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(1) Német média: jelentősen emelkedett az európai érkezésszám májusban 

Az egyik német médium megszerezte a Frontex publikálás előtt álló, legfrissebb havi migrációs statisztikáját. 

Ebből kiderül, hogy a koronavírus nyomán elért április mélypontot követően májusban többszörösére 

emelkedett az illegális határátlépések száma az EU külső határain: összesen mintegy 4 300 határsértést 

regisztráltak, ami az egy hónappal korábbi szinttel összevetve háromszoros bővülést jelez. Idén az első öt 

hónapban 31 600 személy érkezett illegálisan az EU területére, ami 6%-os csökkenést jelent 2019 azonos 

időszaka alapján. Májusban a legtöbben Törökországból érkeztek Görögországba (1 250). Áprilist követően 

komoly élénkülés volt tapasztalható az olaszországi (1 000) és a spanyolországi (650) érkezésekben is, 

miközben a Nyugat-Balkánon is megtízszereződött a határsértések száma (900). Utóbbit egyébként 

egyértelműen alátámasztják az elmúlt hetek magyarországi statisztikái is, amelyek érdemi migrációs nyomást 

jeleznek az ország déli határán. 

 [Tagesschau] 

 

(2) Az Amnesty International komoly vádakkal illeti Horvátországot 

Az Amnesty International azzal vádolja Horvátországot, hogy a rendőrség emberi jogi jogsértései 

fokozódnak a migránsok felé, akik átlépik a Boszniával közös határszakaszt. Massimo Moratti, az Amnesty 

International Európai Hivatalának igazgatóhelyettese azt mondta, hogy az Európai Unió nem hagyhatja 

figyelmen kívül a rendőrség által elkövetett erőszakot és visszaéléseket a külső határokon.  

 [EUObserver] 

 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.tagesschau.de/ausland/frontex-grenzuebertritte-103.html
https://euobserver.com/tickers/148634
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(3) Az Európai Unió szíriai menekültek felsőoktatási tanulmányait támogatja 

Az európai uniós finanszírozású EDU-SYRIA projekt 2015-ben indult. Célja segítséget nyújtani a szíriai 

válságban érintett fiatalok számára, és esélyt biztosítani nekik egy stabilabb és fenntarthatóbb jövő 

kialakítására. Ezáltal az EU hozzájárul ahhoz is, hogy ne jöjjön létre egy "elveszett generáció". A projekt 

harmadik fázisa, az EDU-SYRIA III 2020 februárjában indult 15 millió eurós pénzügyi kerettel, amellyel 2  

245 kedvezményezettnek kívánnak közvetlenül segíteni. A legújabban bejelentett program, amelyre július 9 -

ig lehet jelentkezni, mesterképzéses ösztöndíjat biztosít a sikeresen pályázó szíriai és jordán fiataloknak. 

 [EU Neighbours]  

 

(4)  Meghosszabbítják a karantént a görög szigeteken lévő menekülttáborokban 

A görög kormány bejelentette, hogy június 21-ig meghosszabbítják a karanténintézkedést Leszbosz, Számosz 

és Híosz szigetén. Számos NGO kritizálta a döntést, mivel a kijárási tilalom ezekben a táborokban korábban 

kezdődött és így tovább is fog tartani, mint a görög lakosságot érintő szabad mozgást korlátozó intézkedések .  

Az érintett táborokban lakók szerint a döntés felháborító, hiszen a kontinensen fekvő több táborban is 

enyhítettek már a korlátozásokon, illetve járványügyi szempontból sem látják indokoltnak a lépést.  

[InfoMigrants] 

 

(5) A BLM-tüntetések nyomán felvetődik az olasz állampolgársági törvény módosítása 

A firenzei New York University munkatársa, Angelica Pesarini tollából Kérdéses előjogok címmel jelent meg 

esszé. A magát olasznak valló, eritreai és szomáliai szülők gyermekeként olasz földön született oktató ebben 

azt feszegeti, hogy mi tesz egy olaszt olasszá. Pesarini 2019-ben a BBC-nek azt nyilatkozta, hogy sokan azt 

hiszik, hogy olasz ember csak fehér lehet. Úgy vélte, a rassz, a gyarmatosítás és a fehér bőrszín az olasz 

identitás része ma is. Az olasz állampolgársági törvény szerint az állampolgárság megszerzésénél feltétel, hogy 

mindkét szülő olasz állampolgár legyen, bevándorló gyermekek pedig nem kapnak automatikusan 

állampolgárságot 18 éves korukban. Ennek megváltoztatására a kormányzaton belül jelenleg három tervezet 

is verseng egymással. Bevándorláspárti aktivisták, beleértve a Salvini vezette Liga megállítására létrehozott 

Szardíniák mozgalom tagjait is, sürgetik a mielőbbi törvénymódosítást.  

