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EURÓPA  

 

(1) Dániában gyakoribbá vált az erőszak a bevándorló közösségekben a koronavírus-járvány 

idején 

Dánia lezárása a koronavírus-járvány megfékezése szempontjából hatékonynak bizonyult, azonban negatív 

következményekkel járt azon bevándorló nők és kiskorúak számára, akik otthonukban rendszeres fizikai és 

pszichikai erőszaknak vannak kitéve. Az ország krízisközpontjai arról számolnak most be, hogy jelentősen 

csökkent a segélykérések száma, amíg az iskolák és egyéb közintézmények zárva tartottak. Matthias Tesfaye, 

dán bevándorlási és integrációs miniszter attól tart, hogy a járvány idején elszigeteltségben élő bevándorló 

nők és gyerekek gyakrabban váltak testi és pszichikai erőszak áldozatává, ezért most levelet küldött az 

önkormányzatoknak, amelyben az iskolákat, a szabadidős létesítményeket és a munkaügyi központokat arra 

kéri, hogy fordítsanak különös figyelmet erre a kiszolgáltatott társadalmi csoportra. A miniszter attól is tart, 

hogy a nyár folyamán gyakoribbá válnak majd az ún. „átnevelési utak”, amikor is a túlságosan „eldánosodó” 

bevándorló kiskorút a szülők radikalizálás céljából hazaküldik a származási országukba. Ezt groteszknek 

nevezi a miniszter. 

[BT] 

 

(2) Alarm Phone: a máltai hatóságok elutasították 52 migráns kimentésében való segédkezést 

Az Alarm Phone nevű NGO ügyeleti telefonvonalat biztosít a tengeren segítségre szoruló migránsoknak. 

Miután jelzés érkezett 52, Máltától délre tartózkodó migránstól, kapcsolatba szerettek volna lépni a parti 

őrséggel, de az nem fogadta a hívást, többször is "rájuk csapta a telefont". A bevándorlókat végül egy 

kereskedelmi hajó vette fel, amely azonban nem kapott kikötési engedélyt. 

 [Times of Malta]  

 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.bt.dk/politik/minister-frygter-mere-vold-og-opdragelsesrejser-blandt-indvandrere-det-er-grotesk
https://timesofmalta.com/articles/view/malta-repeatedly-hung-up-the-phone-as-migrants-drifted-at-sea-ngo.802854
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(3)  A túlterhelt befogadóállomások miatt az utcán élnek a migránsok Máltán 

Ahogy egyre több menedékkérő érkezik a szigetországba, úgy csökken a rendelkezésre álló férőhelyek száma 

a befogadóközpontoknak. Néhány embernek sikerül ilyenkor barátoknál meghúznia magát, de sokan az 

utcára kényszerülnek. Új jelenség, hogy Valletta, a világ egyetlen eredeti városfallal körülvett fővárosának 

városkapujánál élnek, minden vagyonuk elfér egy táskában.  

[Times of Malta] 

 

(4) Továbbra is az Ocean Viking fedélzetén vesztegel 180 migráns 

Az Ocean Viking hajót üzemeltető SOS Mediterranée nevű NGO szerint 5-szöri kérésük ellenére sem kaptak 

kikötési engedélyt Olaszországtól és Máltától. Az Ocean Viking június 22-én futott ki újra Marseille-ből, négy 

művelet során 180 bevándorlót mentve meg a tengeren. Közlésük szerint a helyzet már kezd annyira 

elviselhetetlenné válni, hogy két migráns a tengerbe ugrott, akiket újra ki kellett menteni. 

 [InfoMigrants] 

 

(5) Bevándorláspárti aktivisták és ügyvédek az olasz hatóságok ellen kezdeményeztek eljárást  

A húsvéti hétvégén migránsokat mentett ki egy líbiai zászló alatt egyiptomi legénységgel közlekedő 

halászhajó. A gumicsónakban 63-an utaztak, 12-en közülük már meghaltak (10 eritreai és 2 etióp férfi), 51-

üket sikerült visszavinni Líbiába, ahol egy hírhedten rossz állapotú táborba kerültek. Aktivisták szerint a 

sajnálatos eset elkerülhető lett volna, ha az olasz hatóságok időben lépnek, például az Alarm Phone jelzése 

alapján. Az is gyanút keltő szerintük, hogy a tripoli kikötőbe érkezett halászhajót távolabbról az olasz 

tengerészet hajója követte, mintha kísérője lett volna. 

