 

összegének csökkentése nem eredményezett változást a munkavállalás terén. Ugyanakkor az integrációs támogatás 

csökkentése következtében nőtt a kisebb súlyú bűncselekmények és az orvosi látogatások száma a bevándorló nők 

körében. A dán bevándorlási és integrációs miniszter véleménye szerint a legfontosabb a bevándorlók − különösen a 

nők − foglalkoztatottságának növelése, ezért a jóléti támogatások rendszerének egészét meg kell reformálni. A 

miniszter a munkát nem végző újonnan érkezett menekülteknek nem adna automatikusan szociális juttatást, hanem 

egy olyan integrációs programot ajánlana fel nekik, ahol napi díjat kapnának a részvételért. 

 [Information]  

 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://jv.dk/artikel/hvordan-kunne-flere-hundrede-f%C3%A5-lov-at-stimle-sammen-til-yahya-hassans-begravelse?fbclid=IwAR247_9nB6pW3K3LRlyXWDPyPy20UvMqVJVRuZkHPTwToVIVf6pCc8KAY2Q
https://www.information.dk/indland/2020/05/ny-forskning-integrationsydelsen-faar-flere-maend-job
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(3)  Több tucat Albániában rekedt migráns koldul élelmiszert Tirana utcáin 

Albániában az utóbbi 3 évben jelentősen megnőtt a Nyugat-Európába tartó migránsok száma, amelyre az ország 

menekültügyi infrastruktúrája nincsen felkészülve. Az Állami Rendőrség Határ- és Migrációs Osztályának adatai 

szerint 2019 januárja és 2020 februárja között 11 344 irreguláris migránst tartóztattak fel az albán határnál, ami több 

mint tízszeres növekedést jelent 2017-tel összevetve. Hasonlóképpen, a menedéket kérők száma 309-ről 4 386-ra nőtt 

2018-ban. A menekültek többsége Szíriából, Irakból és Marokkóból érkezett. Különösen sok illegális migráns 

tartózkodik most Albániában az Európa-szerte bevezetett határlezárások miatt. Albánia azonban nem képes a 

minimum ellátást sem biztosítani a migránsok számára, ami miatt a határnyitásra váró migránsok az utcákon koldulnak. 

[Balkan Insight] 

 

(4) 2019-ben több mint 900 iráni illetőségű céget jegyeztek be Törökországban 

A Törökországban 2019-ben bejegyzett új cégek jó részét irániak alapították. A múlt évben 12 600 új külföldi céget 

jegyeztek be Törökországban, ezek közül 906 iráni volt. Az irániak mellett a szíriaiak is nagy arányban indítottak start-

up cégeket Törökországban. 2019 decemberében az irániak 82 céget jegyezetek be, szemben a 2018 decemberében 

bejegyzett 73-mal. Az Irán-Törökország Oktató-és Kutatóközpont igazgatójának nyilatkozata szerint az iráni 

vállalatok első lépésben irodát bérelnek, majd ingatlant vásárolnak. Ezután ideiglenes, illetve állandó tartózkodási 

engedélyt igényelnek, valamint 250 000 dollárt fizetnek az állampolgárság megszerzéséért. 

[Unico] 

 

(5) Die Welt: a Frontex újabb migrációs hullámra számít Törökországból 

A német Die Welt birtokába jutott belső Frontex-dokumentum szerint hamarosan ismét tömegek indulhatnak meg 

Törökországból Görögország irányába. A jelentés szerint Törökország már megkezdte a korábban hozott utazási 

korlátozások fokozatos feloldását az égei-tengeri tartományokban, azonban erre még nem került sor Çanakkale, 

Isztambul és Izmir tartományokban. A megszerzett anyag szerint a görögök 262 rendőrt vezényeltek át az Evrosz 

(Marica) folyó határvidékére a közelmúltban, ami szintén az erősödő migrációs nyomásra vonatkozó várakozást 

támasztja alá. Emlékezetes, hogy a török elnök február 28-án jelentette be a határ megnyitását Görögország irányában, 

azonban a görögök védekezése és a később kirobbanó koronavírus-válság keresztülhúzta Ankara számításait. 