[InfoMigrants] 

 

 

 

https://euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/eu-provides-scholarships-young-syrian-refugees
https://www.infomigrants.net/en/post/25329/quarantine-extended-at-greek-island-migrant-camps
https://www.infomigrants.net/en/post/25300/i-am-italian-too-how-blacklivesmatter-protests-reignited-the-italian-citizenship-debate
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(6) Egyetlen utassal érkezett toloncjárat az Egyesült Királyságból Litvániába 

Az ENSZ figyelmeztetett, hogy a kitoloncolások kedvezhetnek a COVID terjedésének. Ennek ellenére az 

Egyesült Királyság folytatja a kitoloncolásokat, legutóbb egyetlen utassal landolt repülőgép Litván iában. A 

belügyminisztérium nem közölt adatokat arról, hogy az egészségügyi veszélyhelyzet alatt hány kitoloncolást 

foganatosítottak, ugyanakkor más forrásokból tudni lehet, hogy március 20. és április 3. között 24 személyt 

távolítottak el így az országból. Egy korábbi közérdekű adatigénylés alapján egy személy kitoloncolása 

charterjárattal tavaly átlagosan 12 ezer fontba került.  

[The Independent] 

 

(7) Koronavírus-tesztközpontot hoztak létre egy dániai gettóban 

A dán kormány a társadalom megnyitásával egyidejűleg széleskörű koronavírus-tesztelést rendelt el, amelynek 

az egyik fontos eleme a lakosság számára könnyen hozzáférhető tesztközpontok felállítása az ország több 

pontján. A legújabb tesztközpontot Odense város Vollsmose nevű bevándorlónegyedében hozták létre abból 

a megfontolásból, hogy ez egy sűrűn lakott városrész és a bevándorló lakosság körében nagyobb a 

koronavírus-fertőzöttség. A tesztközpontba nem kell előzetesen bejelentkezni, akár az utcáról belépve a 

társadalombiztosítási kártya beszkennelésével is kérheti a lakosság a koronavírustesztet. 

[Fyens] 

 

 

(8) Iszlámkritikus pártot alapított két libanoni származású bevándorló Dániában 

A szóban forgó párt az Új Balközép (dánul: Nyt Centrum Venstre) nevet kapta, amely az alapítók elmondása 

szerint a centrumtól balra eső választóknak „szolidáris, progresszív, humanista és zöld alternatívát” kíván 

nyújtani. A dán politika eddigi balközép irányzatával szemben (értsd Venstre Párt) az Új Balközép kiáll a dán 

demokratikus értékek védelme mellett az iszlámmal szemben. A két libanoni származású alapító 

menekültként érkezett Dániába és hálásnak érzik magukat mindazért, amit eddig a dán társadalomtól kaptak. 

Véleményük szerint nem minden menekült és bevándorló ilyen hálás a dán demokratikus értékekért , hanem 

éppen ellenkezőleg, sokan megkövetelik, hogy a dán társadalom fokozatosan mondjon le ezekről és térjen át 

a muszlim normákra (pl. sertéshús tilalma az óvodai és iskolai közétkeztetésben). A balközép gondolkodású 

választókat képviselő Venstre Párt pedig mindig meghajol ezen követelések előtt. Az Új Balközép Párt 

érdekessége továbbá, hogy az egyik alapító tag az az Ahmed Akkari, aki a dán Mohamed-karikatúra botrány 

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.independent.co.uk/news/uk/home-news/coronavirus-home-office-deportations-un-immigration-removals-a9560606.html
https://fyens.dk/artikel/corona-rammer-indvandrere-h%C3%A5rdere-nu-f%C3%A5r-vollsmose-sit-eget-testcenter
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idején radikális nézeteket való imámként Dánia ellen uszította a muszlim világot. Akkar i ezt később megbánta, 

és felismerve az iszlám radikalizmus veszélyeit, ma már éppen az iszlám befolyása ellen lép fel.  

