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EURÓPA  

 

(1) Európai Zöld Párt: az önkormányzatok és régiók döntsenek a menekültek befogadásáról 

Az Európai Zöld Párt, amelynek a svéd Zöldek Környezeti Pártja (Miljöpartiet) is a tagja, egy olyan EU-s migrációs 

politikát látna szívesen, amelyben a kötelező kvóta mellett lenne egy önkéntes része is. Ennek keretében az 

önkormányzatok és a régiók önkéntesen vállalhatnák menekültek befogadását, amelyhez közvetlenül igényelhetnének 

támogatást az EU-tól. Az elképzelés értelmében a menekültek befogadásából kimaradni kívánó tagállamoknak 

anyagilag kellene hozzájárulniuk a befogadó országok költségeihez. Azt érdemes megjegyezni, hogy a svéd politikában 

törés van az önkormányzatok és az állam között, de nem azért, mert az önkormányzatok több menekültet szeretnének 

befogadni, hanem éppen ellenkezőleg. Míg a migrációs politikáról állami hatáskörben döntenek, a menekültek 

integrálásával járó költségek 2 év után az önkormányzatokat terhelik. Tavaly a svéd önkormányzatok kétharmadánál 

jelentősen megnövekedtek a szociális kiadások a menekültek segélyezése miatt. 

 [GP] 

 

(2) Egyre kevesebb EGT-állampolgár érkezik Norvégiába idénymunkára 

A 2017-2019 közötti időszakban az EGT-államokból származó idénymunkások száma 16 százalékkal csökkent, míg 

a harmadik országokból érkező munkavállalók száma összesen 29 százalékkal, ezen belül az idénymunkások száma 

24 százalékkal nőtt. Harald Espeli, norvég gazdasági elemző szerint a Lengyelországban, Romániában és a balti 

országokban tapasztalható gazdasági növekedés az oka annak, hogy ezekből az országokból kevesebb idénymunkás 

érkezik. 

 [Utrop] 

 

(3)  Egyesült Királyság: uniós bevándorló kevesebb, harmadik országbeli egyre több érkezik 

A brit Statisztikai Hivatal (ONS) jelentése szerint 2019-ben 282 000 fővel több nem uniós állampolgár érkezett az 

Egyesült Királyságba, mint amennyi távozott. Ez az elmúlt 45 évben mért legnagyobb létszám, amely az ONS szerint 

az indiai és kínai egyetemi hallgatók számának növekedésével magyarázható. A főként munkavállalási célból érkező 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.gp.se/ledare/ge-kommunerna-st%C3%B6rre-inflytande-%C3%B6ver-migrationspolitiken-1.28227785
https://www.utrop.no/nyheter/nytt/217365/
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Európai Uniós állampolgárok esetén a nettó migráció 45 000 fő volt 2019-ben, ami jelentős visszaesést jelent a 2015-

ös 200 000 főhöz képest. 

[BBC] 

 

(4) Befogadóközponttá átalakított turistahajóra szállítják a vízből kimentett migránsokat Máltán 

A máltai hatóságok 140 migránst mentettek ki egy süllyedő hajóról, de a pár hete bevezetett gyakorlatnak megfelelően 

nem szállították őket a partra, hanem egy befogadóközponttá átalakított turistahajóra szállásolták el őket. Két másik 

hajón további 160 irreguláris bevándorló várakozik arra, hogy sorsukról döntsenek. A vallettai kormány addig nem 

hajlandó kiengedni a kimentetteket, amíg más tagállamok nem veszik át őket az ígéretüknek megfelelően. 

[Reuters] 

 

(5) Egy felmérés szerint komoly válsággal szembesülnek a törökországi szír menekültek 

A Relief International nyilvánosságra hozta gyors helyzetértékelését arról, hogy milyen elsődleges szükségletei vannak 

a Törökországban élő szíriai menekülteknek. A felmérést a szervezet április folyamán végezte Isztambul, Izmir, 

Manisza, Gaziantep, Kilisz és Reyhanli tartományokban. A kutatásban 879 szíriai menekült vett részt. A 

megkérdezettek közül átlagosan hatan éltek egy háztartásban. 84%-uk válaszolta azt, hogy kapott a vírussal kapcsolatos 

információkat (legtöbbjükhöz, 37%-ukhoz a közösségi médián, 18%-ukhoz a médián keresztül jutottak el a hírek). A 

válaszadók 81%-a nyilatkozott úgy, hogy a járványhelyzet miatt nem tudja kielégíteni valamely alapvető szükségletét: 

59% élelemhez, 37% higiéniai termékekhez, 5% pedig vízhez nem jutott hozzá. A felmérésben részt vevők 87%-a 

mondta azt, hogy a COVID-19 járvány miatt a vele egy háztartásban élők legalább egyike elvesztette a munkahelyét. 