[InfoMigrants] 

 

(6) Több mint 80 ezer bevándorló legalizálását kérték munkáltatóik Olaszországban 

Egy hónapja hatályos már a jogszabály, mely alapján Olaszországban élő feketén foglalkoztatott migránsok 

munkáltatói kérhetik a legalizációt egészen augusztus 15-éig. A legtöbb kérelem Lombardiából, a legkevesebb 

Campaniából érkezett be, a kérelmezők 88%-a családnál foglalkoztatott vagy ápoló (ők főleg marokkóiak, 

ukránok és bangladesiek), a többiek nagy része mezőgazdaságban dolgozik (ők főleg albánok, marokkóiak és 

indiaiak). 

[InfoMigrants] 

 

https://timesofmalta.com/articles/view/migrants-end-up-homeless-as-centres-overflow.802176
https://www.infomigrants.net/en/post/25790/waiting-game-continues-on-board-ocean-viking?fbclid=IwAR185zQ379D1pgY3mxYd5wqfIdeKRE16bwsy0ONUj6rtuOaEqlGSfCcuUP8
https://www.infomigrants.net/en/post/25795/human-rights-groups-ask-prosecutors-to-determine-if-italy-is-complicit-in-easter-tragedy-for-migrant-boat
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://www.infomigrants.net/en/post/25791/more-than-80-000-applications-for-migrant-regularization-in-italy
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(7) Champagne-i szőlőtermesztők jogellenesen használtak ki migránsokat 

200 sértettje van egy ügynek, melyben a híres francia pezsgőtermelő vidék egyes szőlősgazdáit azzal 

gyanúsítják, hogy 2018-ban hamis ígéretekkel foglalkoztattak bevándorlókat. 10 eurós órabért ígértek nekik, 

20-30 napos foglalkoztatást, 2-3 ágyas szobákban való elhelyezést. Ehelyett éhezés, szerződés – sőt, néha 

fizetség – nélküli nehéz fizikai munka és embertelen elhelyezés várta őket. Egy afgán érintett elmesélte, hogy 

napi 15 óra munkáért 90 eurót kapott, amiből 25-öt ételre és szállásra vissza kellett fizessen. 

[Euronews] 

 

(8) Migránsokat szállító hajó süllyedt el a kelet-törökországi Van-tavon 

Elsüllyedt egy hatvan migránst szállító hajó Kelet-Törökországban a Van-tavon. A török hatóságok eddig 

hat holttestet emeltek ki a vízből, valamint tizenegy személyt tartóztattak le az incidenssel összefüggésben. 

Nem ez az első hasonló baleset a tavon. A határhoz közel fekvő Van-tó az Iránból és Afganisztánból 

Törökországba érkező és Európába tartó migránsok bevett útvonala. 

[Reuters]  

 

(9) Franciaország felfüggesztette részvételét a NATO Sea Guardian műveletében 

A döntés oka a török és francia haditengerészet közti június 10-i incidens, amelynek kapcsán a két fél 

agresszióval vádolja egymást. A NATO belső vizsgálatot rendelt el az ügyben. Párizs és Ankara más-más 

oldalt támogat a líbiai polgárháborúban, amelynek következtében mélypontra jutott a felek kapcsolata. 

 [Reuters]  

 

(10) Az EU az ausztrál menekültügyi rendszer bizonyos megoldásait szeretné átvenni 

A szudáni származású jelenleg Svájcban élő emberi jogi aktivista, Abdul Aziz Muhamat a Sea Watch nevű 

civil szervezet online rendezvényén beszélt arról, hogy az Európai Unió az ausztrál menekültügyi rendszer 

bizonyos megoldásainak átvételére készül. Így, véleménye szerint az Európai Unió a tengeren érkező 

migránsok esetében a menekültügyi kérelmek feldolgozását partjaitól távol, ún. offshore befogadó 

központokban szeretné elvégezni a jövőben. Ausztrália esetében erre több offshore központban, például a 

