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(1) Török NGO-k építenek házakat szíriai belső menekülteknek Idlibben 

A török Beşir Szociális Segítő és Szolidaritás Egyesület 180 téglaházat épített Idlibben. A nehéz helyzetben lévő szíriai 

menekült családok egy része ezekbe a 40 négyzetméteres lakásokba költözhetett át jelenlegi sátorszállásából. A Beşir 

Egyesület építkezése egy nagyobb, több török NGO (Sadakataşı Derneği, TOGEM, İHH) és török állami szervek 

részvételével, illetve állami szereplők szponzorálásával zajló projekt része. A török belügyminiszter, Süleyman Soylu 

azt nyilatkozta, a cél az, hogy 50 ezer családnak biztosítsanak hasonló lakhatást még a tél beállta előtt. A török határ 

mentén fekvő szíriai Idlib tartományban jelenleg is több százezer szíriai belső menekült tartózkodik. 

 [Daily Sabah] 
 

(2) Új hontalansági törvény Ukrajnában 

Ukrajnában új hontalansági törvény lépett hatályba, amely emberek ezreinek teszi majd lehetővé többek között a 

legális tanulást, munkavállalást, valamint az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, továbbá egyenes utat biztosít az 

állampolgárság megszerzéséhez, miután hontalanként ismerték el őket. Az új törvény több, mint 35 000 ember életét 

érinti majd, közülük sokan a Szovjetunió felbomlása óta várnak állampolgári elismerésükre. Az UNHCR támogatja az 

ukrán hatóságokat a folyamatban. 

 [UNHCR]  
 

(3)  A State Department államtitkára kemény szavakkal bírálta az EU cselekvésképtelenségét 

Az amerikai külügyminisztérium államtitkára, David Schenker kemény szavakkal bírálta az Európai Unió 

cselekvésképtelenségét Líbiával kapcsoltban. Schenker kifejtette, hogy az EU földközi-tengeri művelete csak az észak-

afrikai országba irányuló illegális török fegyverszállítmányokat tudja akadályozni, miközben nem törődik az orosz, 

egyiptomi vagy emírségbeli támogatással, amely a levegőben, illetve a szárazföldön keresztül érkezik Haftar tábornok 

erői számára. 

[Reuters] 

 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.dailysabah.com/politics/turkish-charity-builds-briquette-houses-for-refugees-in-idlib/news
https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/7/5f1155844/unhcr-welcomes-new-ukrainian-statelessness-law-set-end-legal-limbo-thousands
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.reuters.com/article/us-libya-security-usa/u-s-senior-diplomat-complains-europe-not-doing-enough-in-libya-idUSKCN24H2V2
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(4) 24 ápolásra szoruló gyermeket és családjaikat fogadja be Németország 

Horst Seehofer belügyminiszter döntése alapján 243 gyógykezelésre szoruló gyermeket és családjaikat fogadnak be 

görögországi migránstáborokból. Az első 24 család pénteken fog Kasselbe érkezni, ahol szétosztják őket 9 tartomány 

között. Az akció része annak a felajánlásnak, mely szerint több EU-tagország összesen 1 600 kiskorút fogad be 

Görögországból, bár ennek a célkitűzésnek csak nagyon kis része teljesült eddig. 

[ANI News] 

 

(5) Brit belügyminiszter: Franciaország fordítsa vissza a migránsokat! 

Priti Patel brit belügyminiszter a Képviselőház Belügyi Bizottsága előtt elmondta: Franciaország nem fogja el és nem 

téríti vissza a La Manche csatornán át Nagy-Britanniába tartó migránsokat. Ezt akkor sem teszik meg, ha a 

csónakjaik mindössze 250 yardnyira távolodtak csak el a francia partoktól. Elmondta: nehéz beszélgetéseket folytat 

francia kollégájával az ügyben, komoly véleménykülönbség van közöttük abban, hogy Franciaországnak van-e joga 

egyáltalán a visszafordításhoz. Szerdán 85 migráns érkezett csónakokon Angliába, idén összesen már 2 700.  

[BBC] 

 

(6) Ventimigliai bevándorláspárti NGO: naponta 100 migránst tol vissza Franciaország Olaszországba 

A francia és olasz Riviéra határán fekvő Ventimiglia városának migránsokat segítő civil szervezete, a Caritas idén 761 

migránsról tud, akik határátlépést kíséreltek meg keletről nyugati irányba. Ebből 130 múlt kedden és szerdán lépett át 

olaszról francia földre, de 100-ukat azonnal visszatoloncolták a hatóságok. A ventimigliai Vöröskereszt 

befogadóközpontja ráadásul be van zárva, így a migránsok a közterületeken tartózkodnak.  

