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(1) Három finn család tért haza a szíriai Al-Hol táborból 

Az Iszlám Államhoz kötődő három nő és gyermekeik egyelőre ismeretlen módon szöktek meg a kurd fennhatóság 

alatt álló Al-Hol táborból. A finn Külügyminisztérium állítása szerint a szóban forgó családok egyedül jutottak el az 

ankarai finn nagykövetségre, ahol kiállították számukra a hazautazáshoz szükséges dokumentumokat. A Finnek Pártja 

azonban valószínűbbnek tartja, hogy a hazatelepítésben a finn Külügyminisztérium is közreműködött, ezért az ügy 

kivizsgálását kezdeményezte. 

[News Now Finland] 

 

(2) A dán kormány törvényjavaslata megtiltaná a kiskorúak vallási házasságkötését 

A társadalmi kontroll elleni küzdelem részeként a dán kormány egy törvényjavaslatot terjesztett elő, amely 

kriminalizálja a 18 év alatti fiatalok vallási házasságkötését. A javaslat értelmében a kiskorúak vallási házasságkötésében 

közreműködő személy két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Egyes esetekben a bűncselekmény elkövetése 

az országból való kiutasítással is járna. A kormány szigorítaná továbbá a kiszabható büntetést az alany akarata ellenére 

történő vallási házasságban tartás tényállása esetén. „Nem lehetünk naívak. Dániában léteznek kényszerházasságok. 

Sajnos rendszeresen hallunk arról, hogy a nőket akaratuk ellenére vallási házasságokban tartják”− mondta Mattias 

Tesfaye bevándorlási és integrációs miniszter sajtóközleményében. 

[BT] 

 

(3)  Egy koppenhágai gettó lakói perelik a dán államot 

A dán kormány 2018-ban fogadta el a Gettótervet, amelynek célja az, hogy az ország területén található gettókat 2030-

ig felszámolja. Gettóknak azok az önkormányzati bérlakásokból álló városnegyedek minősülnek, amelyekben a nem-

nyugati országokból származó bevándorlók és leszármazottaik aránya meghaladja az 50%-ot és további négy kritérium 

(amelyek a lakók foglalkoztatottságára, végzettségére, átlagos jövedelemére és a bűnözés arányára vonatkoznak) közül 

legalább kettő teljesül. A koppenhágai Mjølnerparken nevű városrész már öt éve a Közlekedési és Építésügyi 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://newsnowfinland.fi/domestic/three-isis-linked-finnish-families-arrive-from-al-hol-refugee-camp
https://www.bt.dk/politik/regeringen-vil-forbyde-religioese-vielser-af-mindreaarige-og-skaerpe-straf?fbclid=IwAR1w1c-HJg_KQPjykaTY4XTKWa4_WdQqWJo9v9s-VLdUIO7EOPx_wo3r43c
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Minisztérium gettólistáján szerepel, ezért kemény gettónak számít. Ez lényegében azt jelenti, hogy az ott található 

önkormányzati bérlakások 60%-ára lebontás vagy eladás vár. A lakók egy része ezért etnikai diszkriminációra 

hivatkozva pert indított a minisztérium ellen. 

[Ekstra Bladet] 

 

(4) Közel 1 700 algériai érkezett Spanyolországba az év eleje óta 

2020 eleje óta közel 1 700 algériai érkezett Spanyolországba, míg az előző év azonos időszakában ez körülbelül 100 

fő volt. A migránsok Algéria északi részéről hajókon indulnak el, amelyek képesek megtenni a két ország közötti 200 

km-es távot mindössze három vagy négy óra alatt anélkül, hogy a határőrség radarjai észlelnék őket. A spanyol területre 

érkezett algériaiak száma jelentősen megnövekedett. Az év eleje óta Spanyolországba érkezett 6 773 bevándorlóból − 

hivatalos adatok szerint − kb. 1 700-an voltak algériai állampolgárok. 