[Ekstrabladet] 

 

(9) Svédország: egy friss statisztikai felmérés szerint a 2015-ös migrációs válság idején 

menedéket kérők több mint a fele az országban maradt 

2015-ben összesen 163 456 fő kért menedéket Svédországban, akik közül 98 867 fő kapott tartózkodási 

engedélyt. A menekültként vagy egyéb jogcímen svédországi tartózkodásra jogosultak kicsivel több mint 

60%-a állandó tartózkodási engedélyt kapott. A statisztikai adatok szerint a tartózkodásra jogosultak 48% -a 

szír, 21%-a afgán és mintegy kétharmaduk férfi. Annak ellenére, hogy 5 év telt el a válság óta , a Bevándorlási 

Hivatal munkáját még mindig befolyásolja a krízis. Jelenleg a megnövekedett számú családegyesítési és 

állampolgársági kérelmek jelentenek kihívást a hatóságok számára. 

[SVT] 

 

(10) Katasztrofális a svéd bogyóipar számára a thai kormány döntése 

A thai Munkaügyi Minisztérium a svédországi koronavírus helyzetre tekintettel megtiltotta állampolgárai 

számára, hogy munkavállalási céllal Svédországba utazzanak. A döntés thai mezőgazdasági munkások ezreit 

és az őket szezonálisan foglalkoztató svéd bógyóipart kritikusan érinti. A bogyóipar egyik képviselője levelet 

küldött a stockholmi thai nagykövetségnek, amelyben a döntés visszavonása mellett érvelt. A levél bemutatja 

a fertőzés megakadályozása érdekében bevezetett intézkedéseket, valamint pénzügyi garanciát nyújt arra az 

esetre, ha egyes munkavállalók megbetegednének. A svéd bogyós növények 80%-át thaiföldi 

vendégmunkások szedik, ezért amennyiben a thai kormány nem oldja fel a tilalmat, sok cég 

csődbemenetelével és a svéd bogyós termékek árának növekedésével kell számolni. 

[ATL]  

 

(11) Norvégia 600 kvótamenekültet fogad majd a ruandai tranzitközpontból 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága 2019 szeptemberében hozta létre a Ruandai Sürgősségi Tranzit 

Központot, amelynek célja, hogy a Líbiából evakuált, zömében szubszaharai menekültek számára ideiglenes 

menedékül szolgáljon. A központ 500 fő befogadására alkalmas és jelenleg 306 Líbiából érkezett menekült 

tartózkodik itt. Norvégia ígéretet tett, hogy 600 menekültet fogad majd a ruandai táborból a koronavírus -

járvány lecsengését követően. Norvégia évek óta jelentős politikai és pénzügyi támogatást nyújt az UNHCR -

https://www.bt.dk/samfund/indvandrere-ydmyger-svenske-unge-tvinges-til-at-kysse-foedder-og-drikke-urin
https://www.bt.dk/samfund/indvandrere-ydmyger-svenske-unge-tvinges-til-at-kysse-foedder-og-drikke-urin
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/dansk-libanesiske-partistiftere-pas-paa-islam/8156229?fbclid=IwAR21fulZFHLXssxYDDSwwBXZGh-xFvVidxS4_8-iixwzNSheGpsPOz1yRnU
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/mer-an-varannan-har-fatt-uppehallstillstand-efter-flyktingkrisen
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.atl.nu/lantbruk/thailand-stoppar-barplockare-efter-corona/
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nek. 2019-ben Norvégia az UNHCR hetedik legnagyobb adományozója volt: összesen 94 millió dollárral 

támogatta a szervezetet. A ruandai tranzitközponthoz is elsőként járult hozzá anyagilag 5,5 millió dollárral. 

A norvég kormány ugyanakkor 200 millió norvég koronát ígért az uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért 

projektre, amely többek között a líbiai haditengerészetet és ezáltal az Európa felé tartó menekültek Líbiába 

történő visszaszállítását támogatja. 

