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EURÓPA  

 

(1) Észak-olaszországi polgármesterek: a migráció menedzselhetetlen 

A Szlovéniával és Ausztriával határos tartomány, Friuli-Venezia-Giulia három városának (Trieszt, Gorizia, Tarvisio) 

polgármesterei levélben panaszkodnak a miniszterelnöknek, a külügyminiszternek és a belügyminiszternek a régióban 

megnövekedett migrációs nyomás miatt. Egyebek mellett felhívják a kormánytagok figyelmét arra, hogy Triesztben és 

Goriziában nem lehetséges elhelyezni az egyébként egyre növekvő számban érkező kiskorú migránsokat, mert nincs 

karanténra alkalmas épület. 

[InfoMigrants] 

 

(2) NGO-k: illegálisan küldtek vissza bevándorlókat Olaszországból Szlovéniába 

Két civil szervezet arra panaszkodik, hogy Friuli-Venezia-Giulia tartományból anélkül fordítottak vissza Szlovéniába 

bevándorlókat, hogy megvizsgálták volna menedékkérelmüket. Bírálják az olasz-szlovén-bosnyák visszafogadási 

megállapodást is azzal érvelve, hogy amiatt súlyos erőszaknak vannak kitéve a balkáni útvonalon a migránsok. A Liga 

vezette régió biztonsági vezetője közölte: a tartomány vezetői maximálisan támogatják a hatóságok határok védelmére 

irányuló erőfeszítéseit, így a kifogásolt eljárást is. 

[InfoMigrants] 

 

(3)  Ezernél is több rendőrt vezényelt a szlovén kormány a Horvátországgal közös határra 

Az elmúlt hetekben erősödött a balkáni útvonalon a migráció, ezért kedden körülbelül ezer rendőrt vezényeltek a 

szlovén-horvát határra, valamint egy speciális egységet is felállítottak, amely a migránsok elbeszélései alapján a pontos 

útvonalat kutatja át szisztematikusan. A szlovén rendőrfőkapitány-helyettes szerint a bevándorlók számának 

növekedése két okból várható: Bosznia enyhített a továbbutazási korlátozásokon a járványhelyzet javulásával, 

Görögország pedig a szigeteiről a félszigetre vitt át nagy létszámú bevándorlót. 

[InfoMigrants] 

 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.infomigrants.net/en/post/25165/mayors-in-northern-italy-warn-migrant-flow-is-unmanageable
https://www.infomigrants.net/en/post/25114/asylum-seekers-illegally-returned-from-italy-to-slovenia-ngos-claim
https://www.infomigrants.net/en/post/25150/slovenia-sends-extra-police-to-fortify-border-against-migrants
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(4) Az ír kormány felmérést készíttetett a bevándorlók integrációjának akadályairól 

Az ESRI, az ír kormány által fenntartott think tank felmérése szerint a keresőképes bevándorlók körében magasabb a 

felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya, mint az írek körében, mégis rosszabb foglalkoztatottsági mutatókkal 

rendelkeznek. Kiderült, hogy azoknak van nagyobb esélye elhelyezkedni, akik jól beszélnek angolul, és különösen 

javítja esélyeiket, ha végzettségüket sikerült elismertetniük. A jelentést szerző ESRI-munkatárs szerint tehát erre a két 

területre kell fókuszálnia a jövő írországi integrációs politikájának. 

[The Irish Times] 

 

(5) Továbbra is megfigyelhető egyes bevándorló-közösségekben a női nemiszerv-csonkítás gyakorlata 

Finnországban, bár csökkenő arányban, de továbbra is megfigyelhető egyes bevándorló-közösségekben a női 

nemiszerv-csonkítás gyakorlata. Bár az eljárást a finn jogrend bünteti, elsősorban kelet-afrikai migránsok közében 

továbbra is tetten érhető a beavatkozás. 

