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EURÓPA  

 

(1) Finnországba 24 kísérő nélküli kiskorú érkezett a görög menekülttáborokból 

Finnország korábban ígéretet tett, hogy 175 főt (elsősorban kísérő nélküli kiskorút) fogad majd a görög, a máltai és a 

ciprusi menekülttáborokból. A menedékkérők első 24 főből álló csoportja szerdán érkezett meg Finnországba. A 10-

16 év közötti kiskorúak Leszbosz, Számos és Kiosz szigetéről érkeztek, a többségük afgán. Egészségügyi 

megfontolásból 14 napos karantén alá helyezték őket. A menekültek befogadásából származó költségek fedezésére 

Finnország 12 millió eurót kapott az Európai Uniótól. 

[Svenska] 

 

(2) Svédországban évente több mint 170 önkormányzat fellebbez a Bevándorlási Hivatal kompenzációs 

határozata ellen 

Svédországban a helyi és a regionális önkormányzatok különböző típusú állami támogatásokat igényelhetnek a 

menekültek befogadásával járó költségek fedezésére, amelyekről a Bevándorlási Hivatal dönt. A hatóság statisztikái 

azt mutatják, hogy az elmúlt három évben 2 790 esetben fellebbeztek az önkormányzatok a Bevándorlási Hivatal 

kompenzációs határozata ellen. Svédország összesen 311 önkormányzata közül évente valamivel több mint 170 

nyújtott be fellebbezést ebben az időszakban. A kompenzációt szabályozó rendeletek nehézkesek és nagy 

adminisztrációt igényelnek, továbbá az önkormányzatok szerint a rendszer alulfinanszírozott, az ügyintézés lassú. A 

tévesen kifizetett összegek utólagos visszakövetelésével pedig költségvetési hiány keletkezik az önkormányzatoknál. 

 [SVT]  

 

(3)  Dániában minden hatodik fiatal muszlim bevándorló párválasztását a családja befolyásolja 

A dán Bevándorlási és Integrációs minisztérium legújabb felmérése szerint Dániában a 18-26 év közötti nem-nyugati 

származású bevándorlók 16%-a nem választhat szabadon párt magának. Ez a két évvel ezelőtti adatokhoz képest 

mindössze 1%-os javulást jelent. 

 [Jyllands-Posten] 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://svenska.yle.fi/artikel/2020/07/08/migrationsverket-bekraftar-24-asylsokande-barn-har-anlant-till-finland-fran
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/migrationsverkets-aterbetalningskrav-skapar-hal-i-kommunbudget
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://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE12269508/feministerne-svigter-indvandrerpigers-ret-til-frit-valg-af-partner/
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(4) A kisebbik spanyol kormánypárt 600 ezer migráns regularizációját szeretné  

A radikális baloldali Podemos a veszélyhelyzet kihirdetése napjától, március 14-étől hatályos tartózkodásra jogosító 

papírokat adna a menedékkérőknek, s állampolgárságot azoknak, akik aktívan segítették a járvány megfékezését. A 

párt úgy látja, nehéz lesz meggyőznie a koalíciós partner Spanyol Szocialista Munkáspártot, még inkább a jobboldali 

ellenzéket elképzelése helyességéről, de parlamenti vitát szeretnének a javaslatról. A Podemos azzal érvel, hogy a 

regularizáció 1,5 milliárd euró bevételt hozna az államnak. Számítása szerint ennyi lenne a migránsok adó- és 

járulékfizetésének és a megtakarított munkanélküli segélynek az összege. 

[El País] 

 

(5) Meglőttek két szíriai bevándorlót Észak-Cipruson 

30 szíriai – 20 férfi, 3 nő és 7 gyermek – csónakon érkezett csütörtök reggel 6 óra 30 perc körül Ciprusnak a 

Törökország által megszállt északi részére. Két férfit, akik vezették a csónakot és egyet, aki a parton várta a 

migránsokat, a helyi hatóságok letartóztattak. Utóbbi társa, egy másik várakozó elmenekült, ellene körözés van 

folyamatban. Nem sikerült viszont a menekülés a csónak két utasának, a parti őrség értesítése alapján a járművet váró 

rendőrök ugyanis meglőtték őket és súlyos állapotban kórházba kerültek. 