[InfoMigrants] 

 

(5) Olaszország eljárást indít Málta ellen, mert az felé irányított migránsokat 

A Guardian forrásai szerint a máltai tengerészet 101, motoros gumidingin közlekedő migránssal azt közölte, hogy 

Máltán koronavírus-járvány van, és egyébként is kis ország, ezért nem tudják őket befogadni. Majd új motort, 

üzemanyagot és mentőmellényeket adtak a menedékkérőknek és fegyvert fogva rájuk kijelentették, hogy 30 percük 

van Olaszország felé elhajózni. Az olasz kormány sajnálatosnak és nem egyedinek nevezte az esetet. 

[The Guardian] 

 

(6) Bevándorlóaktivisták cinikusnak tartják az olaszországi migránsok hat hónapra szóló legalizálását 

Teresa Bellanova mezőgazdasági miniszter május 13-án tett bejelentést arról, hogy a 700 ezer olaszországi illegális 

bevándorló egy részét, kb. 200 ezer embert a földművelési és halászati szektorba irányítanak át, és 6 hónapra 

legalizálják tartózkodásukat. Az egyik nápolyi bevándorlópárti szervezet szóvivője cinikusnak tartja a döntést, azzal 

érvelve, hogy a kormány kiválogatja azokat, akik munkaerőként kellenek neki, a többiek sanyarú helyzetével pedig 

nem törődik. 

[Aljazeera] 

 

(7) Ciprus 17 migránst toloncol ki terrorista-kapcsolatok gyanúja miatt 

Amint ismét engedélyezik a kereskedelmi repülést a szigetországban, 17 olyan embert fognak kitoloncolni, akik 

jelenleg idegenrendészeti őrizetben vannak és terrorista vagy szélsőséges szervezetekhez kapcsolhatók. További 

adatokat nem osztott meg róluk a belügyminisztérium. Ciprusra érkezett idén a legtöbb bevándorló Európában az 

ország népességéhez viszonyítva. A járvány márciusi kitörése előtt is már 3 000-en választották úticélnak. 

[Ekathimerini] 

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/det-er-udansk-og-uvaerdigt/8139017?fbclid=IwAR1w1c-HJg_KQPjykaTY4XTKWa4_WdQqWJo9v9s-VLdUIO7EOPx_wo3r43c
http://www.infomigrants.net/ar/post/25078/تقارير-المهاجرون-الجزائريون-يشكلون-أعلى-نسبة-وافدين-إلى-إسبانيا
https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/29/italy-considers-charges-over-maltas-shocking-refusal-to-rescue-migrants
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/critics-slam-italy-amnesty-undocumented-migrants-200526104154789.html
https://www.ekathimerini.com/253034/article/ekathimerini/news/cyprus-to-deport-17-migrants-suspected-of-terror-links
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(8) 80 afrikai migráns kötött ki Gran Canarián 

A héttagú Kanári-szigetek harmadik legnagyobb tagján két halászbárkával, két kikötőben összesen 80 afrikai migráns 

jelent meg. Három közülük koronavírusos volt, őket karanténba helyezték. A többieknek is megtörtént a szükség 

szerinti kórházi ellátása és most arra várnak, hogy a járvány miatti karantén megszűntével a félszigetre vigyék őket. A 

belügyminisztérium adatai szerint miközben idén május 15-ig a Spanyolországba irányuló tengeri migráció 

összességében több mint negyedével csökkent a tavalyi év azonos időszakához képest, a Kanári-szigetekre ugyanezen 

időszakban hétszer több bevándorló érkezett. 

