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(1) Számos afrikai migráns bizonyult koronavírus-fertőzöttnek egy olasz karanténhajón 

Számos afrikai migráns bizonyult koronavírus-fertőzöttnek az olasz Moby Zaza karanténhajón. Bár Róma áprilisban 

lezárta kikötőit a külföldiek előtt, a Sea Watch 3 NGO-hajó továbbra is folytatja a mentést a Földközi-tengeren, és az 

olasz partokhoz szállítja a bevándorlókat, akiket aztán az olasz hatóságok hajókon helyeznek karanténba. Az elmúlt 

héten kimentett 200 emberből 28 tesztje bizonyult pozitívnak. 2019 hasonló időszakához képest jelentős arányban 

nőtt az érkezők száma a középső-mediterrán útvonalon, 2 445 főről 6 195-re. 

 [Reuters] 

 

(2) Folytatódik a török-görög nyilatkozatháború 

A török külügyminisztérium szóvivője, Hami Aksoy írásos közleményben reagált a görög külügyminiszter és az 

Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a török menekült- és határpolitikát érintő vádjaira. Josep 

Borrell június 24-én látogatott a görög-török határra. Aksoy szerint az Európai Bizottság támogatja azokat a görög 

törekvéseket, amelyek célja az Athén által elkövetett emberi jogsértések és a migránsok elleni bűncselekmények 

elfedése. Törökország felszólította az Európai Uniót és Görögországot, hogy tiszteljék a migránsok jogait és 

vádaskodás helyett teljesítsék jogi kötelezettségeiket. 

 [Hürriyet Daily News]  

 

(3)  Egyre többen esnek át női nemiszerv-csonkításon Németországban 

A német családügyi miniszter becslése szerint 2017 óta 44 %-kal, mintegy 68 000 főre emelkedett azon nők száma az 

országban, akik átestek a női nemiszerv-csonkításon (FGM). A növekedés arra vezethető vissza, hogy Németországba 

nagyszámú bevándorló érkezett olyan államokból (Szomália, Eritrea, Egyiptom, Nigéria), ahol az FGM széles körben 

elterjedt. A becslések szerint 15 000 olyan fiatal lány él az országban, akiket az a veszély fenyeget, hogy szüleik alávetik 

őket az Európában illegális gyakorlatnak.  

[Hiiraan] 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-migrants-italy/italy-says-28-migrants-test-positive-to-covid-19-on-quarantine-ship-idUSKBN23V1WB
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-lashes-out-at-eu-greece-over-mistreatment-of-migrants-156001
https://hiiraan.com/news4/2020/Jun/178802/female_genital_mutilation_report_shows_68_000_victims_in_germany.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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(4) A dán államnak 33 milliárd dán koronába kerültek a nem-nyugati származású bevándorlók 2017-ben 

A dán Pénzügyminisztérium számbavételezte az egyes bevándorló csoportok államháztartáshoz való nettó 

hozzájárulását a 2017-es évre vonatkozóan. Az adatok azt mutatják, hogy a nem-nyugati származású bevándorlók 33 

milliárd dán korona kiadást, míg a nyugati származású bevándorlók 7 milliárd dán korona bevételt jelentettek a dán 

államkassza számára. A 2016-os évben a nem-nyugati bevándorlók a dán államnak 37 milliárd dán koronába kerültek, 

amelynek fényében a 2017-es adatok előrelépést jelentenek. A 2015 óta egyre szigorodó dán bevándorlási politika 

eredményeként értékeli ezeket az adatokat a dán bevándorlási és integrációs miniszter: „Örülök, hogy a számok a 

helyes irányba haladnak. De túl lassan mennek a dolgok. Még mindig egy régi adósságot törlesztünk, amelyet a túl sok 

évnyi elhibázott politika következtében halmoztunk fel.” 