[Die Welt] 

 

(6) Az EU-tól kér támogatást Málta tengerből kimentett migránsok ellátására 

A Captain Morgan Cruises társaság által üzemeltetett Europa II és Bahari nevű turistahajókon 160 migráns vár jelenleg 

regisztrációra, élelemre és gyógyszerre Málta partjainál. Utóbbiakra a máltai kormány az Európai Unió Menekültügyi, 

Migrációs és Integrációs Alapjától vár támogatást. Az EU illetékesei közölték, hogy addig nem lehet szó a folyósításról, 

míg Málta megfelelő körülményeket nem teremt ahhoz, hogy a migránsok szabályos menedékkérelmet nyújthassanak 

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://balkaninsight.com/2020/05/06/violence-and-hunger-stalk-refugees-and-migrants-in-albania/
https://unico-org.com/23-2/
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.welt.de/politik/ausland/article207828019/Tuerkei-Frontex-erwartet-neuen-Andrang-von-Migranten-an-griechischer-Grenze.html
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be. Jelenleg ugyanis a hajók nemzetközi vizeken vesztegelnek. Málta arra hivatkozik, hogy addig nem nyit nekik kikötőt 

a szigetországban, míg az uniós országok nem nyilatkoznak arról, hogy utasaik közül hányat fogadnak be. 

[Times of Malta] 

 

(7) A görög kormány ígéretéhez híven megkezdte a leszboszi migránsok átszállítását a félszigetre 

A görög hatóságok múlt vasárnap 395 veszélyeztetett bevándorlót szállítottak át Píreusz kikötőjébe Leszboszról, a 

hírhedt Moria hotspotból. Ez az első ilyen transzfer a járvány kitörése óta az országban. A kikötőben a migránsokat 

buszok várták, amelyek a kijelölt félszigeti befogadótáborokba vitték őket. A megelőző héten az UNHCR azt jelentette, 

hogy a vírus elleni védekezés jegyében 84 veszélyeztetett státusú migránst helyezett el az ESTIA program keretében 

szükségszállásokon: 50-et a félszigeten, 25-öt a szigeteken lévő lakásokban, míg 9-et a szigeteken található üres 

hotelszobákban. 

[InfoMigrants] 

 

(8) Málta felfüggeszti részvételét a földközi-tengeri Irini műveletben 

Málta bejelentette az Európai Bizottságnak, hogy felfüggeszti részvételét a földközi-tengeri Irini műveletben, illetve 

megvétózza annak az Athéna-mechanizmuson keresztül történű finanszírozását. Ez jelentősen megnehezítheti a 

misszió további fenntartását. Valletta döntésének hátterében a szigetország javuló török kapcsolatai állnak, számos 

kritikus szerint ugyanis az Irini egyoldalúan érinti (azaz nehezíti) a nemzetközileg elismert líbiai kormánynak érkező 

török fegyverszállítmányokat, miközben érintetlenül hagyja az azzal szembenálló Haftar tábornokot ellátó illegális 

csatornákat. 

[Malta Today] 

  

(9) Több száz illegális migránst szállítottak olasz kikötőkbe NGO-hajók 

Az olasz hatóságok két NGO-hajót is lefoglaltak az elmúlt héten. A német zászló alatt hajózó Alan Kurdi, illetve a 

spanyol Aita Mari az olasz kikötőlezárás ellenére több száz illegális migránst szállított olasz kikötőkbe. 

 [Reuters]  

 

  

https://timesofmalta.com/articles/view/maltas-offshore-migration-solution-faces-eu-funding-clash.790976
https://www.infomigrants.net/en/post/24501/almost-400-migrants-moved-from-lesbos-to-greek-mainland
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.maltatoday.com.mt/news/europe/102202/malta_withdraw_eu_naval_mission_irini_veto_spending#.XrVeBpm8rIU
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-italy/italy-impounds-migrant-rescue-ships-charities-claim-harassment-idUSKBN22J1W6
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AFRIKA 

 

(10) IOM: Tunéziában a bevándorlók 53 százaléka elvesztette munkáját 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) tunéziai irodája által kiadott legutóbbi statisztikai adatok szerint a 

Tunéziában tartózkodó migránsok 53%-a elvesztette a munkáját a karantén időszaka alatt. A COVID-19 válság 

kezdete óta a segélyben részesülő migráns családok száma 700-ra emelkedett. A segélyben részesülők 

élelmiszerutalványt, élelmiszereket és tisztasági csomagot kapnak. 