[Reuters] 

 

(9) Görögország tovább erősíti a görög–török határ védelmét 

Görögország folytatja a görög–török szárazföldi határ védelmének megerősítését azt követően, hogy Ankara a 

járványveszély csillapodásával a március elejihez hasonló, újabb migrációs hullám megindulásával fenyeget. Athén 

több mint 400 főt telepített az Évrosz folyó térségébe a már jelenlévő 1 100 hatósági személy mellé, köztük 

rohamrendőröket. A következő hetekben további 800 fő érkezése várható. A görög hatóságok háromszorosára 

tervezik meghosszabbítani a jelenlegi, 12 kilométer hosszúságú határkerítést, hogy ne érhesse őket meglepetésként 

semmilyen török lépés. A térségben állomásozó görög rendőri és katonai erő folyamatos magas készenlétben van. 

[VoaNews] 

 

 

 

https://uk.reuters.com/article/uk-europe-migrants-spain/wave-of-migration-strains-spains-canary-islands-amid-pandemic-idUKKBN2321VA
https://www.voanews.com/europe/greece-deploys-forces-build-fence-turkish-border
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
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AFRIKA 

 

(10) Folytatódtak az etnikai jellegű összecsapások Maliban 

Motorbiciklikkel érkező − feltehetően fuláni − fegyveresek három dogon falut támadtak meg és összesen 27 emberrel 

végeztek. A Száhel-övezetet sújtó elsivatagosodás és túlnépesedés következtében a tavalyi év azonos időszakához 

képest 90 %-kal többen haltak meg Maliban a legelőkért és termőföldekért folyó harcokban. A fulánik zömében 

pásztorkodásból élő muszlimok, míg a dogonok a saját vallási tradíciójukat követő földművesek. 

[Reuters] 

 

(11)  Egy líbiai emberkereskedő családja bosszúból végzett migránsokkal 

Egy líbiai embercsempész családja 26 bangladesi és 4 fekete-afrikai bevándorlóval végzett bosszúból, amiért azok 

állítólag megölték a férfit. A líbiai kormány vizsgálatot indított az ügyben. 

[Hiiraan] 

 

 

 

  

https://www.reuters.com/article/us-mali-security/twenty-seven-killed-in-central-mali-ethnic-attacks-local-officials-say-idUSKBN2342ES
https://hiiraan.com/news4/2020/May/178333/libya_s_tripoli_govt_says_30_migrants_killed_in_revenge_attack.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET 

 

(12) Folytatódik az afgán migránsok kötelező kitoloncolása Iránból 

Közel 2,5 millió afgán bevándorló él Iránban. Ezeknek a bevándorlóknak a többsége azért dolgozik az országban, 

hogy biztosítsa Afganisztánban maradt családjának megélhetését. Az iráni koronavírus kitörése óta drasztikusan 

felerősödött az afgán bevándorlók hazájukba való visszatérésének folyamata. 2020 eleje óta 370 000 afgán bevándorló 

tért vissza hazájába Iránból, közülük 270 000-an 2020 márciusa óta. Az Iránból visszatérők közül többeket erőszakkal 

toloncoltak vissza Afganisztánba. 

 [Subhekabul] 

 

(13) Afganisztán kormánya bármikor készen áll tárgyalni a tálibokkal 

A béketárgyalás afgán kormányoldali vezetője, Abdullah Abdullah azt mondta, hogy bármikor készen állnak a 

béketárgyalások megkezdésére a tálibokkal. A Nemzeti Megbékélés Legfelsőbb Tanácsának elnöke azt nyilatkozta, 

hogy az Eid al-Fitr idejére a Tálibán Mozgalom által kezdeményezett tűzszünet, az erőszak csökkenése és a fogolycsere 

kaput nyitottak a lehetséges békefolyamatoknak. A vezető szerint újabb tűzszünetre van szükség, amennyiben a 

tárgyalásokat a két fél megkezdi. 