[Ekstrabladet] 

 

(5) A korlátozások enyhítése óta Nagy-Britanniában ismét emelkedik a beutazásokhoz köthető 

megbetegedések száma 

Az elmúlt hónapokban Nagy-Britanniában a külföldi eredetű (tehát nem a helyiek között spontán terjedő) 

koronavírus-megbetegedések mintegy fele a Pakisztánból érkezőkhöz köthető. Március óta 190 járat érkezett 

Pakisztánból, s naponta 4 000-rel nőtt a beutazásokhoz köthető megbetegedések száma. A járatokat áprilistól a 

pakisztáni nemzeti légitársaság működtette a nagy-britanniai pakisztániak kérésére. Pakisztánban az utolsó ismert 

adatok szerint 200 000 volt a megbetegedések száma és 4 000-en haltak meg, ám a hatóságok szerint július végére 

egymillióra nőhet azok száma, akik átesnek a betegségen. A korlátozások enyhítése óta Nagy-Britanniában ismét 

emelkedik a beutazásokhoz köthető megbetegedések száma. 

[Elaph] 

 

(6) Spanyolország nem fogadja el a Bizottság migrációs tervét, ha abban nem lesznek szétosztási kvóták 

Spanyolország nemcsak a menedékkérőkre általában, hanem a tengerből kimentettekre is kötelező kvótát szeretne. A 

kormány álláspontja szerint, ha ezt nem tartalmazza majd a Bizottság migrációs terve, akkor a frontországokra még 

nagyobb teher fog hárulni. A tavaly őszi máltai megállapodás szerintük nem kielégítő: lassú a mechanizmus és jelenleg 

is 800 migráns vár szétosztásra. 

[El País] 

 

(7) A dán Bevándorlási Hivatal milliókat költött menekültek ellátásával kapcsolatos közbeszerzésekre, 

amelyekről most nem tud számot adni 

A 2012 és 2018 közötti időszakban a dán Bevándorlási Hivatal 218 millió dán koronát költött épületek bérlésére, 

bútorokra, felszerelésekre, biztonsági őrök alkalmazására anélkül, hogy pontosan számon tartotta volna, hogyan lettek 

ezek a közpénzek felhasználva. A menekültek ellátásával kapcsolatos közbeszerzéseket két másik közigazgatási szerv 

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/pris-for-ikke-vestlig-indvandring-33-mia.-kr./8178334?fbclid=IwAR3dDXuSkYkPnHIHqdiiw3vqXaLnRWfKkrSR3kAfW3u274ffOFdqu1cJPdg
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://elaph.com/Web/News/2020/06/1296972.html
https://english.elpais.com/international/2020-06-23/spain-rejects-eu-migration-plan-for-not-including-relocation-quotas.html
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végezte a Bevándorlási Hivatal megbízása alapján, amelyek a milliós összegeket egy egyszerű kifizetési lista alapján 

hívták le, számlák és egyéb dokumentumok csatolása nélkül. Korábban az Ekstrabladet nevű dán lap beszámolt arról, 

hogy egy közbeszerzésekért felelős közalkalmazott miként sikkasztott el milliókat ebből az összegből. 

[Ekstrabladet] 

 

  

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/samfund/broed-kontrakt-udbetalte-218-asyl-millioner-i-blinde/8142316?fbclid=IwAR09Bh7OgUPCictGuLakX_1eCw5zcloD5nTYq6akCzRWMq7w-t-ZzMYqm40
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AFRIKA 

 

(8) Legalább 6 migráns meghalt, 93 megmenekült Líbia partjainál 

Az IOM Twitter bejegyzésben tette közzé, hogy szombatra virradóan 93 migránst vittek vissza Líbia partjaihoz. A 

migránsok között volt egy nő, aki az utazás során adott életet gyermekének, a veszélyes út során azonban legalább 

hatan életüket vesztették. A migránsok Európába akartak átjutni, azonban az ügynökség munkatársai a Tripolitól 120 

kilométerre fekvő Khoms városába vitték vissza őket. 

 [Aljazeera] 

 

(9)  Bozóttüzek pusztítanak Szomáliában is 

A természeti csapás fontos legelőket emésztett fel, ami 900 pásztorcsaládot, több ezer embert kényszerített otthona 

elhagyására. A klímaváltozás okozta anomáliákat jól jelzi, hogy pár héttel ezelőtt még az áradások okoztak súlyos 

problémát Kelet-Afrikában. 