[Hiiraan] 

 

(6) Az Európai Bizottság növelné a törökországi menekültek támogatását  

Az Európai Bizottság arra tett javaslatot, hogy a COVID-19 járvány negatív hatásaira és a szíriai válság további 

elhúzódására tekintettel növeljék meg a legnagyobb szíriai menekültközösségeket befogadó államok támogatását, 

összesen 585 millió euróval. Jordánia és Libanon 100 millió, Törökország 485 millió kiegészítő pénzügyi támogatást 

kapna. A tervek szerint a Törökországnak juttatott összeg két, már meglévő program működéséhez járulna hozzá jövő 

év végéig. A Vészhelyzeti Szociális Biztonsági Háló program a leginkább rászoruló 1,7 millió szíriai menekültnek 

biztosít havi pénzügyi támogatást, míg a Feltételes Készpénzátutalás az Oktatásért program több mint 600 ezer 

menekült gyermek iskolába járását segíti. 

[AA] 

 

(7) Dániában zavargások törtek ki egy iszlámellenes tüntetés kapcsán 

Rasmus Paludanra, a Kemény Vonal (dánul: Stram Kurs) párt vezetőjére késsel támadt rá egy bevándorló a párt 

Aarhusban rendezett iszlámellenes tüntetésén június 5-én. A helyszínen tartózkodó rendőrök Paludánt időben 

kimenekítették, az elkövetőt pedig egy figyelmeztető lövés leadását követően lábon lőtték. Az eseményt követően 

zavargások törtek ki Aarhus Gellerupparken nevű bevándorlónegyedében; a bevándorlók kövekkel és petárdákkal 

dobálták a rendőröket. Két rendőr könnyebben megsérült. Az éjszaka folyamán a zavargások átterjedtek Aarhus 

nyugati részére, ahol több szemetes kukát és egy autót is felgyújtottak a bevándorlók. A rendőrök 3 bevándorlót 

állítottak elő és arról számoltak be, hogy nagy számban voltak egészen fiatal kiskorúak is a lázongók között. 

[Ekstra Bladet] 

 

https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/migrants-better-educated-than-irish-but-more-likely-to-be-jobless-study-shows-1.4270101
https://hiiraan.com/news4/2020/Jun/178453/fgm_declining_in_finland_school_health_survey.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.aa.com.tr/en/europe/eu-proposes-to-top-up-support-for-refugees-in-turkey/1864179
https://ekstrabladet.dk/112/politiet-angrebet-i-gellerup-i-nat/8152264?fbclid=IwAR3a_jJrG82O7mOPYPCi7QvoQd35hkxFzAxEjIfnH689JiqxXofld2irnu0
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(8) Svédország: felmerült a felső határ kiszabásának gondolata a menekültek befogadásában 

Folynak az egyeztetések a svéd parlament migrációs bizottságában az új migrációs politika irányvonalát illetően. Az 

egyik fontos kérdés a menekültbefogadás korlátozása, azonban a parlamenti pártok meglehetősen eltérő álláspontot 

képviselnek az ügyben. A Szociáldemokrata Párt elképzelhetőnek tartja egy referenciaérték bevezetését, amelynek 

értelmében Svédország a lakosságának EU-n belüli arányához mérten fogadna be menekülteket. Ez azt jelentené, hogy 

Svédország az EU-ba érkező menedékkérők teljes számának 2-3%-át venné át. Tavaly ez a szám 3,8% volt, míg a 

2015-ös menekültválság idején 13%. A Mérsékelt Párt és a Kereszténydemokrata Párt szerint ennél szigorúbb 

szabályozásra van szükség, szerintük a szomszédos északi országok szintjére kellene csökkenteni a bevándorlást, ami 

egy 80%-os mérséklést jelentene. A Zöldek Környezeti Pártja szerint egyáltalán nem indokolt a menekültek számának 

korlátozása. 

[Afton Bladet] 

 

(9) A Jobb Párt szigorítana a norvég bevándorlási politikán 

A Jobb Párt bevándorlási bizottsága akciótervet dolgozott ki a migráció korlátozására. Az akcióterv célja, hogy a 

Norvégiába érkező menekültek számát ne a nemzetközi válságok, hanem a norvég parlament határozza meg. A 

bizottság vezetője, Torbjørn Røe Isakse szerint az elkövetkező 30 évben Norvégiába nem lehet olyan szintű a 

bevándorlás, mint ami 1990 óta mostanáig volt tapasztalható. 

