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EURÓPA  

 

(1) Tunéziai szülők Tuniszban követelik gyermekeik beengedését Spanyolországba 

A tuniszi spanyol nagykövetség előtti ülő tüntetésen tiltakoztak tunéziai szülők az ellen, hogy gyermekeiket, akik 

bejutottak Melilla enklávéba, ott megalázó módon őrizetben tartják és nem engedik tovább "új lehetőségeket keresni" 

Európába. Az egyik szervező elmondta: naponta kap ezektől a migránsoktól telefonhívásokat, amelyben elmesélik, 

hogy helyben éhségsztrájkolnak vagy bevarrják a saját szájukat, így követelve megfelelő bánásmódot. 

 [All Africa] 

 

(2) Szigorító intézkedéseket hozott a ciprusi kormány a bevándorlással kapcsolatban 

Csökkentette a nem EU-s tagországok polgárainak kiadható tanulói vízumok számát, a névleges házasságok elleni 

fellépést hirdetett és 21, mostantól biztonságosnak számító ország nevét tartalmazó listát állított össze a ciprusi 

kormány. A belügyminiszter szerint az ország lakosságának immár 3,8%-át képezik bevándorlók, 34 ezres számuk 

pedig megegyezik Páfosz lakosságával. Egy menedékkérő havi 361 eurót kap: 186 eurót étkezési és ruhautalványban, 

75 euró készpénzt rezsire és kisebb szükségletek fedezésére, 100 eurót pedig a lakásbérletre. Utóbbi összeget 

közvetlenül a lakástulajdonosnak utalja az állam. Migránsbarát NGO-k az integrációs erőfeszítések fokozását sürgetik. 

 [Cyprus Mail]  

 

(3)  Helyi önkormányzatok aggódnak, hogy a legdélebbi portugál tartomány az új kapu Európa felé 

Az elmúlt 6 hónapban 48 migráns kötött ki a legdélebbi, turistaparadicsomnak számító portugál tartomány, Algarve 

partjainál. A belügyminiszter januárban azt mondta, korai lenne kijelenteni, hogy új, Afrikából Európába vezető 

útvonal nyílt. Az egyik érintett település, Olhão polgármestere ma viszont úgy látja, már nem kivételes esetekről, 

hanem szervezett bevándorlásról kell beszélni. A tartomány önkormányzatait tömörítő szövetség felszólította a 

kormányt, hogy küldjön világos jelzéseket arról, hogy Portugáliába csak valódi háborús menekültek léphetnek be, 

másokra kitoloncolás vár.  Ezzel ugyanis muszáj elbátortalanítani az útra készülőket.   

[The Portugal News Online] 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://allafrica.com/stories/202006160738.html
https://cyprus-mail.com/2020/06/21/lack-of-integration-programmes-leading-to-ghettoisation/
https://www.theportugalnews.com/news/illegal-migrants-crossing-to-the-algarve-increasing/54516


 
2 
 

 

(4) Újabb incidensre került sor a török és francia fél között a Földközi-tengeren 

Francia állítás szerint a török Cirkin nem állt meg a NATO Operation Sea Guardian tengeri műveletének 

zászlóshajójaként szolgáló Courbet hadihajó felszólítására, amely azt szerette volna ellenőrizni, hogy nincs-e Líbiába 

szánt illegális fegyverszállítmány a teherhajó rakományában. Az incidens kapcsán a felek között heves 

nyilatkozatháború vette kezdetét, ami nem tesz jót a Szövetség egységének. 

[Reuters] 

 

(5) Visszaszorulóban a COVID-fertőzöttek száma Stockholm bevándorlónegyedében 

Márciusban és áprilisban a legtöbb koronavírusos esetet a stockholmi Rinkeby-Krista kerületben regisztrálták, ahol a 

lakosság körülbelül 80%-a bevándorló. Május óta folyamatosan csökken az intenzív ellátást igénylő betegek száma, 

ami egy ott dolgozó orvos szerint arra enged következtetni, hogy mostanra a kerület lakosai közül sokan immunissá 

válhattak a koronavírussal szemben. Ezt a feltételezést a hatóságok a jövőhét folyamán letesztelik. 2 000 lakosnál 

fogják megvizsgálni, hogy átestek-e már a betegségen, vagyis termel-e a szervezetük antitestet a koronavírus ellen. 