[Ven] 

 

(11)  220 000 etióp munkavállalót toloncolhatnak haza a közel-keleti országok 

A következő hetekben 220 000 etióp munkavállalót toloncolhatnak haza a közel-keleti országok a koronavírus-helyzet 

miatt. A hazatérők súlyos terhet jelentenek az anyaország számára, amely képtelen lesz megfelelő egészségügyi 

szűrésnek alávetni ennyi érkezőt, ráadásul a Kelet-Afrikát sújtó esőzések és áradások komoly pusztítást végeztek a 

Magasföldön is. 

 [Hiiraan] 

 

(12) Elismerően nyilatkoznak Marokkóról az NGO-k és migránsok a járvány elleni védekezés kapcsán 

Szubszaharai bevándorlók és őket segítő civil szervezetek is elismeréssel nyilatkoztak a Morocco World News-nak a 

marokkói állam migrációkezelési erőfeszítéseiről. Elmondták, hogy a járvány kitörése után sem hagyta őket magukra 

az állam, ugyanakkor továbbra is segítséget várnak megélhetésükhöz, hiszen sokuk (fekete) munka nélkül maradt. 

Arról is beszéltek, hogy ez a második otthonuk, gyermekeik már itt születtek és remélik, hogy a tartózkodási engedély 

megszerzésével legális bevándorlókká válhatnak. 2014 és 2018 között az észak-afrikai ország 50 ezer migránst 

legalizált. 

 [Morocco World News] 

 

(13) 157 migránst mentett ki a tengerből a marokkói parti őrség május 2. és 4. között 

Felfújható gumicsónakokon 157 migráns jelent meg a nyugat-mediterrán útvonalon, köztük 30 nő és gyermek. A 

marokkói parti őrség hadihajója fedélzetére vette őket, ahol elsősegélyben részesültek és a legközelebbi kikötőbe 

szállították őket. 2019-ben a parti őrség 60 ezer bevándorlót mentett ki a tengerből. A Morocco World News visszautal 

egy tavaly májusi cikkére, mely szerint 2018 első négy hónapjával összevetve 2019 első négy hónapjában feleannyi 

migráns érte csak el a spanyol partokat a jó spanyol-marokkói határvédelmi együttműködésnek köszönhetően. 

 

 [Morocco World News] 

file:///E:/MKI/ven.tn/2020/05/06/53-من-المهاجرين-في-تونس-فقدوا-مواطن-شغله/
https://hiiraan.com/news4/2020/May/178080/deportation_targets_220_000_ethiopian_migrants.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.moroccoworldnews.com/2020/05/301865/sub-saharan-migrants-ask-king-mohammed-vi-for-support-amid-pandemic/
https://www.moroccoworldnews.com/2019/05/272234/migrants-spain-morocco-assistance/
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(14) Egyre rosszabb a Líbiában rekedt külföldiek helyzete 

Az elhúzódó líbiai polgárháború következtében egyre rosszabb az országban rekedt külföldiek helyzete. Sokan 

vesztették el munkájukat, miközben a harcok és a koronavírus líbiai terjedése egyaránt sújtja őket. Sajtóbeszámolók 

szerint egyre többen gondolkodnak rajta, hogy megkockáztatják a veszélyes utat Európa fele, hiszen ott legalább a 

fegyveres harcokkal nem kell számolniuk. Ezt azt jelentheti, hogy a márciusi visszaesés után ismét nőhet a közép-

mediterrán útvonalon érkező illegális migránsok száma. 