Pápua-Új Guineához tartozó Manus-szigeten vagy Naurun van lehetőség. Muhamat, aki maga is megjárta a 

manus-szigeti befogadóközpontot, figyelmeztet: ezeken a helyeken nagyon rossz körülmények vannak és az 

ott lévők lelki kínzásoknak, traumának és rasszizmusnak is ki vannak téve. 

https://www.euronews.com/2020/07/03/migrants-exploited-harvesting-grapes-in-france-s-champagne-region-court-hears
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.reuters.com/article/us-turkey-migrants-boat/boat-that-sank-on-turkeys-lake-van-was-carrying-up-to-60-migrants-minister-says-idUSKBN2424OO
https://www.reuters.com/article/us-libya-security-france-nato/after-turkish-incident-france-suspends-role-in-nato-naval-mission-idUSKBN2425IY
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 [InfoMigrants] 

  

(11) 40 svéd állampolgárt gyanúsítanak háborús bűncselekmények elkövetésével 

A svéd bűnfelderítés jelenleg mintegy 40 Iszlám Államhoz köthető svéd ellen folytat nyomozást háborús 

bűncselekmények elkövetése miatt. Ez nagy áttörés jelent a svéd rendőrség számára és egy kiterjedt 

nemzetközi együttműködés eredménye. A gyanúsítottak Svédországban, Szíriában és Irakban tartózkodnak. 

 [SVT] 

  

https://www.infomigrants.net/en/post/25711/eu-trying-to-replicate-australia-s-offshore-detention-centers-refugee-activist-warns
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/utredningarna-mot-is-svenskar-okar-snabbt
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AFRIKA 

 

(12) Tovább folytatódott az erőszak Maliban 

Feltehetően dzsihádista fegyveresek törtek rá egy dogon falura, ahol 32 embert mészároltak le. Az iszlamista 

szélsőségesek előszeretettel aknázzák ki a helyi etnikai konfliktusokat, és a nomád fulánik védelmére 

hivatkozva támadnak meg más népcsoportokat. 

 [Reuters] 

 

(13)  27 000 ember hagyta hátra otthonát Szudánban 

27 000 ember, zömében nők és gyerekek menekültek el otthonaikból a szudáni Darfúr régiójában, miután a 

központi kormány ellen harcoló fegyveres csoportok egymás ellen fordultak. Az összecsapások a térségben 

található aranybányák ellenőrzéséért törtek ki. 

 [Sudan Tribune] 

 

(14) Mauritániában tartottak csúcstalálkozót a G5 Száhel szervezet államai 

Mauritániában tartottak csúcstalálkozót a G5 Száhel szervezet államai, amelyen a tagországok mellett 

Franciaország és Spanyolország is részt vettek. A találkozó célja az volt, hogy a szövetségesek összehangolják 

katonai műveleteiket a Száhelben tevékenykedő dzsihádista csoportokkal szemben. 

[Reuters] 

  

https://www.reuters.com/article/us-mali-security/attackers-on-motorbikes-kill-32-malian-villagers-local-officials-say-idUSKBN2432TR
https://sudantribune.com/spip.php?article69551
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.reuters.com/article/us-sahel-security/sahel-summit-agrees-need-to-intensify-campaign-against-jihadists-idUSKBN2411NK
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KÖZEL-KELET 

 

(15) 6,9 milliárd eurónyi humanitárius segélyt kap Szíria és a szír menekültek 

A napokban rendeztek meg egy közös EU-ENSZ konferenciát, amelyen a résztvevők összesen 6,9 milliárd 

eurónyi támogatást ajánlottak fel Szíriának. Az ENSZ becslései szerint 9,3 millió fő él élelmiszerbizonytalan 

helyzetben Szíriában. A statisztikák azt mutatják, hogy az elmúlt hat hónapban 1,4 millió fővel emelkedett 

azok száma, akik nem tudnak folyamatosan élelmiszerhez jutni. Danielle Moylan ENSZ szóvivő elmondta, 

hogy az előző év azonos időszakához képest 200%-kal nőttek az élelmiszerárak az országban. A konferencián 

felajánlott összeggel azonban nem mindenki volt megelégedve. Az Oxfam szerint ez az összeg nem elegendő 

a problémák enyhítésére, s Marta Lorenzo, a szervezet képviselője csalódását fejezte ki a konferenciával 

kapcsolatban: „sokkoló, hogy a nemzetközi közösség nem ismerte fel a helyzet súlyosságát a szír civil 

közösségtől érkező világos segélykiáltások ellenére sem”.  