[Cyprus Mail] 

 

(6) Az olasz parti őrség lefoglalta a német zászló alatt hajózó Sea Watch 3-t 

A parti őrség lefoglalta a német zászló alatt hajózó Sea Watch 3-t, amely júniusban 200 bevándorlót szállított az olasz 

partokhoz annak ellenére, hogy Róma a koronavírus-járvány miatt lezárta kikötőit. A hatóságok azzal indokolták az 

intézkedést, hogy a vizsgálat során számos szabálytalanságra derült fény a hajóval kapcsolatban, amely veszélyezteti a 

rajta utazók biztonságát. 

[Reuters] 

 

(7) A török hatóságok feltartóztattak egy 276 migránst szállító csempészhajót  

A török rendőrség és parti őrség közös művelet során feltartóztatott egy, az Égei-tenger parti Izmir tartományból 

kihajózni készülő hajót, fedélzetén 276 illegális migránssal. A török hatóságok nyolc embert őrizetbe vettek 

embercsempészet vádjával. A migránsok legnagyobb része afgán, bangladesi, szíriai, szomáli és iráni állampolgár volt, 

köztük 46 nő és 59 gyermek.  

[Anadolu Agency] 

 

https://english.elpais.com/politics/2020-07-09/spains-unidas-podemos-party-pushes-for-sweeping-migrant-regularization.html
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://cyprus-mail.com/2020/07/09/syrian-refugees-arrive-in-north-two-shot/
https://www.reuters.com/article/healthcoronavirus-migrants-italy/italy-seizes-german-flagged-charity-vessel-for-breaking-safety-rules-idUSL8N2EG1PJ
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.aa.com.tr/en/turkey/nearly-300-europe-bound-asylum-seekers-held-in-turkey/1901981
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AFRIKA 

 

(8) Maliban tovább folytatódtak a demonstrációk a regnáló államfő és kormánya ellen 

Maliban tovább folytatódtak a demonstrációk a regnáló államfő és kormánya ellen, amelyben többen életüket 

vesztették. Az ellenzék a parlamenti választások során elkövetett csalással vádolja Boubacar Keita elnököt, aki viszont 

arra mutat rá, hogy politikai ellenfelei sorra utasítják vissza javaslatait az együttműködésre. Az elhúzódó válság 

leginkább az országban tevékenykedő dzsihádista csoportoknak kedvez. 

 [Reuters] 

 

(9)  Az Afrikai Fejlesztési Bank új becslése szerint a koronavírus gazdasági következményei a vártnál 

enyhébbek lesznek Afrikában 

Az Afrikai Fejlesztési Bank új becslése szerint a koronavírus gazdasági következményei a vártnál enyhébbek lesznek 

a kontinensen. Míg az AfDB korábban akár 18 %-os gazdasági visszaesést is elképzelhetőnek tartott 2020-ra nézve, a 

jelenlegi becslések csak 2 % körüli recesszióval számolnak. Bár ez azt is jelenti, hogy egyelőre messze vagyunk attól, 

hogy 70 millió ember süllyedjen mélyszegénységbe a földrészen, még így is milliók veszthetik el megélhetésüket. 

 [Hiiraan] 

 

  

https://www.reuters.com/article/us-mali-politics/mali-police-fire-gunshots-and-tear-gas-to-disperse-protesters-idUSKBN24B2M9
https://hiiraan.com/news4/2020/July/179014/growth_in_east_african_region_will_slump_in_2020_%E2%80%93_afdb.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET 

 

(10) Az afganisztáni népességnövekedés 

A túlzott népességnövekedés komoly gazdasági és társadalmi kihívás elé állítja Afganisztánt. A nők átlagos 

termékenységi rátája több mint 5 gyermek, így az ország népessége 2050-ig várhatóan a duplájára emelkedhet, 

meghaladva a 60 millió főt. Az afgán kormány legfrissebb becslése szerint a népesség 33 millióra tehető; körülbelül 47 

százalékuk 15 év alatti. Közel 12 millió ember szenved az alultápláltság miatt, míg a lakosság több mint 52%-a él a 

szegénységi küszöb alatt. Az olyan alapvető szolgáltatások, mint az egészségügyi ellátás vagy az oktatási rendszer 

működtetése komoly kihívást jelentenek a jelenlegi és jövőbeli kormányok számára is. 