 [Reuters] 

 

(15) ENSZ: az orosz Wagner Csoport 800-1 200 fegyverese harcol Líbiában Haftar tábornok oldalán 

Az ENSZ megfigyelőcsoportjának jelentése alapján az orosz Wagner Csoport 800-1 200 fegyverese harcol Líbiában 

Khalífa Haftar tábornok oldalán. A zsoldosok jelentős része különleges műveletekben vesz részt, illetve 

mesterlövészként tevékenykedik. A külföldi csapatok jelenléte nagyban akadályozza a válság politikai megoldását. 

 [Reuters] 

 

(16) Az illegális migráció továbbra is segíti a koronavírus-járvány kelet-afrikai terjedését 

Az illegális migráció továbbra is segíti a koronavírus-járvány kelet-afrikai terjedését. Bár Etiópia lezárta határait, az 

elmúlt hetekben rendszeresek az illegális határátlépések a súlyosan fertőzött Dzsibuti és Szomália felől, ami aláássa az 

etióp hatóságok erőfeszítéseit a járvány megfékezésére. 

 [Hiiraan] 

  

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-libya-migrants/coronavirus-narrows-options-for-migrants-buffeted-by-libyas-war-idUSKBN22K1MP
https://www.reuters.com/article/us-libya-security-sanctions/up-to-1200-deployed-in-libya-by-russian-military-group-u-n-report-idUSKBN22I2XW
https://hiiraan.com/news4/2020/May/178062/somalia_djibouti_cases_soar_as_porous_borders_become_new_threat.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(17) IOM: migránsok tömegei kerültek nehéz helyzetbe világszerte a koronavírus miatt 

António Vitorino, az IOM főigazgatója szerint a COVID-19 vírussal szembeni védekezés jegyében az országok olyan 

utazást korlátozó intézkedéseket hoztak és hozhatnak a jövőben, amelyek aránytalanul sújtják a migráns 

munkavállalókat. „Több ezer migráns rekedt meg szerte a világban. Délkelet-Ázsiában, Kelet-Afrikában és Latin-

Amerikában, amit a határok lezárása és az utazási korlátozások okoztak, mivel sokan voltak úton – néhányan éppen a 

járvány miatt akartak hazatérni.” Kiemelte, hogy a határzónákban rekedt emberek nem részesülnek megfelelő 

ellátásban, egészségügyi szűrésük nem valósul meg. Az IOM vezetője szerint az is problémát okoz, hogy a sikeresen 

haza térőket sok esetben nem szűrik koronavírusra, és karanténba sem helyezik őket. Példaként a venezuelai 

migránsokat említette, akik tömegesen térnek haza például Ecuadorból és Kolumbiából, ahol elvesztették 

munkahelyüket. Hangsúlyozta, hogy a közvetlen járványveszélyen felül a migránsoknak sok esetben a társadalmi 

megbélyegzéssel is szembe kell nézniük. Vitorino aggódik, hogy a vírus terjedését a migránsoknak tulajdonító populista 

narratívák miatt olyan bevándorlóellenes hangulat alakul ki, amely társadalmi elégedetlenséget szít és a járvány 

nyomában kialakuló recesszió elhúzódását okozza majd, hiszen a mezőgazdaságban és a szolgáltatóiparban 

kulcsszerepet betöltő bevándorló munkavállalók kiszorulhatnak az egyes munkaerőpiacokról. 

 [UN News] 

 

(18) A menekülttáborok a koronavírus terjedésének melegágyává válhatnak 

A koronavírus-járvány még a világszínvonalú egészségügyi ellátórendszerrel bíró államokban is hatalmas 

emberáldozatokat követelt, a menekülttáborok lakói azonban hatványozottabb veszélynek vannak kitéve. Körülbelül 

2,6 millió menekült él több mint 100 olyan táborban világszerte, amelyek jellemzően túlzsúfoltak, az embereknek nem 

áll rendelkezésre elegendő számú védőfelszerelés és az egészségügyi ellátás sem megfelelő. A menekülttáborokban 

tomboló vírus instabilitást és zavart okozna a fogadó országokban, megszakíthatná a visszatelepítési folyamatokat, 

valamint a helyi lakosság számára potenciális fertőzési kockázatot hordozna. Mindeközben ahogy az országok saját 

területükön küzdenek a vírussal, csökkentik a nemzetközi szervezeteknek és NGO-knak juttatott támogatásokat. 