[Aljazeera] 

 

(14) Újságírók haltak meg, amikor felrobbantottak egy kisbuszt Kabulban – az Iszlám Állam vállalta 

magára a támadást 

Meghalt egy újságíró és a Khurshid TV munkatársait szállító kisbusz vezetője, valamint legalább négyen megsebesültek, 

amikor egy improvizált robbanóeszközt hoztak működésbe Afganisztán fővárosában, Kabulban. A támadást az Iszlám 

Állam vállalta magára. Az afgán belügyminisztérium szerint a kisbuszt célzott támadást érte. Afganisztán a világ egyik 

legveszélyesebb országa az újságírók számára, akik gyakran célponttá válnak munkájuk során. Az eset különösen 

érdekes, mert a Tálibán Mozgalom tűzszünetet kötött az afgán kormánnyal az Eid al-Fitr idejére, ugyanakkor a korábbi 

évek során gyakran fenyegették a média munkatársait, hogy hagyjanak fel az ellenük szóló hírek terjesztésével. 

[Aljazeera és Reuters] 

 

(15) A Tálibán és az Iszlám Állam egymást támogathatja 

A legfelsőbb afgán politikai szereplők körében egyre felkapottabb az az elmélet, miszerint az Iszlám Állam és a Tálibán 

Mozgalom kölcsönösen segítik egymást a harcosok kiképzésében, valamint a támadások végrehajtásában. Az USA és 

a tálibok között februárban kötött megállapodás egyik kulcseleme, hogy megakadályozzák az Iszlám Állam és más 

terrorista csoportok akcióit afgán földön. Zalmay Khalilzad, az USA különleges képviselője a Twitteren közzétett 

https://www.subhekabul.com/گزارش/گزارش-روز/compulsory-deportation-of-afghan-refugees-from-iran/
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/afghanistan-abdullah-ready-taliban-talks-time-200530111207538.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/journalist-killed-kabul-bomb-blast-targeting-tv-workers-200530135932223.html
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-attacks-media/islamic-state-kills-afghan-journalist-technician-in-bus-blast-idUSKBN2360J5
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posztjában a kabuli szülészeten elkövetett támadást követően azt írta, hogy az Amerikai Egyesült Államok az Iszlám 

Államot gyanúsítja az akcióval. A szombaton történt kabuli robbantást, amelyben ketten vesztették életüket, az Iszlám 

Állam vállalta magára. 

[Washington Post] 

  

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/afghanistan-taliban-islamic-state-peace-process/2020/05/30/c61dbda2-9f8a-11ea-be06-af5514ee0385_story.html
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(16) Fontos előrelépésnek tartja a tranzitzónák magyarországi bezárását Felipe González Morales, az 

ENSZ migránsok jogaival foglalkozó különleges jelentéstevője 

Felipe González Morales, az ENSZ chilei nemzetiségű jelentéstevője nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a 

tranzitzónák bezárása Magyarország számára remek alkalmat kínál arra, hogy felülvizsgálja menekültügyi szabályozását, 

gyakorlatát, valamint, hogy biztosítsa a menedékkérők menekültügyi eljáráshoz történő hozzáférését és a magyar állam 

területére való bejutását is. González 2019 júliusában hivatalos magyarországi látogatásán meggyőződött arról, hogy a 

tranzitzónákban börtönszerű körülmények között tartották a migránsokat. A jelentéstevő 2020 júniusában mutatja be 

a migránsok (ideértve a menedékkérőket) emberi jogaival foglalkozó és Magyarországra vonatkozó jelentését az ENSZ 

Emberi Jogi Tanácsának. 

[OHCHR] 

 

(17) Egyebek mellett a biztonsági szempontok eltúlzott figyelembevétele miatt kritizálja Magyarországot 

az ENSZ migránsok jogaival foglalkozó különleges jelentéstevője az Emberi Jogi Tanács júniusi ülésére 

benyújtott jelentésében 

Felipe González Morales, az ENSZ migránsok jogaival foglalkozó jelentéstevője 2019. július 10-e és 17-e között 

hivatalos látogatáson Magyarországon járt, ahol a migrációval kapcsolatos hazai jogszabályokat és gyakorlatokat 

tanulmányozta. Látogatása során találkozott − többek között − a Kormány (KKM, IM, BM, EMMI) illetékeseivel, a 

rendőrség és az idegenrendészeti hatóság munkatársaival, a bírósági szervezet (Alkotmánybíróság, a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, Szegedi Törvényszék stb.) képviselőivel, civil szervezetekkel és migránsokkal is. 