[Dagsavisen] 

 

(10) A szegénységben élő norvég gyerekek több mint fele bevándorló családból származik 

Egy friss integrációs jelentés szerint körülbelül 111 000 gyermek élt alacsony jövedelmű háztartásokban Norvégiában 

2018-ban. A szegénységben élő gyerekek 57%-a volt bevándorló hátterű. 

[Dagsavisen] 

 

(11)  2020 első öt hónapjában 635 tunéziai érkezett Olaszországba illegális bevándorlóként 

Az Olaszországba érkező tunéziai illegális bevándorlók száma megkétszereződött és 635 főre emelkedett az év első 

öt hónapjában, míg az előző év azonos időszakában ez a szám 347 fő volt. A tunéziai Gazdasági és Társadalmi Jogok 

Fórumától kapott adatok azt mutatják, hogy az olasz partokra érkezők száma májusban elérte a 494-et, szemben a 

tavalyi 94-gyel. A kijárási és utazási korlátozások, valamint a határok lezárása ellenére a tengeri határok illegális átlépése 

nem szűnt meg. 

[Radiotunisenne] 

 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/K30d1M/steg-mot-volymmal-i-migrationspolitiken
https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/hoyre-utvalg-vil-ha-handlingsregel-for-innvandring-1.1726034
https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/over-halvparten-av-fattige-barn-i-norge-er-barn-av-innvandrere-1.1725068
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
http://www.radiotunisienne.tn/2020/06/05/وصول-635-تونسيا-الى-إيطاليا-ضمن-رحلات-اله/
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AFRIKA 

 

(12) A Maliban szolgáló francia erők likvidálták a térségben tevékenykedő al-Káida csoportok vezetőjét 

A Maliban tevékenykedő francia erők likvidálták a térségben tevékenykedő al-Káida csoportok vezetőjét, Abd al-Málik 

Drúkdált. Drúkdál az al-Káida az Iszlám Magreb Földjén (AQIM) csoport vezetőjeként kulcsszerepet játszott a 2013-

as mali polgárháború óta felerősödő dzsihádista támadásokban és a térség destabilizációjában. Megölése ezért fontos 

szimbolikus és gyakorlati siker. 

[Reuters] 

 

(13)  Khalífa Haftar táborok erői feladták az összes állásukat Tripoliban  

Június 4-én Khalífa Haftar táborok erői feladták az összes állásukat Tripoliban, és visszavonultak a közeli Tarhúna 

városába. Ezzel a líbiai főváros tavaly áprilisban kezdődő ostroma véget ért. A felek külső közvetítéssel a tűzszünetről 

és a politikai rendezésről tárgyalnak, miközben Oroszország vadászrepülőgépeket telepített kelet-líbiai 

támaszpontokra. 

[Reuters] 

 

 

 

  

https://www.reuters.com/article/us-france-sahel-qaeda/france-says-its-army-killed-al-qaeda-north-africa-chief-droukdel-idUSKBN23C2XT
https://www.reuters.com/article/us-libya-security/eastern-forces-quit-libyan-capital-after-year-long-assault-idUSKBN23B1PN
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KÖZEL-KELET 

 

(14) Három afgán halt meg egy autóbalesetben Iránban 

Három afgán vesztette életét egy autóbalesetben a Közép-Iránban található Yazd városában június 5-én. Az autó, 

melyet egy embercsempész vezetett, 14 embert szállított, 1 pakisztáni és 13 afgán állampolgárt. A három halott mellett 

nyolc másik személy megsebesült. Az iráni tisztviselők szerint a baleset oka a „nagy sebesség" volt, de állításuk szerint 

egyik túlélő azt mondta, hogy az autó az iráni rendőrség "lövöldözése" következtében kigyulladt. 