[InfoMigrants] 

 

 

 

  

file:///C:/Users/Szabi/AppData/Local/Temp/(1)%09https:/www.aninews.in/news/world/europe/germany-to-take-in-24-families-of-migrants-in-greece-who-require-medical-help-berlin20200719220704/
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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
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AFRIKA 

 

(7) Tovább folytatódik az erőszak Maliban 

Az ország középső részén motorbiciklin érkező fegyveresek 12 dogon etnikumhoz tartozó földművest mészároltak 

le. A támadók vélhetően dzsihádista harcosok voltak. Eközben a fővárosban, Bamakóban folytatódtak a tüntetések a 

hatalmon levő elnök, Boubacar Keita ellen. 

 [Reuters] 

 

(8)  Líbia nem képes ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt 

Július közepére nyilvánvalóvá vált, hogy a polgárháború sújtotta Líbia nem képes ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-

járványt: a napi esetszám folyamatosan nő, ráadásul nagyon kicsi a tesztelési kapacitás. A helyi és a nagyszámú külföldi 

lakosság egyre nehezebben viseli a karanténintézkedéseket, gyakori azok megszegése, ami segíti a járvány terjedését. 

Aggasztó jel, hogy az európai partokhoz Líbián keresztül érkező illegális migránsok gyakran 10-20 %-a is fertőzött. 

 [Libya Herald] 

 

(9) Több tízezer külföldi vesztette el a munkáját Egyiptomban a koronavírus-járvány miatt 

Óvatos becslések szerint is több tízezer külföldi vesztette el a munkáját Egyiptomban a koronavírus-járvány miatt. 

Többek között szudáni, nigériai és fülöp-szigeteki bevándorlók panaszkodtak a Reutersnek arról, hogy a napi betevő 

falat megszerzése is nehézségekbe ütközik számukra. Bár az IOM megkezdte az önkéntes hazatelepítéseket, ezek 

csupán elenyésző számú embert érintenek. Az egyiptomi határokat a hatóságok mind Izrael, mind Európa felé erősen 

őrzik, de Líbián keresztül még mindig viszonylag egyszerű eljutni Európába. 

 [Reuters] 

  

https://www.reuters.com/article/us-mali-politics/villagers-killed-in-central-mali-as-mediators-seek-to-restore-stability-idUSKCN24H2KN
https://www.libyaherald.com/2020/07/15/libyas-coronavirus-cases-continue-to-rise/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-egypt-migrants/after-losing-jobs-many-sudanese-struggle-to-make-ends-meet-in-egypt-idUSKCN24E28K
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KÖZEL-KELET 

 

(10) IOM: több tízezer etióp helyzete bizonytalan a polgárháborúba süllyedt Jemenben 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) szerint tovább folytatódik a civil lakossága szenvedése a 2015 óta magas 

intenzitással zajló polgárháború által sújtott Jemenben. Az arab országban már nem csak a fegyveres konfliktus és az 

éhezés miatti humanitárius katasztrófa okoz kilátástalanságot és szenvedést, de a COVID-helyzet is súlyosbító 

tényezőként jelentkezik. Az IOM szerint a migráns munkavállalókra a lakosság a vírus potenciális hordozóiként – és 

így egyfajta bűnbakként – tekint. A politika is ennek megfelelően jár el: az országban tartózkodó bevándorlókkal 

szemben mindennaposak az önkényes őrizetbevételek, az erőszakos áttelepítések, a különböző visszaélések és a 

kényszer-hazatoloncolások, illetve a társadalom részéről a fizikai és verbális atrocitások. Az országban drámaian 

romlott a tiszta vízhez, az alapvető élelmiszerekhez és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Az IOM 

adatai szerint több tízezer etióp migráns is az országban rekedt, akik jelenleg nem tudnak hazatérni saját országukba. 

A nemzetközi szervezet folyamatosan igyekszik hazaszállítani a Jemenben tartózkodó afrikai migránsokat: tavaly 

például 60 000 migránsnak nyújtottak valamilyen segítséget az országban. 

 [UN News] 

 

(11) Az amerikai csapatok öt afganisztáni bázisból vonultak vissza 

Jonathan Hoffman, a Pentagon szóvivője kedden megerősítette, hogy az Egyesült Államok és a tálibok között 

februárban aláírt megállapodás értelmében az USA csapatai öt afganisztáni bázisról távoztak. Távozásuk után a 

Helmand, Uruzgan, Paktika és Laghman tartományi bázisokat átadták a partnereiknek. A szóvivő elmondta, hogy 

továbbra is folytatják a terrorizmus elleni küzdelmet, az afgán biztonsági erők kiképzését és Afganisztán támogatását. 