 [ABC Nyheter]  

 

(12) Ítéletet hirdetett az Európai Unió Bírósága a WT és a Subdelegación del Gobierno en 

Guadalajara között folyamatban lévő üggyel kapcsolatos előzetes döntéshozatali eljárásban 

Az alapügy felperese WT, Spanyolországban ún. huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező marokkói 

állampolgár. 2016. február 22‑én, amikor WT megjelent az illetékes rendőri hatóságoknál a külföldi 

jogállásához kapcsolódó formaságok teljesítése érdekében, a felelős rendőri tisztviselő észlelte, hogy WT‑t 

2011 és 2014 között több büntetésre, többek között három, egy évet meghaladó szabadságvesztés‑büntetésre 

ítélték. Következésképpen közigazgatási kiutasítási eljárás indult a WT ellen, amelynek keretében utóbbit 

meghallgatták. WT többek között arra hivatkozott, hogy a vele szemben korábban hozott büntetőjogi 

felelősséget megállapító ítéletek önmagukban nem igazolhatják a spanyol államterületről való kiutasítását, és 

mivel több mint tíz éve ebben a tagállamban tartózkodik, beilleszkedett a spanyol társadalomba és kultúrába. 

Szintén ebben az országban vannak kötődései családi és szakmai téren. 2016. április 26 ‑án a guadalajarai 

kormányzati alkirendeltség határozatot hozott, amelyben elrendelte WT spanyol államterületről történő 

kiutasítását, aki ez ellen keresetet nyújtott be az illetékes közigazgatási bírósághoz. Kérelmét ez a bírói fórum 

elutasította, amely ellen WT fellebbezést nyújtott be Kasztília-La Mancha Felsőbíróságához, amely előzetes 

döntéshozatali eljárásban a következő kérdést tette fel az Európai Unió Bíróságának. Úgy kell-e értelmezni a 

harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló 

2003/109/EK irányelv releváns cikkét, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely előírja 

bármely, huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező olyan harmadik országbeli állampolgár kiutasítását, 

aki legalább egy év szabadságvesztés‑büntetéssel büntetendő bűncselekményt követett el, anélkül, hogy 

megvizsgálna egyéb szempontokat is. Az EUB ítéletében úgy találta, hogy igen, az ilyen nemzeti szabályozás 

ellentétes az uniós joggal, mivel huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli 

állampolgárt − jelen esetben a marokkói WT-t − nem lehet csak amiatt kiutasítani, mert a múltban 

bűncselekményeket követett el, hanem vizsgálni kell azt is, hogy tényleges és kellően súlyos veszélyt jelent‑e 

a közrendre vagy a közbiztonságra, vagy figyelembe kellene venni az e tagállam területén való tartózkodása 

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2020/06/06/195682319/tahani-onsket-seg-trygghet-covid-krisa-satte-livet-hennes-pa-vent


 
6 
 

időtartamát, életkorát, az érintett személyre és családtagjaira gyakorolt következményeket, valamint a 

tartózkodási helye szerinti tagállamhoz való kötődését vagy a származási országához fűződő kapcsolatok 

hiányát. 

[EUB] 

  

(13) Görög-török ellentét a Földközi-tengeren 

Nem sikerült megállítania az Irini műveletben szolgáló görög erőknek egy tanzániai zászló ala tt közlekedő 

teherhajót, amely a gyanú szerint fegyvereket szállított Tripoliba. A Cirkin ugyanis török fregattokat hívott 

segítségül, az EU-erők pedig nem vállalták a konfrontációt. Az Irini megalapításakor komoly kritikákat váltott 

ki, mivel a mandátummal ellentétben elsősorban csak a nemzetközileg elismert kormánynak érkező illegális 

fegyverszállítmányok kiszűrésére van esélye − Khalífa Haftar tábornok főleg szárazföldi és légi úton kap 

utánpótlást. 

 [Middle East Eye] 

  

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://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227296&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4869344
https://www.middleeasteye.net/news/greece-turkey-libya-navy-cargo-ship-standoff
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AFRIKA 

 

(14) Több mint 50 halottat találtak egy elsüllyedt hajó után Tunéziában 

A tunéziai hatóságok 52 holttestet fedeztek fel, miután egy hajó elsüllyedt a Kerkennah -szigetek 

partvonalánál. A holttestek között legalább 24 nő és 3 kisgyermek van. A hajó vélhetően Olaszország felé 

tartott. A hajótörés június 4-5. között történt. A hatóságokat egy halász figyelmeztette, miután észrevett 

néhány felbukkanó holttestet. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága szerint a tavalyi számadatokhoz képest 

megnőtt a Tunéziából Európába tartó migránsok száma. Az UNHCR területi képviselője attól tart, hogy még 

többen fognak útra kelni, ugyanis Tunéziában a migránsok több mint fele a koronavírus miatt elvesztette 

munkáját. 