 [Iranianuk] 

 

  

http://www.iranianuk.com/20200604200317030/کشته-شدن-۳-شهروند-افغان-در-آتش-گرفتن-خودروی-حامل-مهاجران-غیر-قانونی-در-استان-یزد-ویدیو-۱۸
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(15) Szűkösek a pénzügyi források – milliók élete van veszélyben Jemenben 

Az ENSZ szerdán figyelmeztetett arra, hogy a koronavírus és az éhínség elleni küzdelem a hónap végére jelentős 

mértékben gyengülhet vagy teljesen megszűnhet, ha nem kap sürgős támogatást az adományozó országoktól. A 

figyelmeztetés egy nappal azután látott napvilágot, hogy egymilliárd dollárral kisebb pénzösszeg érkezett az ENSZ 

intézményei által az alapvető segélyprogramok finanszírozására kérttől. A regisztrált esetek számához képest úgy 

gondolják, hogy az országban gyorsan terjed a koronavírus. Kedden Antonio Guterres, az ENSZ Főtitkára arról 

számolt be, hogy Ádenben a legmagasabb a vírus okozta halálozási arány. A Guardian jelentése szerint ennek ellenére 

Etiópiából és Szomáliából származó migránsok továbbra is érkeznek a Vörös-tengeren keresztül Jemenbe, annak 

reményében, hogy elérik az Öböl-államokat, és munkát találnak. Az UNHCR jemeni képviselője azt mondta az brit 

lapnak, hogy a finanszírozás hiánya megvonja a pénzt a kiszolgáltatott helyzetben lévő menekültek és a konfliktus 

miatt lakhelyüket elhagyni kényszerülő jemeniek elől. 

[UNHCR] 

 

(16) Az iraki IOM pénzzel segíti a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került migráns dolgozókat 

Az IOM iraki szervezete 182 dollár folyósításával támogatja azokat a migránsokat, akik a koronavírus hatására 

elvesztették munkájukat és megélhetési forrásukat. A migránsok a legsebezhetőbbek rétegét alkotják. Az IOM iraki 

vezetője azt mondta, hogy legtöbbjük hónapról hónapra él, a keresetének nagy részét pedig hazaküldi családjának. A 

migránsok különösen kitettek a vírusnak, ugyanis legtöbben zsúfolt élettereken élnek együtt, az egészségügyi ellátás 

pedig rendkívül alacsony színvonalú. A szervezet iraki vezetője szerint azonnali lépésekre van szükség, hogy 

megvédjék egészségüket, jólétüket, státusztól függetlenül. 

[IOM] 

 

(17) Ítéletet hirdetett az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) az Azerkane kontra Hollandia ügyben 

Az ügy felperese Azerkane, marokkói állampolgárságú és 1993-ban született Hollandiában. Jelenleg Rotterdamban él. 

Egész eddigi élete során ebben az országban élt szüleivel és hét testvérével. Szülei és testvérei közül öten holland 

állampolgársággal is rendelkeznek. Azerkane 2014-ig rendelkezett érvényes tartózkodási engedéllyel az országban, ahol 

többször volt büntetve például utcai rablások, betöréses lopás, fegyveres rablás, lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélés 

és más erőszakos bűncselekmények miatt. 2013-ban visszavonták a tartózkodási engedélyét, egyúttal pedig egy tíz évig 

terjedő beutazási tilalomról szóló határozatot is hoztak vele szemben a holland hatóságok. A felperes ezzel szemben 

kifogással élt, azonban azt minden közigazgatási és bírói fórum elutasította. Végül az EJEB-hez fordult azt állítva, 

hogy Hollandia megsértette a családi élet tiszteletben tartásának jogát. Az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint 

https://www.unhcr.org/news/stories/2020/6/5ed631574/yemenis-brink-aid-funding-gap-spells-disaster.html?fbclid=IwAR2GyIEJtvQfs6cQX22Dxq0Zs9Dz0fdGbPDVn1cg1k37g9QqWgfroSzEoc4
https://www.iom.int/news/iom-iraq-provides-cash-assistance-migrant-workers-affected-covid-19
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azonban Azerkane nagyon súlyos bűncselekményeket követett el Hollandiában, ami miatt jogszerűen toloncolják haza 

Marokkóba, vagyis a bíróság szerint nem sérült a családi élet tiszteletben tartásához való jog ebben az ügyben. 

[HUDOC] 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202706