[Tolo News] 

 

 

 

  

https://news.un.org/en/story/2020/07/1068301
https://bit.ly/3h54alZ
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

(12) Ítéletet hirdetett az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) a Rana kontra Magyarország ügyben 

A felperes Jafarizad Barenji Rana 1987-ben született iráni állampolgár, jelenleg Budapesten él. 2015-ben folyamodott 

menekültstátuszért Magyarországon arra hivatkozva, hogy hazájában nemi identitása miatt üldöztetésnek van kitéve. 

A menekültügyi hatóság helyt adva kérelmének, 2015 decemberében menekültként ismerte el. Rana bár nőnek 

született, kora gyerekkora óta férfiként tekint magára, férfi ruhákat hord, kick-box edzőként dolgozik és a nőkhöz 

vonzódik. Rana ezt követően az illetékes magyar hatóságokhoz fordult azt kérve, hogy a személyazonosító 

dokumentumaiban ismerjék el férfiként és ismerjék el ennek megfelelő névmódosítási kérelmét. A magyar hatóságok, 

majd később a bíróságok ezt részben hatáskör hiányára, részben pedig a jogszabályi környezetre hivatkozva (magyar 

jog egyebek mellett magyar születési anyakönyvi kivonatot követel meg) elutasították. A felperes végül az EJEB-hez 

fordult panasszal azt állítva, hogy Magyarország megsértette a családi- és magánélet tiszteletben tartásához való jogát.  

Az EJEB – részben a magyar Alkotmánybíróság vonatkozó döntésére hivatkozva – úgy vélte, hogy az alapügy idején 

a magyar jogban joghézag létezett a jogszerűen Magyarországon tartózkodó transzszexuális külföldiek meghatározott 

eljárásokhoz való hozzáférését illetően. Mivel a Bíróság álláspontja szerint ezáltal nem volt meg az igazságos egyensúly 

a közérdek és a felperes családi élet tiszteletben tartásához való joga között, Magyarország megsértette Rana 

hivatkozott emberi jogát. Az EJEB a panaszosnak 6 500 euró nem vagyoni kártérítést ítélt meg, valamint 1 500 eurót 

a felmerült költségeire. 

 [HUDOC] 

 

(13) Oxfam: a COVID gazdasági kárai több ember halálát okozhatják, mint maga a vírus 

Az Oxfam közelmúltban közzétett jelentése szerint 2020-ban 12 000 ember halhat meg naponta világszerte a 

koronavírus nyomán előálló éhezés következtében. A dokumentum szerint 2019-et követően idén 121 millióval 

többen lesznek a világon az éhezés közvetlen veszélyének kitettek. A pandémia társadalmi és gazdasági 

következményei tömeges munkanélküliségben, az élelmiszergyártás és -ellátás visszaesésében, illetve a rászoruló 

országok részére nyújtott segítség mérséklődésében öltenek testet. Különösen kilátástalan a helyzet Venezuelában és 

Dél-Szudánban, de nehézségekkel szembesül Jemen, India, Dél-Afrika, Brazília és a teljes Száhel-övezet is. A jelentés 

emlékeztet, hogy mindeközben a világ legnagyobb élelmiszer- és italgyártó vállalatai több mint 18 milliárd dollárnyi 

osztalékot fizettek már ki idén január óta. Az Oxfam szerint ennek az összegnek a tizedéből felszámolható lenne a 

globális éhezés. 

[OXFAM] 

 

  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203563
https://www.oxfam.org/en/press-releases/12000-people-day-could-die-covid-19-linked-hunger-end-year-potentially-more-disease
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AMERIKA 

 

(14) Tanulmány: Kanadában lesz 2100-ban a legnagyobb nettó bevándorlás 

A The Lancet című neves szaklapban jelent meg egy, a Bill és Melinda Gates Alapítvány megbízásából készített 

előrejelzés Kanada népességének várható alakulásáról az évszázad végéig. Eszerint Kanada lakosságszáma 2086-ban 

fog tetőzni körülbelül 45,1–46,1 millió fővel, majd 2100-ra 40 millió alá fog esni. A tanulmány kifejti, hogy a gazdasági 

növekedést az alacsony termékenység miatt csak liberális bevándorlás- és szigorú asszimilációs politikával lehet majd 

fenntartani. 2100-ban Törökországot és Svédországot megelőzve Kanadában lesz a legmagasabb a nettó migráció.   

[CTV News] 

 

file:///C:/Users/Szabi/AppData/Local/Temp/(1)%09https:/www.ctvnews.ca/canada/canada-will-have-to-rely-on-immigration-as-global-fertility-rate-plummets-study-1.5025075