 [UNHCR] 

 

(15)  Újabb országok sodródnak bele a Száhel térségben tapasztalható erőszak spiráljába 

A héten Elefántcsontpartnak a Burkina Faso-i határhoz közeli területén ért támadás egy katonai 

támaszpontot, amiben tízen vesztették életüket. Az egyelőre nem tisztázott, hogy a szomszédos országból 

érkező fegyveresek valamely dzsihádista csoporthoz tartoztak-e. A Száhel növekvő instabilitása beláthatatlan 

következményekkel járhat az Európa felé irányuló illegális migrációra. 

 [Reuters] 

 

(16) A koronavírus gazdasági és társadalmi következményei egyre súlyosabbak Afrikában 

A kenyai Dadaab menekülttáborban 500, magániskolákban dolgozó tanár vesztette el állását és megélhetését, 

mivel a járvány miatt bezártak az intézményeket. Afrikában bevett modell, hogy a középosztály a havonta 

gyakran csak néhány dollárt kérő, alsó kategóriás magániskolákba íratja be gyerekét, mert itt jobb az oktatás 

színvonala, mint az állami fenntartású intézményekben. A kieső fizetések összességében több ezer ember 

megélhetését lehetetlenítették el. 

 [Hiiraan] 

  

https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
https://www.reuters.com/article/us-ivorycoast-security/at-least-10-ivory-coast-soldiers-killed-in-attack-near-burkina-border-army-says-idUSKBN23I1GV
https://hiiraan.com/news4/2020/Jun/178536/school_closures_in_dadaab_refugee_camps_leave_somali_teachers_without_pay.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET 

 

(17) Egy közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy a palesztin keresztények 36%-a szeretne 

kivándorolni a biztonság és az egyenlő esélyek reményében 

A Palesztin Politikai és Közvéleménykutató Központ 2020. január 27. és február 23. között végzett felmérést 

995 Ciszjordániából és Gázából származó személy részvételével. A 2017. évre visszanyúló hivatalos adatok 

azt mutatják, hogy a négymillió Ciszjordániában és Gázában élő palesztin között mintegy 47 ezer keresztény 

él. A közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy a palesztin keresztények 36%-a a kivándorlást fontolgatja. A 

kivándorolni kívánó válaszadók elmondták, hogy leginkább az Egyesült Államokba vagy Kanadába 

mennének, míg Európa a harmadik lehetőség. A közvélemény-kutatás azt is feltárta, hogy három fő tényező 

ösztönzi a keresztényeket elvándorlásra: a nehéz gazdasági körülmények, a muszlimok által folytatott vallási 

üldöztetés, valamint a palesztin-izraeli konfliktus. 

 [Alhurra] 

 

(18) Fiatal afgán tüntetők támadták meg Irán kabuli nagykövetségét tiltakozásul a Yazdban 

megégett afgán migránsok miatt 

2020. június 9-én, vasárnap afgán fiatalok rohamozták meg Irán kabuli nagykövetségét válaszul arra, hogy 

három afgán bevándorló életét vesztette egy Yazdban történt autóbalesetben, illetve amiatt, hogy afgán 

migránsok fulladtak a Harirod folyóba. A felháborodott tüntetők szlogeneket kiabáltak az iráni kormány és 

Khamenei ellen, Iránt afgánokkal szembeni rasszizmussal vádolva. Azt is kiabálták:  „halál a zsarnokságra, 

legyen az Kabulban vagy Teheránban”. 

[Javanehha] 

  

http://www.alhurra.com/palestine/2020/06/08/استطلاع-يكشف-حال-المسيحيين-الفلسطينيين-رغبة-في-الهجرة-بحثا-الأمان-والمساواة
http://www.javanehha.com/2020/06/08/حمله-جوانان-افغان-به-سفارت-ایران/
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

(19) Görögország megsérti a menedékkérők jogait? – Az UNHCR vizsgálatot sürget 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága arra sürgeti Görögországot, hogy vizsgálja meg az ország szárazföldi 

és tengeri határain a görög hatóságok által be nem engedett menedékkérők ügyét. Habár március óta 

jelentősen csökkent a szárazföldön és tengeren Görögországba érkező migránsok száma, a határokon 

visszatérők száma egyre növekszik. A hét elején a The Times videófelvételeket közölt, amelyen jól látszik, hogy 

maszkot viselő férfiak elfogtak egy hajót az Égei-tengeren, és eltávolították annak külső motorját. Egy másik 

felvétel azt mutatta, hogy a görög partiőrség végignézte, ahogyan a hullámok visszasodorták az emberekkel 

teli hajót török vizekre. A Menekültügyi Főbiztosság álláspontja szerint Görögországnak törvényes joga van 

határainak ellenőrzésére, ám az ellenőrzésnek garantálnia kell a menedékkérők védelemhez való jogát és 

tiszteletben kell tartania a nemzetközi emberi jogi normákat.  