 [InfoMigrants] 

 

(16) Libanon a gazdasági összeomlás szélén áll, újabb migrációs hullám várható 

Libanon gazdasága a csőd szélén áll, s egyre többen vélekednek úgy, hogy az ország a teljes szétesés felé 

sodródik. Az ország nemzetközi repülőterének újranyitása után nagyon sokan hagyhatják el az országot 

megélhetési lehetőségek után kutatva más államokban.    

[Aljazeera] 

 

  

https://www.infomigrants.net/en/post/25717/syria-donors-pledge-7-7-billion-in-humanitarian-aid
https://www.aljazeera.com/ajimpact/escape-lebanon-braces-emigration-wave-200701094323974.html
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

(17) Ítéletet hirdetett az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) a hajléktalan menedékkérők 

helyzetével foglalkozó N.H. és társai kontra Franciaország egyesített ügyekben  

A három különböző, de lényegileg hasonló (és később egyesített) ügy összesen öt felperese (két orosz, egy 

georgiai [grúz], egy afgán és egy iráni állampolgár) 2013-2014-ben érkezett Franciaországba, ahol 

menedékkérelmet nyújtottak be. A felperesek helyzetében azonos volt, hogy mind az öten több-kevesebb 

időt hajléktalanként és a létfenntartásukhoz szükséges anyagi források nélkül töltöttek Franciaországban 

miközben jogállásuk rendezésére vártak. Az EJEB-hez benyújtott keresetlevelükben – egyebek mellett – azt 

állították, hogy Franciaország megsértette velük kapcsolatban a megalázó és embertelen bánásmód tilalmát. 

Az EJEB helyt adva kérelmüknek ítéletében megállapította, hogy a francia belső jog alapján az érintett 

menedékkérőkkel szembeni kötelezettségeit elmulasztotta teljesíteni (nem biztosított szállást helyhiány miatt, 

nem biztosított menedékkérőknek járó ideiglenes jövedelmet adminisztratív okok miatt stb.), és ezáltal olyan 

helyzetet idézett elő, hogy a felperesek kénytelenek voltak az utcán aludni, azt kockáztatva, hogy kirabolják 

őket, valamint jogállásuk bizonytalan volta miatt a francia hatóságok akár ki is toloncolhatták volna őket. Az 

EJEB a felperesek közül négynek vagyoni, illetve nem vagyoni kártérítést ítélt meg. 

 [HUDOC] 

 

(18) Ítéletet hirdetett az EJEB a Muhammad Saqawat kontra Belgium ügyben 

Az ügy felperese a bangladesi állampolgárságú és jelenleg Liège-ben élő Muhammad Saqawat, aki 2017 

decemberében érkezett Belgium Brüsszel-Zaventem repülőterére, ahol menedékkérelmet nyújtott be. A 

felperes beléptetését aznap a belga hatóságok megtagadták, és az érintettet egy őrzött szállásra vitték. Néhány 

héttel később menedékkérelmét elutasították, erre válaszul újabb érveket felhozva ismételten 

menedékkérelmet nyújtott be, amelyet később szintén elutasítottak. Többszöri kérelmére végül egy belga 

bírósági döntés alapján 2018 áprilisában szabadon bocsátották. Saqawat ezt követően – a belső jogorvoslati 

lehetőségek kimerítése után – az EJEB-hez fordult azt állítva, hogy fogvatartásával Belgium megsértette a 

szabadsághoz és biztonsághoz való jogát. Az EJEB a felperes érvelését elfogadta és megállapította, hogy az 

eljárás során sérült Saqawat szabadsághoz és biztonsághoz való joga. 