[Bloomberg] 

 

(19) Global Protection Cluster: a koronavírus árnyékában az emberkereskedők is aktívabbak  

A humanitárius válsághelyzetekben aktív civil szervezetek és nemzetközi szervezetek (beleértve az ENSZ különféle 

ügynökségeit) hálózata, a Global Protection Cluster (GPC) javaslatokat tett közzé a belső menekültekkel, mint az 

emberkereskedelem lehetséges áldozataival való bánásmódról a koronavírus-helyzet tükrében. A dokumentum 

elsősorban azok számára készült, akik belső menekültekkel kapcsolatos terepmunkát végeznek. Az ajánlásokban a 

https://news.un.org/en/story/2020/05/1063482
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-05-06/don-t-let-coronavirus-devastate-refugee-camps?srnd=opinion
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GPC felhívja a figyelmet, hogy az emberkereskedők fokozott aktivitást mutathatnak az online térben, adott esetben 

többféle profillal is rendelkezhetnek, és kihasználhatják a belső menekültek hiszékenységét, akik a koronavírus miatt 

általában a korábbinál is rosszabb egészségügyi és gazdasági körülmények közé kerültek. A GPC hangsúlyozza, hogy 

a nők és a gyerekek vannak a legnehezebb helyzetben, és külön aláhúzza a gender-alapú megközelítés fontosságát.  

[Global Protection Cluster] 

 

(20) ENSZ Migrációs Hálózat: nem szabad őrizetbe venni és őrizetben tartani a migránsokat  

Az ENSZ Migrációs Hálózatának munkájában a világszervezet érdekelt szakosított intézményei és ügynökségei 

vesznek részt a Nemzetközi Migrációs Szervezet koordinálásával. A Migrációs Hálózat Munkacsoportja új ajánlásokat 

tett közzé, amelyek az ENSZ Migrációs Paktumában (Global Compact for Migration) szereplő 13. számú célkitűzés 

végrehajtását célozzák, és az államoknak, valamint más érdekelteknek (civil szervezeteknek) nyújtanak iránymutatást. 

Ebben a dokumentumban a munkacsoport azt javasolja, hogy az államok a továbbiakban ne vegyenek őrizetbe 

migránsokat egészségügyi okokból vagy illegális határátlépés miatt, vagyis vezessenek be moratóriumot az őrizettel 

kapcsolatban. Az őrizet alternatívái az ajánlások szerint mindenekelőtt a következők lehetnek: bérelt lakások, 

barátoknál vagy rokonoknál történő elhelyezés, civil szervezetek által működtetett menedékek, nyitott 

befogadóállomások, családoknál történő elhelyezés és szállodai elszállásolás. Az ajánlások megfogalmazói szerint a 

koronavírus-járvány kedvező pillanat lehet arra, hogy az államok egyszer és mindenkorra felhagyjanak a migránsok 

őrizetbe vételének és őrizetben tartásának gyakorlatával.  

[Migration Network] 

 

 

 

  

https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/GPC-Task-Team-on-Anti-Trafficking_COVID-guidance_final_SM.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/un_network_on_migration_wg_atd_policy_brief_covid-19_and_immigration_detention.pdf
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ÁZSIA 

 

(21) Banglades több száz rohingyát helyezett karanténba 

280 rohingya muszlimot mentett ki a bangladesi tengerészet a Bengáli-öbölből, azonban nem kikötőbe, hanem egy 

szigetre irányították a bárkájukat, ahol kötelező 14 napos karantént rendeltek el számukra. Ezen a szigeten a 

továbbiakban is el szeretnének helyezni Mianmarból menekülőket, emiatt korábban barakkokat is felállítottak, bár 

idén februárban még elutasították az UNHCR erre irányuló kérését. A szárazföldi táborok ugyanis mára nagyon 

túlzsúfoltakká váltak, mivel 2017 vége – a mianmari rohingyaüldözés kezdete – óta Banglades 1 millió embernek 

nyújtott menedéket. 