[UNHCR] 

 

(20) Ítéletet hirdetett az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) az M.S. kontra Szlovákia és 

Ukrajna ügyben 

A felperes jelenleg Afganisztánban él és állítása szerint 1993-ban vagy 1994-ben született. Az ukrán és a 

szlovák hatóságok ezzel szemben 1992. január 14-i születési dátummal vették nyilvántartásba. Állítása 

alátámasztásául M.S. egy afganisztáni igazolványt és egy tinédzserkori fényképét nyújtotta be az EJEB-hez. 

Az igazolványon az áll, hogy az illető 2002-ben nyolc éves volt.  

Mielőtt Afganisztánt elhagyta, a felperes Kunduz tartományban élt. Állítása szerint  édesapja a 

Nemzetbiztonsági Hivatalnak dolgozott, és mivel kábítószercsempészeket tartóztatott le, meggyilkolták, 

mégpedig valószínűleg a tálibokhoz köthető elkövetők. 2010-ben M.S. anyai nagybátyja fenyegető levelet 

kapott, amelynek pontos tartalmát a felperes nem ismerte, viszont valószínűnek tartotta, hogy az az édesapja 

meggyilkolásával volt kapcsolatos. Mindezek miatt az érintett végül ügy döntött, hogy elhagyja Afganisztánt. 

2010. májusában a szomszédos Tádzsikisztánba ment, ahol az embercsempészek elvették tőle az útlevelét. 

Innen Kirgizisztán és Kazahsztán érintésével Oroszországa utazott tovább. Moszkvában egy hónapot töltött, 

majd 2010 júliusában megérkezett Ukrajnába. 2010. szeptember 23-án a szlovák határőrség őrizetbe vette, 

mivel három másik afgán állampolgárral együtt megpróbált illegálisan belépni az országba. A határőrök 

kihallgatták a négy, papírok nélkül utazó afgán állampolgárt, az eljárásban szlovák -angol tolmács segédkezett, 

majd az elhangzottakat valószínűleg a csoport egyik tagja fordította pastu nyelvre. M.S. ennek során elmondta, 

https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/6/5ee33a6f4/unhcr-calls-greece-investigate-pushbacks-sea-land-borders-turkey.html
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hogy nem akar Szlovákiában menedékkérelmet benyújtani, mivel Nyugat-Európába szeretne továbbmenni, 

és ott szeretne élni, valamint dolgozni. A kihallgatási jegyzőkönyv aláírását a szlovák hatóságok szerint a 

felperes indokolás nélkül megtagadta. Másnap M.S.-t a szlovák hatóságok kiutasították Ukrajnába, egyúttal 

öt éves beutazási tilalmat is meghatároztak vele szemben. Ukrajnában a csapi ideiglenes intézménybe került, 

ahol elmondása szerint nagyon rossz körülményeket talált. Az ukrán hatóságok végül kiutasították, hiába 

állította magáról, hogy kiskorú. A kiutasító határozatot a bíróságok is helybenhagyták. Végül 2011. február 

22-én a kijevi afgán nagykövetség ideiglenes úti okmányt állított ki neki, amelyen 1992. január 14-e szerepelt 

születési dátumként. Másnap a felperes menedékkérelmet nyújtott be Ukrajnában azt állítva, hogy megölik, 

ha hazatér Afganisztánba. Miután kérelmét jogerősen elutasították, 2011. március 14-én hazaszállították 

Kabulba.  

Ezután M.S. az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordult keresettel, amelyben – egyebek mellett – 

azt állította, hogy Ukrajna azáltal, hogy nem biztosított számára megfelelős tolmácsolást és jogi segítséget, 

illetve Szlovákia azáltal, hogy nem biztosította számára a menedékkérelem benyújtásának lehetőségét és 

visszaküldte Ukrajnába, megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezményének kínzás tilalmát kimondó 

cikkét (3. cikk), továbbá a hatékony jogorvoslathoz való jogát (13. cikk). Az EJEB előtti eljárásba a felperes 

oldalán beavatkozott az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala és az Emberi Jogi Liga nevű NGO.  