A rapportőr bírálja Magyarországot amiatt, hogy a biztonsági megfontolásokat minden más szempont − például a jogi 

dimenzió − elé helyezte. Hozzátette, hogy sok intézkedés aránytalannak tűnt a valós helyzet tekintetében. Morales 

ajánlásokat is megfogalmaz hazánknak. Így Magyarországnak meg kellene szüntetni a tömeges bevándorlás okozta 

válsághelyzetet, hatályon kívül kellene helyeznie a "Jogellenes bevándorlás elősegítése, támogatása" bűncselekményt a 

Büntető Törvénykönyvből és meg kellene erősítenie a bírósági felülvizsgálat lehetőségét menekültügyekben. A 

jelentéstevő emellett felhívja a kormányt és a politikusokat, hogy tartózkodjanak az etnikai és faji gyűlölet 

támogatásától és az idegenellenességtől. Minden ilyen megnyilvánulást törvénnyel kellene megtiltani Morales szerint. 

A jelentéstevő emellett számos, a tranzitzónákkal kapcsolatos − azóta nyilván okafogyottá vált − javaslatot is 

megfogalmazott. A jelentést az ENSZ Emberi Jogi Tanács 2020. június 15-én kezdődő ülésén tárgyalja. 

[ODS] 

 

 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25911&LangID=E
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/111/59/PDF/G2011159.pdf?OpenElement


 
8 
 

(18) Jelentősen esik idén a világjárvány miatt a hazautalások összege 

A Világbank előrejelzése szerint 77,5 milliárd USA-dollárnyi hazautalás várható idén Latin-Amerikába és a Karib-

térségbe, ez pedig 19,3%-kal kevesebb a tavalyi 96 milliárdnál. Ebben a két régióban 30 millió háztartásból 6 millió 

egyáltalán nem fog hazautalást kapni, míg 8 milliónak legalább egy havi összeg ki fog esni. Az utalások összege 

átlagosan havi 212 USA-dollár és az érintett háztartásokban a havi jövedelem felét teszik ki, a megtakarítási 

képességüket pedig kétszeresére növelik az átlagos háztartásokhoz képest. A jelenség globális: szubszaharai térségben 

23%-kal, Dél-Ázsiában 22%-kal, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten 19,6%-kal, Kelet-Ázsiában és Óceániában 13%-

kal csökken a hazautalások összege. 

[World Bank] 

 

  

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history
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ÁZSIA 

 

(19) A sivatagi sáskák inváziója elérte Indiát 

A sivatagi sáskák Pakisztánból terjedtek át Nyugat-Indiába, ahol jelenleg mintegy 50 000 hektárnyi területet foglalnak 

el. A két ország tisztségviselői már évek óta együttműködnek a sáskák elleni küzdelemben, azonban a koronavírus-

járvány következtében eddig csak online tudtak koordinálni. A mostani sáskaraj nem jelent komoly veszélyt India 

élelmiszer-ellátására, ugyanis az érintett területek többségén már betakarították a termést. Azonban amennyiben a 

hatóságoknak nem sikerül kontrollálniuk a sáskainváziót, a közeledő monszunidőszak ideális körülményeket teremt 

majd a szaporodásukra, amelynek súlyos következményei lesznek India lakosságának élelmezés-biztonságára nézve. 