[SVT] 

 

(6) Nemzetközi Migrációs Filmfesztivált rendeztek Törökországban 

A török köztársasági elnöki hivatal védnöksége alatt a török belügyminisztérium Nemzetközi Migrációs Filmfesztivált 

szervezett. A rendezvényt eredetileg áprilisban, a törökországi Gaziantepben tervezték megtartani, a járványhelyzet 

miatt azonban az esemény az online térbe költözött át. Az egyhetes fesztivál keretében június 14-21. között 20 

országból érkezett 45 film volt megtekinthető, köztük a szíriai háború borzalmait bemutató For Sama (Kislányomnak, 

Samának) című dokumentumfilm, vagy a Midnight Traveler (Éjféli utazó) című dokumentumfilm, amely egy afgán 

menekültcsalád útját mutatja be Európába. A fesztiválnak része volt egy, a UNICEF által támogatott rövidfilm verseny 

is, amely a menekültgyermekeket érintő problémákra hívta fel a figyelmet. 

[Variety] 

 

  

https://www.reuters.com/article/us-libya-security-france-turkey/france-accuses-turkey-of-hostile-acts-to-stop-enforcement-of-libya-arms-embargo-idUSKBN23O36Q
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.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/tva-tusen-kallas-till-antikroppstester-i-rinkeby-kista-antligen
https://variety.com/2020/film/festivals/migration-film-festival-puts-millions-of-refugees-in-turkey-in-the-picture-1234632866/
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AFRIKA 

 

(7) 3 000 egyiptomi tér vissza Katarból Egyiptomba 

Nabila Makram, egyiptomi bevándorlási miniszter bejelentette, hogy megállapodás született közel 3 000 egyiptomi 

bevándorló hazatéréséről Katarból. Három tényező magyarázza a hazatérést: a koronavírus-válság kialakulása, amely 

mélyen érintette Katart; a katari és az egyiptomi kormány közötti politikai feszültség; illetve a katari gazdasági válság. 

 [ElBalad] 

 

(8)  Tovább folytatódtak a Boko Haram támadásai a Csád-medencében 

Június 13-án a Boko Haram dzsihádista szervezet fegyveresei lerohantak egy nemzetközi NGO-k által működtetett 

tábort, ahol 20 katonával végeztek. Ezzel párhuzamosan egy falu megtámadásakor 40 civilt öltek meg. Az akcióra alig 

pár nappal azután került sor, hogy egy másik támadásban 69 emberrel végeztek a szélsőségesek. 

 [Reuters] 

 

(9) A szomáliai as-Sabáb dzsihádista szervezet koronavírus-központot hozott létre 

A szomáliai as-Sabáb dzsihádista szervezet koronavírus-központot hozott létre az általa megszállít Dzsilib városában, 

és arra biztatta a fennhatósága alatt élőket, hogy a tünetek jelentkezése esetén azonnal keressék fel a létesítményt, 

amelyhez egy 24 órás telefonügyelet is tartozik. A szélsőségesek célja, hogy bizonyítsák, jobb közszolgáltatásokat 

tudnak működtetni, mint a központi kormányzat. Korábban többen arra figyelmeztettek, hogy az as-Sabáb által 

megszállt és a segélyszervezetek által megközelíthetetlen területeken a lakosság semmiféle védelemmel sem 

rendelkezik a járvánnyal szemben. 

 [Hiiraan] 

  

https://www.elbalad.news/4362554
https://www.reuters.com/article/us-nigeria-security/militants-kill-20-soldiers-40-civilians-in-northeast-nigeria-attacks-idUSKBN23K0VT
https://hiiraan.com/news4/2020/Jun/178574/extremist_group_al_shabab_sets_up_coronavirus_center_in_somalia.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET 

 

(10) Az USA 18 milliárd afgánit (több mint 230 millió USD) nyújt támogatásként az afgán menekülteknek 

Június 20-án szombaton, a menekültügyi világnapon az Egyesült Államok kabuli nagykövetsége bejelentette, hogy az 

ország segíti azokat az afgán bevándorlókat, akiket iráni katonák kínoztak és bántalmaztak. Az Egyesült Államok 

kabuli nagykövetsége bejelentette, hogy 18 milliárd afgánit (több mint 230 millió dollárt) biztosít az idén menekültek, 

migránsok és más veszélyeztetett csoportok védelmére Afganisztánban. Az Egyesült Államok igyekszik kihasználni az 

Irán és Afganisztán között fennálló, iráni afgán migránsok halálával járó két incidens után kialakult feszültséget. 