 [Hiiraan] 

 

(10) Több mint 4 500 marokkói idénymunkást szállítottak haza mintegy 17 országból 

Több mint 4 500 marokkói idénymunkást szállítottak haza mintegy 17 országból  közöttük Németországból, 

Franciaországból és Spanyolországból  a koronavírus miatt. A charterjáratokat a marokkói nagykövetségek és 

konzulátusok szervezték. 

 [Elaph] 

 

(11) Az egyiptomiakat súlyosan érintették a koronavírus gazdasági következményei 

Az egyiptomiakat súlyosan érintették a koronavírus gazdasági következményei. A lakosság mintegy fele csak kölcsönök 

felvételével tudja átvészelni ezt az időszakot és bevételeik további csökkenését prognosztizálják. 

 [Elaph] 

 

  

https://www.aljazeera.com/news/2020/06/migrants-drown-93-rescued-libya-coast-200627112416685.html
https://hiiraan.com/news4/2020/Jun/178797/hundreds_of_pastoralist_families_flee_bushfires_in_central_somalia_s_galgadud.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://elaph.com/Web/News/2020/06/1297020.html
https://www.youm7.com/story/2020/6/28/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/4849979
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KÖZEL-KELET 

 

(12) Afganisztán háborújának legvéresebb hete – 291 afgán kormánykatonát öltek meg 

Javid Faisal, a Nemzeti Biztonsági Tanács szóvivője azt mondta, hogy az afgán kormány az ország 19 éves háborújának 

legvéresebb hetét élte át múlt héten, mivel a tálibok legalább 291 afgán kormánykatona halálát okozták. 

 [Aljazeera] 

 

(13) Jemen többszörös humanitárius válsággal néz szembe 

ENSZ tisztviselők figyelmeztetnek arra, hogy Jemen többszörös humanitárius válsággal néz szembe, miközben az 

országba érkező segélyek rohamosan fogynak. Mark Lowrock, az ENSZ humanitárius ügyekért felelős 

főtitkárhelyettese arról számolt be a héten egy zárt ENSZ BT ülésen, hogy a koronavírus rohamos tempóban terjed 

az országban és a regisztrált fertőzöttek csaknem egynegyede életét vesztette – ez a halálozási arány a globális átlag 

ötszöröse. Az országba érkező nemzetközi segélyek elapadtak, számos szervezet, köztük az UNHCR is 

szolgáltatásainak csökkentésére kényszerült a pénzügyi lehetőségek hiányában. Amennyiben ez a trend folytatódik, év 

végére 20%-kal növekedhet az alultáplált, éhező gyermekek száma és elérheti a 2,4 millió főt. 

[UNOCHA] 

 

(14) Egyre rosszabb a szíriai menekültek helyzete Libanonban 

A Libanonban tartózkodó szíriai menekültek helyzete az országban uralkodó gazdasági válság, politikai káosz és 

koronavírus-járvány miatt teljesen kilátástalanná vált. Emberjogi szervezetek hangsúlyozzák, hogy a munkájuk 

elvesztése mellett számos, kifejezetten csak rájuk irányuló korlátozó és hátrányosan megkülönböztető intézkedést 

szenvednek el. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy egy Bekaa völgyben élő menekült, miután elveszítette munkáját, 

felgyújtotta magát.  