[BBC] 

 

 

  

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52804981
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AMERIKA 

(20) Kanada 27 millió USA-dollárt ajánlott fel a venezuelai menekültek és bevándorlók megsegítésére 

Az EU és Spanyolország által kezdeményezett donorkonferencián 2,79 milliárd USA-dollárnyi felajánlás érkezett. Az 

ENSZ becslései szerint mintegy 5 millióan menekültek el az országból a bizonytalan politikai helyzet és az összeomlott 

gazdaság miatt. 80%-uk Latin-Amerikában és a Karib-térségben lelt menedékre. A World Vision Canada elnöke 

kiemelte: Kanada felajánlása kritikus időpontban történt, hiszen több millió venezuelait az éhezés és a tiszta ivóvíz 

hiánya fenyeget új hazájában. 

[CBC] 

 

(21) Az USA 2 millió dollárral segíti a közép-ázsiai migránsok helyzetének javítását 

A taskenti amerikai nagykövetség közlése szerint az Egyesült Államok 2 millió dollárt biztosít a közép-ázsiai 

migránsoknak az USAID-en keresztül a koronavírus-járvány következményeinek javítására. Az USAID a Safe 

Migration in Central Asia projektben öt volt szovjet tagköztársaságba juttatja el a segítséget, amely egyebek mellett 

alapvető szükségleteket és a betegség természetével és az ellene való védekezéssel kapcsolatos részletes tájékoztató 

anyagokat is tartalmaz. 

[AKIpress] 

 

(22) Egy nemzetközi bíróság migránsok egészségügyi ellátására kötelezte Panamát 

Panama körülbelül 2 000 kubai, haiti, afrikai és ázsiai migránst tartott a kolumbiai határhoz közeli táborban, akik közül 

80 fertőzöttet egy másik központba vittek át. Az Emberi Jogok Amerika-közi Bírósága arra kötelezte az országot, 

hogy azonnal biztosítson megfelelő egészségügyi ellátást az ott tartott bevándorlóknak. Több mint 4 000 esettel és 

315 halottal Panama a legfertőzöttebb ország Közép-Amerikában. A migránsokat mindig is ebben a táborban 

helyezték el, mielőtt buszra szállhattak nyugat felé, azonban a járvány miatt továbbindulásuk időpontja teljesen 

bizonytalan, hiszen Costa Rica és Nicaragua is lezárta Panamával közös határát. 

[NY Times] 

 

(23) Ausztrália: a beutazási tilalom ellenére folytatódik a menekültek áttelepítése az Egyesült 

Államokba 

Az elmúlt héten az ausztrál hatóságok egy pár tucat menekültet az Egyesült Államokba, egyet pedig Finnországba 

küldtek. A szenátus márciusi ülésén a belügyminiszter arról számolt be, hogy eddig 702 menekültet helyeztek át az 

Egyesült Államokba az akkori ausztrál miniszterelnök, Malcolm Turnbull és az amerikai elnök, Barack Obama által 

2016-ban megkötött megállapodás alapján. A megállapodás értelmében legfeljebb 1 250 offshore táborokban 

várakozó menekültet vesznek át az amerikaiak Ausztráliától. A minisztérium szerint további 260 menekültet már 

https://www.cbc.ca/news/politics/canada-venezuela-pandemic-covid-coronavirus-1.5585726
https://akipress.com/news:642307:USAID_commits_$2_million_to_address_needs_of_Central_Asian_migrants_impacted_by_COVID-19_pandemic/
https://www.nytimes.com/aponline/2020/05/28/world/americas/ap-lt-virus-outbeak-panama-migrants.html
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jóváhagytak az amerikaiak, de még nem távoztak. A belügyminiszter azt is elmondta a szenátusnak, hogy 211 

menedékkérő maradt Nauruban, 228 fő van Pápua Új-Guineában és kb. 1 220 orvosi kezelés alatt álló menekült van 

jelenleg is Ausztráliában. 

[SBS] 

 

 

 

 

 

 

https://www.sbs.com.au/news/dozens-of-refugees-flown-from-australia-and-png-to-us-despite-coronavirus-travel-bans