 [Subhekabul] 

 

Forrás: https://twitter.com/usembassykabul 

 

(11) Szobor készült a menekültek világnapjára Palesztinában 

Rana Ramlawi, egy palesztin művésznő egy hetes folyamatos munka után elkészítette homokkőből megmunkált 

szobrát, amely a menekültek szenvedését testesíti meg. A szobrot saját kertjében faragta ki, egyfajta 

tiszteletnyilvánításként a június 20-ai Menekültek Világnapjára. 

[Aljazeera] 

 

  

http://www.subhekabul.com/خبرها/the-united-states-is-providing-18-billion-in-aid-to-afghan-refugees/
https://twitter.com/usembassykabul
https://www.aljazeera.net/news/miscellaneous/2020/6/21/%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%88%D8%AA%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%AF
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(12) UNHCR: A kényszerített lakhelyelhagyás az emberiség több mint 1%-át érinti 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága csütörtökön kiadott jelentése szerint a lakóhelyüket kényszerből elhagyók 

száma globálisan elérte a 79,5 millió embert, amely majdnem kétszerese az egy évtizeddel ezelőtti adatnak, és amely 

az emberiség több mint 1%-át jelenti. A 79,5 millió főből 26 millió menekült, 45,7 millió belső menekült és 4,2 millió 

menedékkérő. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága szerint aggodalomra ad okot a Kongói Demokratikus 

Köztársaságban, a Száhel övezetben, Jemenben, Szíriában, valamint Venezuelában lakóhelyét elhagyni kényszerülő 

nagy embertömeg. Az UNHCR főbiztosa, Filippo Grandi az ENSZ Biztonsági Tanácsának tartott virtuális 

megbeszélésen elmondta, hogy a COVID-19 rámutatott a menekültek sebezhetőségére, amely eloszlatta a jobb jövő 

reményét. 

 [UNHCR] 

 

(13) A COVID-19 tovább súlyosbítja a szíriai menekültek gazdasági helyzetét 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága arra figyelmeztet, hogy a COVID-19 világjárvány terjedése még több nehézség 

elé állítja a már eleve bizonytalan helyzetben élő szír menekültek százezreit, és tovább növeli a humanitárius igényeket. 

Az elmúlt három hónapban közel 200 ezerrel nőtt azon szíriai menekültek száma, akiknek sürgős készpénz-

támogatásra volt szükségük. Sokan elvesztették munkájukat és az alapvető szükségletek, valamint bérleti díjak 

fedezéséért küzdenek. Az UNHCR szóvivője, Andrej Mahenic elmondta, hogy a szervezetnek nincs pénze programja 

szélesebb kiterjesztésére és a rászorulók támogatására. Már a világjárvány kitörése előtt is a szegénységi küszöb alatt 

élt a szíriai menekültek nagy része. 

[UNHCR] 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.unhcr.org/news/press/2020/6/5ee9db2e4/1-cent-humanity-displaced-unhcr-global-trends-report.html
https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/6/5ee884fb4/syrian-refugees-profoundly-hit-covid-19-economic-downturn.html
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AMERIKA 

 

(14) Az USA-ba az elmúlt 5 évben 68%-kal több „egyezményes” óceániai migráns érkezett 

AZ USA-nak a Mikronéziai Szövetségi Államokkal (FSM), Palauval és a Marshall-szigetekkel ez év végéig kell 

újratárgyalni és újrakötni az 1986-os ún. Társulási Egyezményt. A csendes-óceáni amerikai terület, Guam ez alapján 

enged be e három szomszédos országból úgynevezett "egyezményes" migránsokat. Ezek száma az USA-ban 5 év alatt 

56 ezerről 94 ezerre nőtt, közülük 18 900-an Guamon élnek, és ott már a lakosság 11%-át teszik ki. Nehezen találják 

a helyüket a társadalomban, sokan közülük hajléktalanok és sok erőszakos cselekmény kötődik hozzájuk, ráadásul 

2017-es adatok szerint Guam 147 millió dollárt költött rájuk, mely költségnek csupán 10%-át téríti meg a szövetségi 

kormány.  

[The Guam Daily Post] 

 

(15) Az Egyesült Államok 10 millió dollárral járul hozzá az éhező zimbabweiek megsegélyezéséhez 

Zimbabweban az elmúlt öt évből mindössze kettőben esett elegendő mennyiségű csapadék a földműveléshez. 