[HUDOC] 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203295
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203293
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(19)  Ítéletet hirdetett az Európai Unió Bírósága (EUB) a WM kontra Stadt Frankfurt am Main 

alapüggyel kapcsolatos előzetes döntéshozatali eljárásban 

Az alapügy felperese WM tunéziai állampolgár, akinek 2017 nyaráig Németországban volt a tartózkodási 

helye, azonban Hessen tartomány hatáskörrel rendelkező minisztériuma elrendelte Tunéziába való 

kitoloncolását, mivel különös veszélyt jelent a nemzetbiztonságra radikális iszlám meggyőződése miatt, 

valamint a német titkosszolgálatok az Iszlám Állam számára embercsempész és toborzási tevékenységet 

végzőként minősítette. A felperes ezt a határozatot megtámadta ugyan, de kérelmét a Szövetségi 

Közigazgatási Bíróság elutasította, mert úgy vélte, hogy WM terrorcselekményt követne el Németországban. 

Ezt követően egy másik bíróság WM idegenrendészeti őrizetét rendelte el, amelyet egy büntetés-végrehajtási 

intézetben hajtottak végre, majd 2018. május 9-én kitoloncolták Tunéziába. WM a döntés ellen a német 

Szövetségi Legfelsőbb Bírósághoz fordult felülvizsgálati kérelemmel. Utóbbi bíróság pedig az EUB-hoz 

fordult előzetes döntéshozatali kérelemmel, amelyben azt szeretné megtudni, hogy vajon ellentétese-e az 

olyan nemzeti jogszabály az EU jogával, amely lehetővé teszi, hogy az idegenrendészeti őrizetet ne 

idegenrendészeti fogdában hajtsák végre, hanem büntetés-végrehajtási intézetben éspedig az érintettel 

kapcsolatos nemzetbiztonsági kockázatra és nem a férőhelyek hiányára hivatkozva. Az EUB válaszában 

(ítéletében) megállapította, hogy nem ellentétes az uniós joggal az ilyen szabályozás, ha abból az okból hajtják 

végre, hogy a kitoloncolásra váró személy valódi, közvetlen és kellően súlyos fenyegetést jelent, amely a 

társadalom valamely alapvető érdekére vagy az érintett tagállam belső vagy külső biztonságára hatással van. 

[EUB] 

 

 

 

 

 

 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228042&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7803189


 
9 
 

AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA 

 

(20) Online tüntetést szerveztek civil szervezetek menedékkérők kiengedése érdekében 

Harminc civil szervezet hirdetett online tüntetést a Zoom platformon az ausztrál befogadóközpontokban 

lévő menedékkérők szabadon engedése érdekében. A "rendezvényre" előzetesen 3 300-an regisztráltak. A 

hét ausztrál központban körülbelül 1 400 személy él jelenleg, ideértve azt a 140 embert is, akik ún. alternatív 

helyszíneken (szállodákban) lettek elhelyezve. A civilek – köztük például a Nagymamák a menekültekért, a 

Falusi ausztrálok a menekültekért, vagy az Anyák a menekültekért nevű szerveződések – attól tartanak, hogy 

az ilyen helyeken lévő emberek jobban ki vannak téve a koronavírus-fertőzésnek, illetve általában sem tartják 

kielégítőnek az ottani körülményeket. 

[ASRC] 

 

(21) Felfüggesztették a menekültek új-zélandi letelepítését célzó program végrehajtását 

2020. július 1-jétől Levin városa is csatlakozott volna ahhoz az állami programhoz, melynek keretében Új-

Zéland évente legalább 1 000, a tervek szerint ez év nyarától 1 500-ra emelt számú menekültet fogad, illetve 

fogadott volna, akik a programban részt vevő településeken kezdhetnek/kezdhettek volna új életet. Idén 

eddig 795 ember érkezett már az UNHCR és az IOM által közösen bonyolított projekt keretében. A 

koronavírus miatt azonban lezárták Új-Zéland határait, emiatt a programot fel kellett függeszteni. 

[NZ Herald] 

 

https://www.asrc.org.au/2020/07/01/three-thousand-people-to-join-online-protest-rally-against-indefinite-detention-of-people-seeking-asylum/
https://www.nzherald.co.nz/immigration/news/article.cfm?c_id=231&objectid=12343763