Az EJEB szerint a felperes nem tudta meggyőzően bizonyítani, hogy 2010-ben kiskorú volt, mivel az ennek 

igazolásául becsatolt fénykép készítésének időpontja nem volt megállapítható, az afgán igazolvány szövege 

pedig jórészt olvashatatlan volt. Ezzel szemben a szlovák és az ukrán hatóságok, valamint a kijevi afgán 

nagykövetség is egybehangzóan állította, hogy M.S. 1992. január 14-én született. Ítéletében az EJEB végül a 

kereset Szlovákia elleni részét, mint megalapozatlant, elutasította, Ukrajnát azonban elmarasztalta a 3. cikk 

eljárási "dimenziójának" megsértéséért, mivel a bíróság szerint Kijev nem vizsgálta meg alaposan a felperes 

érveit a hazatoloncolással kapcsolatos félelmeit illetően. 

[HUDOC] 

  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202750
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AMERIKA 

 

(21) Chilében újrakezdődött a bevándorlási szabályokat szigorító törvény parlamenti vitája 

A dél-amerikai ország viszonylagos jóléte 2014 óta több mint egymillió térségbeli bevándorlót vonzott, így 

az idegen állampolgárságú népesség a háromszorosára emelkedett az utóbbi hat évben. A tavaly hivatalba 

lépett jobbközép kormány ígérete szerint új bevándorlási törvényt alkotnak, amelyben részletesen 

szabályozzák a migránsok munkavállalását, adózását és esetleges kitoloncolását. Ez folytatása lehet annak a 

szigorításnak, amely az elmúlt évben kezdődött azzal, hogy az okmányok nélküli bevándorlókat regisztrálni 

kezdték és a Chilébe indulni tervezőket származási országukban való vízumigénylésre kötelezték. Ez 

csökkentette az érkezők számát, ráadásul a járvány miatt munka nélkül maradt venezuelaiak, bolíviaiak és 

peruiak közül sokan haza is tértek. 

[Reuters] 

 

(22) Több mint 20 000 migránst utasítottak ki az USA-ból májusban 

A legfrissebb statisztikák szerint több mint 20 000 illegális migránst utasítottak ki az Egyesült Államokból 

májusban. A magas számú kitoloncolással egyidejűleg több mint 23 000 új érkezést regisztráltak a koronavírus 

miatt Mexikóban és Közép-Amerikában bevezetett szigorítások és lezárások ellenére. A kiutasításokat az 

USA járványügyi hivatalának (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) kiterjesztett irányelve 

tette lehetővé, amelynek köszönhetően a Trump-adminisztráció már közel 43 000 illegális migránst küldött 

haza március 20. óta. Emlékezetes, hogy 2019 májusában rekordszámú, 144 000 feletti illegális érkezést 

regisztráltak az USA déli határán – azonban míg egy évvel ezelőtt a többség El Salvadorból, Hondurasból 

vagy Guatemalából érkezett, idén májusban többnyire mexikóiakat fogtak el,  köztük sok egyedülálló férfit. 

[CBS News] 

  

https://www.reuters.com/article/us-chile-politics-migration/chile-eyes-new-migration-law-after-report-predicts-it-will-rise-once-pandemic-eases-idUSKBN23G351
https://www.cbsnews.com/news/us-ramps-up-mass-expulsions-migrants-border-crossings-rise-coronavirus-restrictions/
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ÁZSIA 

 

(23) Rohingyák százai szálltak partra Malajziában 

A maláj hatóságok hétfőn engedték partra szállni a 269 főt számláló rohingya menekültcsoport hajóját, 

miután észrevették a hajó sérülését. A hajóról úgy gondolják, hogy februárban indult útjára Bangladesből egy 

másik hajóval együtt, amely szintén hétfőn próbált maláj partot érni, ám azt a hatóságok visszafordították. A 

délkelet-ázsiai országok az elmúlt hónapokban szigorítottak a határvédelmen a koronavírus elleni küzdelem 

részeként. A Human Rights Watch felszólította Malajziát és Thaiföldet, hogy sürgősen mentse meg azt a 

becslések szerint 300 rohingya menekültet, akik továbbra is a tengeren ragadtak. Az ENSZ Menekültügyi 

Főbiztossága méltatta a hétfőn partra szállt csoport kiszállásának lehetővé tételét.  