Ezenkívül az országot gazdasági válság is sújtja, amelyet hiperinfláció, fizetőeszköz-hiány, üzemanyaghiány és 

hosszabb áramkimaradások jellemeznek. Ennek eredményeként Zimbabweban élelmiszerválság alakult ki, amelyet a 

koronavírus-járvány és annak gazdasági hatása tovább mélyített. Különösen a városokban élő, magukat alkalmi 

munkából fenntartó szegények vannak kiszolgáltatott helyzetben. A World Food Program előrejelzése szerint legalább 

3,3 millió ember, vagyis az ország városi lakosságának csaknem fele (47%) fog élelmiszerhiányban szenvedni jövő év 

márciusáig. Az Egyesült Államok által adományozott 10 millió dollár csaknem 100 000 zimbabwei számára jelent majd 

havi 13 dollár pénzbeli juttatást, amellyel napi élelmiszerszükségletük kétharmadát tudják majd megvásárolni.  

[WFP] 

 

(16) Idén eddig 17 olyan migráns holttestét találták meg Mexikóban, akik az USA-ba igyekeztek 

A mexikói Nemzeti Migrációs Intézet közleménye szerint 2020. január 1-je és május 31-e között a mexikói hatóságok 

17 illegális migráns holttestét találták meg a mexikói-amerikai határnál. A 17 személy között egy nő volt, és kivétel 

nélkül nagykorúak voltak. Négyen közülük mexikóiak voltak, ketten guatemalai állampolgárok, míg egy személy 

hondurasi volt. Tíz elhunyt állampolgárságát − iratok hiányában − nem tudták megállapítani a hatóságok.  

[GOB] 

 

 

  

https://www.postguam.com/news/local/compact-migration-up-68-over-5-years/article_9bd820a0-af4d-11ea-9143-ff08ed481ea7.html
https://www.wfp.org/news/united-states-contributes-us10-million-support-hungry-zimbabweans-urban-areas
https://www.gob.mx/inm/prensa/realizan-grupos-beta-del-inm-acciones-de-rescate-a-favor-de-mas-de-mil-personas-migrantes-de-enero-a-mayo-de-este-ano-245330
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ÁZSIA 

 

(17) A bangladesi rendőrség több mint 50 embercsempészt tartóztatott le Dhakaban 

Három héttel ezelőtt 30 illegális migránst, köztük 24 bangladesi állampolgárt raboltak el és gyilkoltak meg 

embercsempészek Líbiában. A bangladesi rendőrség most 50 embert vett őrizetbe csalás és embercsempészet vádjával 

Dhakában. A bűnszervezet vezetője körülbelül 400 bangladesit juttatott el Líbiába az elmúlt tíz évben. Az ENSZ 

Nemzetközi Migrációs Szervezetének (IOM) becslései szerint Líbiában körülbelül 21 000 bangladesi migráns van, akik 

az ott lévő migráns népesség kb. 3%-át adják. Banglades a világ egyik legnagyobb munkaerő-exportőre, és 

nagymértékben függ a tengerentúli munkavállalók hazautalásaitól, évente mintegy 700 000 ember hagyja el az országot 

külföldi munkavállalás reményében. A hazautalások az ország második legnagyobb külföldi jövedelem forrását adják 

a textilipar után. Az embercsempészek hamis munkalehetőség ígéretével átlagosan 3 200 dollárt kérnek el a bangladesi 

migránsoktól Líbiába szállításukért. 

[Arab News] 

  

https://www.arabnews.com/node/1692361/world
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AUSZTRÁLIA  

 

(18) Rekordalacsony szintre esett a ki- és beutazók száma Új-Zélandon idén áprilisban 

Utoljára az 1960-as évek végén regisztráltak ilyen alacsony számú ki- és beutazót Új-Zélandon. A szigetországba 

beutazni szándékozók száma például több, mint 99 százalékkal zuhant az egy évvel ezelőtti referenciaidőszakhoz 

képest. A turisták mellett a migránsok száma is jelentősen visszaesett, április hónapban mindössze 220 migráns 

érkezett Új-Zélandra. A ki- és beutazók számának jelentős csökkenése mögött a koronavírus és az új-zélandi kormány 

által hozott korlátozó intézkedések állnak. 

[NZ Herald] 

 

 

https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12339983