[Daily Sabah] 

 

(22) Indiában követ dobálnak a rendőrökre a migráns dolgozók 

Több mint 500 munkavállaló gyűlt össze az indiai Surat városában azt követelve, hogy a hatóságok tegyék lehetővé a 

hazatérésüket. A tüntetők nagy része másik tartományból érkezett alkalmazottként dolgozik a városban, a kijárási 

tilalom következtében azonban megszűnt a munkahelyük, nincs miből megélniük. A helyi rendőrkapitányság 

felügyelője szerint arról tájékoztatták a tüntetőket, hogy már sok munkavállaló hazatérhetett a hatóságok jóvoltából, 

és rájuk is ez vár, ezért türelmüket kérték. Ekkor azonban kővel kezdték el dobálni a rendőröket.  Közel 50 tüntetőt 

tartóztattak le törvényellenes gyülekezés és lázadás vádjával. Az országos kijárási tilalom március 25-e óta van 

érvényben Indiában, és azóta rengeteg hasonló lázadás volt országszerte. 

[Reuters] 

  

https://www.dailysabah.com/world/asia-pacific/bangladesh-quarantines-hundreds-of-rohingya-migrants-on-island
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-india/migrant-workers-throw-stones-at-police-in-india-in-protest-against-lockdown-idUSKBN22L0JZ
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AMERIKA 

 

(23) Reménytelennek érzik helyzetüket a Trinidad és Tobagóra kivándorolt venezuelaiak 

Egy helyi újság riportot közöl az angol nyelvű szigetországba érkezett venezuelaiakról, melyből kiderül, hogy egy nem 

hivatalos felmérés szerint 96%-uk munkanélküli, 66,7%-uk pedig valamilyen élelmiszersegélyt kapott a helyiektől a 

járvány kitörése óta. Helyzetük teljesen reménytelen, ráadásul a Kolumbiába menekült sorstársaikéval ellentétben 

nyelvi akadályokkal is szembesülnek. 2019 május-júniusában 16,5 ezer venezuelai kapott 6 hónapos tartózkodási 

engedélyt Trinidadon, ugyanakkor becslések szerint a valós számuk elérheti a 40 ezret. Az UNHCR szerint a súlyos 

válságot élő latin-amerikai országot 4,5 millióan hagyták el 2019-ben, ebből mintegy 220 ezren öt fejlett karibi 

külbirtokot és államot vettek célba, Trinidadon kívül Arubát, Curaçaót, a Dominikai Köztársaságot és Guyanát. 

[Trinidad and Tobago Newsday] 

 

(24) 1–3 milliárd ember életkörülményei lehetetlenülhetnek el a klímaváltozás következtében 2070-ig 

A világnak éppen azon részei válhatnak elviselhetetlenül meleggé, ahol jelenleg a leggyorsabb a lakosság növekedése 

– mondta Timothy A. Kohler, a Washingtoni Egyetem régész kutatója. A kutatócsoport által készített modellszámítás 

szerint a következő 50 évben 1–3 milliárd életkörülményei lehetetlenülhetnek el a globális felmelegedés hatására, 

miközben összesen 3,5 milliárdan élnek majd várhatóan a klímaváltozás által leginkább érintett területeken 2070-ben. 

A kifejezetten magas számok tükrében érdemes felidézni például a Világbank 2018-as tanulmányát, amely szerint 

2050-ig 140 millió embernek kell majd útnak indulnia Afrikából, Dél-Ázsiából, illetve Közép- és Dél-Amerikából, 

hogy saját országuk határain belül új lakóhelyet keressen. Az ENSZ Egyetem nevéhez fűződő eddigi legmerészebb 

becslés szerint is legfeljebb egymilliárd „klímamenekülttel” számolhatunk a jövőben. 

[PNAS] 

 

 

https://newsday.co.tt/2020/05/07/covid19-and-the-venezuelan-migrant-community/
https://www.pnas.org/content/early/2020/04/28/1910114117