A megkérdezett szíriaiak 84%-a válaszolta azt, hogy a járvány előtt hozzáfért egészségügyi ellátáshoz, a járvány 

kitörését követően azonban már csak 25% nyilatkozott így. Az egészségügyhöz való hozzáférés legnagyobb 

akadályaként a következőket nevezték meg: félelem a megfertőződéstől (27%), az otthonmaradást előirányzó javaslat 

betartása (26%), valamint pénzügyi akadályok (25%). A felmérés szerint a rendszeresen gyógyszert szedők 33% nem 

tudja megvásárolni a szükséges gyógyszereket. 

[Reliefweb] 

 

(6) Ceuta: az illegális belépések száma jelentősen zuhant idén a tavalyi év hasonló időszakához képest 

2020. január 1-je és május 14-e között 63 százalékkal kevesebb illegális belépést regisztráltak Ceutában az előző év 

hasonló időszakához viszonyítva a spanyol Belügyminisztérium adatai szerint. A tengeri úton próbálkozók száma 76,8 

százalékkal, míg a szárazföldi útvonalon kísérletezők száma 55,6 százalékkal esett vissza. A Spanyolországba az elmúlt 

18 hétben sikeresen bejutott migránsok száma 6 498, ami 3 009-cel kevesebb, mint az előző év tárgyidőszakában. 

[Ceuta Actualidad] 

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.bbc.com/news/uk-politics-5275265
https://www.reuters.com/article/us-malta-migrants/malta-rescues-140-migrants-but-holds-them-on-tourist-boats-offshore-idUSKBN22Y2Q5
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://reliefweb.int/report/turkey/impact-covid-19-outbreak-syrian-refugees-turkey-results-rapid-needs-assessment
https://www.ceutaactualidad.com/articulo/crisis-del-coronavirus/entrada-irregular-migrantes-ceuta-cae-picado/20200520100321105099.html
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AFRIKA 

 

(7) Marokkó 800 szubszaharai Afrikából származó bevándorló családot támogat 

Észak-Marokkóban a hatóságok élelmiszer-támogatást nyújtanak 800 szubszaharai Afrikából érkezett családjának. Ez 

a COVID-19 járvány gazdasági és társadalmi következményeinek enyhítésére irányuló erőfeszítés. Az akciót civil 

szervezetek is támogatták, elsősorban a családokra és néhány kiszolgáltatott helyzetben lévő diákra összpontosítva. 

 [mfmradio] 

 

(8)  A koronavírus elérte a világ egyik legnagyobb menekülttáborát 

A koronavírus elérte a világ egyik legnagyobb menekülttábor-komplexumát, a kenyai Dadaabot, ahol zömében 

szomáliai menekültek élnek. Dadaab 217 000 embernek ad otthont, és még legalább 320 000-en élnek a komplexum 

közvetlen közelében, akik többségének szintén a tábor biztosít megélhetést. Ennek oka, hogy Dadaab egészségügyi 

ellátottsága jobb, mint a környező vidéké. 

 [Hiiraan] 

 

(9) Az Afrikai Unió elkezdte kidolgozni a Globális Migrációs és Fejlődési Fórum afrikai regionális 

értekezletére szánt megközelítést 

Az Afrikai Unió Bizottsága elkezdte a Globális Migrációs és Fejlődési Fórum (GFMD) afrikai regionális értekezletére 

szánt közös megközelítés kidolgozását. A GFMD elnöke 2020-ban az Egyesült Arab Emírségek. Az elképzelések 

fókuszában a munkavállalási célú migráció és a fejlődés kapcsolódási pontjai állnak. Az afrikai régió három témáraépíti 

fel saját megközelítését: a munkavállalási célú migráció kormányzására (governance), a migránsok munkára történő 

felkészítésére és képzésére, illetve a migránsok nem megfelelő védelmére történő figyelemfelhívásra. Az Afrikai Unió 

álláspontja szerint, amíg a legtöbb ország elöregedő aktív korú népességgel kénytelen számolni, az afrikai kontinens 

munkaképes korú lakosságának aránya folyamatosan emelkedik az össztársadalmon belül. Igaz, ez a réteg zömmel 

alacsonyan kvalifikált emberekből áll, ami miatt szükséges lenne továbbképzésük és a végzettségek kölcsönös 

elismerése Afrikán belül és a kontinensen kívül is. A GFMD az ENSZ főtitkár javaslatára 2007-ben létrehozott globális 

egyeztetési fórum, amelynek idei csúcsértekezlete az év végén vagy a jövő év elején várható. Az afrikai regionális 

értekezletre 2020 júniusában, videokonferencia formájában kerül sor. 

 [AU] 

 

(10) A harmadik líbiai polgárháború következtében eddig 400 000 ember menekült el otthonából 

A nemzetközileg elismert líbiai kormány (GNA) erői elfoglalták a fővárostól 160 kilométerre található al-Watiya 

légibázist, amely a Khalifa Haftar tábornok vezette LNA-erők egyik legfontosabb támaszpontja volt Nyugat-Líbiában. 

http://www.mfmradio.ma/دعم-800-أسرة-من-المهاجرين-الأفارقة-جنوب-ا/
https://hiiraan.com/news4/2020/May/178226/virus_reaches_dadaab_raising_serious_concerns_for_refugees_health.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://au.int/en/pressreleases/20200514/launching-african-approach-regional-consultation-global-forum-migration-and
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A repülőtér elvesztése jelentősen korlátozza az LNA légierejének bevethetőségét a tripoli kormányerők ellen. Al-

Watiya elfoglalása a GNA eddigi talán legnagyobb katonai sikere a háborúban, és megnyithatja az utat a konfliktus 

tárgyalásos rendezése előtt. A harmadik líbiai polgárháború következtében eddig 400 000 ember menekült el 

otthonából. 