 [InfoMigrants] 

 

  

https://www.aljazeera.com/news/2020/06/taliban-killed-291-afghan-security-personnel-week-gov-200623063140659.html
https://www.unocha.org/story/un-humanitarian-chief-yemen-will-%E2%80%98fall-cliff%E2%80%99-without-adequate-support-humanitarian-and-covid
https://www.infomigrants.net/ar/post/25561/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

(15) Ítéletet hirdetett az Európai Unió Bírósága egy spanyol vizsgálóbíró kérdéseivel kapcsolatos előzetes 

döntéshozatali ügyben 

Az alapügy felperesét, a mali VL-t 2019. december 12-én fogta el a spanyol parti őrség 44 másik, szubszaharai országok 

állampolgárságával rendelkező személy társaságában a Gran Canaria sziget partjaitól körülbelül egy tengeri mérföldnyi 

távolságra. Kihallgatását követően VL-lel szemben kiutasítási határozatot hoztak és elrendelték idegenrendészeti 

őrizetbe vételét, de ő azt az érintett bíróság előtt megtámadta. A spanyol vizsgálóbíró előtti előzetes eljárásban VL úgy 

nyilatkozott, hogy nemzetközi védelmet kér, mivel állítása szerint faji hovatartozása vagy társadalmi származása miatt 

hazájában üldöztetésnek van kitéve és az ottani háborús konfliktus elől menekült el, továbbá megölnék, ha visszatérne 

oda. A vizsgálóbíró azonban nem volt jogosult a spanyol jog alapján ilyen kérelem nyilvántartásba vételére, ezért 

határozatot hozott, hogy az ügyészségnek és a hatáskörrel rendelkező szervnek a kérelmet megküldi. Helyhiány miatt 

VL-t nem tudták humanitárius befogadóközpontban elhelyezni, ehelyett az eredeti végzésnek megfelelően 

idegenrendészeti őrizetbe vették. Az ügyészség fellebbezett a bíróság döntése ellen, azt állítva, hogy annak sem az ügy 

meghallgatására és áttételére, sem pedig a kérelmező elhelyezésére nem volt jogosultsága. VL ügyvédje pedig amiatt 

fellebbezett, hogy a felperes őrzött szálláson történő elhelyezése ellentétes az uniós joggal. 

A bíróság előzetes döntéshozatali kérelemmel fordult az EUB-hoz aziránt érdeklődve, hogy az uniós jog alapján a 

spanyol vizsgálóbíró értékelhető-e olyan "egyéb hatóságként", amely előtt erre vonatkozó hatáskör hiányában is tehető 

nemzetközi védelem iránti kérelem? Amennyiben a válasz erre igenlő, a vizsgálóbírónak tájékoztatnia kell-e a 

kérelmezőt arról, hogy hol és hogyan kell benyújtania a kérelmét, és ha azt benyújtja, meg kell-e küldenie azt a 

hatáskörrel rendelkező spanyol szervnek? Ezenkívül a kérelmezőnek pontosan mi a jogállása attól fogva, hogy 

benyújtotta a kérelmét a vizsgálóbíró előtt? 

Az EUB ítéletében tulajdonképpen teljesen elfogadta a főtanácsnok múlt havi indítványában tett érvelést, illetve jogi 

következtetéseit, és úgy döntött, hogy a spanyol vizsgálóbíró ún. "egyéb hatóságnak" minősül, vagyis köteles kioktatni 

a kérelmezőt a menekültjogi szabályok szerinti lehetőségeiről és egyúttal megküldeni a kérelmet a hatáskörrel 

rendelkező tagállami szervnek. Ezenkívül a kérelmező attól a pillanattól fogva, hogy nemzetközi védelem iránti 

kérelmét benyújtotta, nem vehető idegenrendészeti őrizetbe. 

 [EUB] 

 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227722&pageIndex=0&doclang=HU&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6985662
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ÁZSIA 

 

(16) Indonéz halászok közel 100 rohingyát mentettek ki a tengerből 

Indonéz halászok 99 rohingya menekültet mentettek ki Aceh tartomány partjaihoz közel egy süllyedő hajóról. A helyi 

rendőrfőnök szerint a menekültek alultápláltak voltak és közel kerültek a kiszáradáshoz. Nem tisztázott, hogy 

Mianmarból vagy Bangladesből indultak-e útnak. Az indonéz hatóságok korábban megtagadták a csoport 

partraszállását a koronavírus elleni védelemre hivatkozva, ám a helyi lakosság tiltakozása után engedték a 48 nőből és 

34 gyermekből álló csoport szárazföldet érését. Az UNHCR képviselete jelen van a térségben és készen áll 

együttműködni a hatóságokkal annak érdekében, hogy minden szükséges segítséget biztosítson a menekültcsoport 

számára, ami vélhetően már hónapok óta a tengeren tartózkodik. A megmenekült rohingyák azt mondták, hogy 

tucatnyian vesztették életüket az utazás során. 