[UNHCR] 

 

(24) Japán szívesen fogadja a hongkongi menekülteket 

Abe Sinzó japán miniszterelnök a kínai állam elnyomása elől menekülő, a pénzügyi szektorban dolgozó 

hongkongiak befogadásáról nyilatkozott. Korábban Tajvan és az Egyesült Királyság is tett hasonló felajánlást. 

A kínai kormány szóvivője visszautasította a nyilatkozatot és közölte, hogy a hongkongi eseménysorozat 

Kína belügye. Az ügy apropóján a cikkben megszólal a Japan Center for International Exchange igazgatója 

is, aki szerint az ázsiai országnak ideje lenne felülvizsgálnia a migrációval kapcsolatos hagyományosan 

elutasító álláspontját. A népesség nagyon gyorsan, évente 300 ezer fővel fogy, és tartósan letelepedett, felelős 

új állampolgárokra lenne szüksége, nem pedig vendégmunkásokra, akik egy válság idején azonnal 

csomagolnak és távoznak – fejtette ki. 

[International Business Times] 

 

(25) 3 000 koronavírus-fertőzött mianmarit toloncol ki Malajzia 

A maláj egészségügyi minisztérium főigazgatója szerint csütörtökön 277 új COVID-megbetegedést 

regisztráltak az ázsiai országban, ebből 270 őrizetben lévő külföldi volt. Mianmar Kuala Lumpur-i 

nagykövetségének munkatársa elmondta, létezik eljárás arra, hogy megállapítsák, a kitoloncolásra váró 

mianmariként regisztráltak közül valóban onnan származik-e mindenki. Egy hónappal ezelőtt ugyanis egy 

őrizeti központban élő 200, magát mianmarinak mondó bevándorló feléről derült ki, hogy nem onnan 

érkezett Malajziába. Május 8-a óta 591 mianmarit küldtek haza, közülük 391 volt őrizetes.  

[The Irrawaddy] 

https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
https://www.ibtimes.com/japan-may-allow-immigration-hong-kong-financial-sector-specialized-workers-2992872
https://www.irrawaddy.com/news/burma/malaysia-seeks-deport-3000-detained-illegal-immigrants-myanmar.html
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(26) Humanitárius válsággal fenyeget a nepáli vendégmunkások hazatérése Indiából 

Több tízezer nepáli munkavállaló tért vissza hazájába Indiából, miután a hatalmas ázsiai ország komoly 

korlátozásokat léptetett életbe a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. A szegény Nepál nem 

rendelkezik megfelelő infrastruktúrával a közegészségügyi és járványügyi kockázatok, illetve a gazdasági 

következmények kezelésére. Utóbbi kapcsán elmondható, hogy a 28 milliós Nepál népességének legalább 

7,4%-a dolgozik külföldön, amely a globális átlag több mint duplája. A külföldön dolgozó nepáliak tavaly 8,1 

milliárd dollárt utaltak haza, amely a GDP 25%-át meghaladó összeg. A lakosság közel egyharmada él a 

szegénységi küszöb határán, és félő, hogy e kör teljesen reménytelen helyzetbe kerül. Mindeközben június 9-

én 3 762 regisztrált koronavírusos esetet tartottak számon Nepálban, és több mint 166 660 személy volt 

karanténban. 

[Aljazeera]  

https://www.aljazeera.com/ajimpact/ticking-time-bomb-nepal-returning-migrant-workers-200608132836376.html
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AUSZTRÁLIA 

 

(27) A gazdasági visszaesés a bevándorlás korlátozását hozhatja Ausztráliában 

A világjárvány miatt 29 év után először kerülhet recesszióba az ausztrál gazdaság: márciusban és áprilisban 

600 ezren veszítették el munkájukat. Kutatók attól tartanak, hogy a romló közhangulat a bevándorlók ellen 

fordulhat, és arra sarkallhatja a konzervatív kormányt, hogy szigorítson a jelenlegi szabályokon, amelyek az 

utóbbi években a tartós vízumok kibocsátásának csökkenését és az ideiglenes vízumok növekedését hozták. 

A miniszterelnök szerint 2018-2019-hez képest a nettó bevándorlás 15%-kal lehet kevesebb 2020-2021-ben. 

[SBS News] 

 

 

https://www.sbs.com.au/news/warnings-australia-s-first-recession-in-29-years-could-stoke-anti-immigration-attitudes