 [Reuters] 

 

(11) Szomália: már 400 000 embernek kellett elhagynia otthonát természeti katasztrófák miatt 

Tovább folytatódnak az esőzések és az áradások Szomáliában. A természeti katasztrófák miatt már több mint 400 000 

embernek kellett elhagynia lakóhelyét a kelet-afrikai országban. 

 [Hiiraan] 

 

 

  

https://www.reuters.com/article/us-libya-security/libyan-forces-aligned-with-tripoli-government-capture-key-air-base-idUSKBN22U151
https://hiiraan.com/news4/2020/May/178189/un_close_to_a_million_people_in_central_somalia_hit_by_floods.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET 

 

(12) Kína 8 000 élelmiszer-csomagot juttat Pakisztánban élő afgán bevándorlók számára 

A pakisztáni kínai nagykövetség 8 000 élelmiszercsomagot ajánlott fel afgán bevándorlóknak a koronavírus terjedése 

elleni küzdelem érdekében. Kína ezt a gesztust a ramadán (’Iid al-fitr muszlim vallási ünnep) lezárulta miatt tette. Ezt 

megelőzően Kína 1 500 élelmiszer csomagot juttatott el pakisztáni afgán menekültek számára a ramadán hónap elején. 

 [AF Farsnews] 

 

(13) Az iráni erők afgán migránsokat kényszerítettek hazatérésre életveszélyes körülmények között 

A Független Afgán Emberi Jogi Bizottság (Afghanistan Independent Human Rights Commission, AIHRC) szerint az 

iráni rendvédelmi erők közel 50 embert kínoztak meg, akik át akarták lépni az iráni-afgán határt. A túlélők azt mondták, 

hogy az iráni hatósági erők néhány migránst lelőttek, míg többeket arra kényszerítettek, hogy a Harirod folyón 

keresztül térjenek haza Afganisztánba. A határvédők megfélemlítették az afgán állampolgárokat, a túlélők nyilatkozata 

szerint mindvégig nevettek, míg a migránsok a víz sodrásában igyekeztek életben maradni. 12 ember vesztette életét, 

20 ember túlélte az incidenst, 17 embert azonban még mindig nem találnak. Az iráni és az afgán kormány nyomozása 

véget ért, diplomáciai úton igyekeznek rendezni a kérdést; az emberi jogi szervezet azonban úgy látja, hogy az esetet 

nem vizsgálták ki alaposan, a politikai rendezés pedig nem jelent megoldást. 

[Tolonews] 

 

(14) Az Iszlám Állam újra erősödik 

Habár területét és vezetőjét elvesztette, a hetekben elkövetett támadások azt mutatják, hogy a terrorszervezet elkezdett 

felépülni. Az elmúlt két hónapban több nagy volumenű és koordinált támadást követtek el Irak és Szíria területén, a 

megnövekedett aktivitásuk aggodalomra ad okot a humanitárius válság és a járványügyi helyzet közepette. Néhány 

támadás végrehajtása arról árulkodik, hogy a szervezetnek komoly információi vannak a hadsereg csoportosításáról és 

a célpontnak számító egyénekről. 

 [The Guardian] 

 

  

https://af.farsnews.ir/world/news/13990303000357
https://tolonews.com/afghanistan/aihrc-%E2%80%98afghan-migrants-drowned-iranian-forces%E2%80%99
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/24/islamic-state-is-back-and-this-time-the-west-is-ill-prepared-to-take-it-on
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AMERIKA 

 

(15) Feltorlódtak a migránsok az amerikai-mexikói határon, humanitárius szervezetek segítenek nekik 

2019 óta válság bontakozott ki az Egyesült Államok és Mexikó határán lévő Matamoros városában, miután a Trump-

adminisztráció bevezette a Migrant Protection Protocols nevű (másnéven „Maradj Mexikóban!”) politikáját, amely 

értelmében a menedékkérőknek Mexikó területén kell megvárniuk kérelmük elbírálását. A többnyire Közép-

Amerikából érkező menedékkérők egy sátortábort vertek fel a város határán, amely mára egy 2 000 fős zsúfolt táborrá 

nőtte ki magát. A lakók rendkívül rossz körülmények között élnek, ellátásukról kizárólag humanitárius szervezetek 

gondoskodnak. A tábor élelemellátásának megszervezése eddig is bonyolult volt, de a járvány kitörése óta csak 

nehezebb lett. 

[The Fern] 

https://thefern.org/2020/05/feeding-refugees-on-the-u-s-mexico-border-was-always-a-challenge-now-theres-covid-19/