[UNHCR] 

 

(17) Indiában tovább pusztítanak a sivatagi sáskák, már a főváros közelében is észleltek rajokat 

Miután a sáskák több észak-indiai államban pusztítottak, most megszállták az Újdelhi közelében lévő Gurugram 

városát. A helyiek már Újdelhi néhány külső régiójában, mint például Vasant Kunjban és Arya Nagarban is észleltek 

rajokat. Újdelhi környezetvédelmi minisztere, Gopal Rai június 27-én sürgősségi ülést hívott össze, hogy megvitassa a 

szomszédos Gurugramban a sáskatámadást követően kialakult helyzetet. 

[ToI] 

  

https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
https://timesofindia.indiatimes.com/videos/city/delhi/locust-swarms-attack-gurugram-delhi-minister-calls-for-emergency-meeting/videoshow/76660691.cms
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AUSZTRÁLIA ÉS ÚJ-ZÉLAND 

 

(18) Winston Peters új-zélandi miniszterelnök-helyettes szerint a koronavírus járványt követően 

korlátozni kell az országba irányuló migrációt 

Winston Peters (Új-Zéland az Első), aki a Jacinda Ardern (Munkáspárt) vezette hárompárti (Új-Zéland Munkáspártja 

– Új-Zéland az Első – Új-Zéland Zöld Pártja) koalíciós kormány egyetlen miniszterelnök-helyettese és egyben 

külügyminisztere a Financial Times-nak nyilatkozva kijelentette, hogy a COVID-19 járvány rámutatott országa hibás 

gazdaságpolitikájára, amely lényegében a bevándorlásnak köszönhető fogyasztásnövekedést helyezte előtérbe, a 

migráció viszont a világjárvány miatt nagyon megterhelte az ország egészségügyi rendszerét, infrastruktúráját és 

oktatási rendszerét. Az Új-Zéland az Első (New Zealand First) párt társadalmi vitát szeretne a migrációról, elsősorban 

magasan képzett bevándorlókat látna szívesen a szigetországban és elsősorban a helyi lakosság továbbképzésére 

helyezné a hangsúlyt az alacsonyabb presztízsű munkakörök esetében a következő évek vonatkozásában. Emellett 

felülvizsgálnák a bevándorlási vízumok rendszerét, noha például az idősgondozásban dolgozók közül minden 

harmadik munkavállaló bevándorlási vízummal tartózkodik az országban. Az OECD országok közül Új-Zéland 

rendelkezik az egyik legnagyobb nettó migrációs rátával, igaz, egyes számítások szerint az utóbbi évek GDP-

növekedésének 2/3-a közvetlenül köthető a bevándorláshoz. Az országban idén szeptemberben parlamenti választást 

tartanak, a legfrissebb felmérések szerint a Munkáspárt toronymagasan vezet (50 százalék körüli vagy afölötti 

eredményt is elérhetne), míg az Új-Zéland az Első nevű párt nem jutna be a parlamentbe. Új-Zélandon a magyarhoz 

hasonló vegyes választási rendszerben választják a 120 tagú parlament képviselőit. A Képviselőház tagjai közül 72-t 

egyéni választókerületben, 48-at pedig pártlistán (a választási küszöb 5 százalékos) juttatnak be a szavazók a 

törvényhozásba. Sokan emiatt a választási kampánynak tudják be Peters migrációra vonatkozóan tett állásfoglalását. 

A Munkáspárt utóbbi hónapokban mért jelentős népszerűségnövekedését a többi párt rovására könyvelhette el, a 

Zöldek kivételével, akik többé-kevésbé őrzik az ezelőtti választáson mért támogatottságukat. 
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