 [BBC] 

 

(11) Gátolják a teherforgalmat az összecsapások Afganisztánban 

A Baghlan–Kunduz és Baghlan–Mazar-e-Sharif közötti autópályák Afganisztán legfontosabb kereskedelmi útvonalai, 

azonban az afgán kormány és a tálibok közötti összecsapások következtében lezárták azok számos szakaszát, amely 

blokkolja az utas- és teherforgalmat. A közúti aknák, az összecsapások és a tálib ellenőrző pontok is komoly biztonsági 

problémát jelentenek. Naponta több ezren utaznak az ország fővárosát, Kabult is érintő vonalon, a lezárások nem 

csak az ellátást, de a megélhetést jelentő napi munkabér megszerzését is veszélyeztetik. 

[BBC] 

 

 

  

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-53348119
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-53382667
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

(12) Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa Hivatalának nicosiai képviselete észrevételeket fogalmazott meg 

a ciprusi menekültügyi szabályok készülő módosításával kapcsolatban  

A kormány 2020. május 22-én négy törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentnek, amelyek célja a ciprusi menekültügyi 

eljárás felgyorsítása és egyszerűsítése. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa Hivatalának nicosiai képviselete (UNHCR-

CY) először is nehezményezte, hogy a jogalkotási folyamatban nem kérték ki a véleményét, majd most ismertetett 

észrevételeiben különösen három kérdésben fogalmazta meg aggályait a hamarosan elfogadásra kerülő jogszabályokkal 

kapcsolatban. Az UNHCR-CY bírálja, hogy a menekültügyi eljárás lefolytatására nyitva álló határidőket jelentősen le 

szeretnék csökkenteni. A javaslat értelmében ugyanis a rendes menekültügyi eljárásban 75 napról 30 napra, míg 

gyorsított eljárásban hozott határozatok esetében 75 napról 15 napra szállítanák le a bírósági felülvizsgálati határidőt. 

A nemzetközi védelmekkel foglalkozó Közigazgatási Bíróság döntésével szemben pedig nem 42 nap alatt, hanem 10 

napon belül lehetne a Legfelsőbb Bírósághoz fordulni a tervezett új szabályok értelmében. A ciprusi képviselet szerint 

ezek a változások sérthetik a hatékony jogorvoslathoz való jogot. Ezenkívül a továbbiakban lehetőség lenne arra is, 

hogy a felülvizsgálati eljárást a menedékkérő távollétében folytassák le, vagyis már ezt megelőzően is ki lehetne 

utasítani az országból. Az UNHCR-CY szerint viszont azzal, hogy így nem biztosítanák az érintettek számára a 

"maradáshoz való jogot" a visszaküldés tilalma (non-refoulment elve) is sérülhet. Végül a törvénymódosítások 

lehetőséget biztosítanának arra is, hogy az elsőfokú menekültügyi határozatot ne az érintettnek közvetlenül, hanem a 

jogi képviselőnek kézbesítsék, akár e-mailen is, amit az UNHCR hevesen ellenez.  

 

 [RefWorld] 

 

 

 

 

 

  

https://www.refworld.org/docid/5f0336244.html
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AMERIKA 

 

(13) Humanitárius járatot indított Belize és Salvador között az IOM 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet, az IOM a két-közép amerikai ország között szervezett mindkét irányban egy-egy 

repülőjáratot. A cél az volt, hogy az önkéntesen hazatérni kívánókat segítsék visszajutni származási országukba. Az 

IOM élelmiszert, ruhát, a vírus elleni védelemhez szükséges eszközöket, orvosi és pszichológusi ellátást biztosított a 

résztvevőknek, érkezésük után pedig kötelező 14 napos karantént rendeltek el az adott ország hatóságai számukra. 

Salvadorból Belize-be 13-an (8 nő és 5 férfi), míg Belize-ből Salvadorba 32-en (20 férfi, 11 nő és 1 gyermek) tértek 

haza. 

[Reliefweb] 

 

(14) Jelentés: a venezuelai bevándorlók körében egyre többen éheznek 

A World Vision nevű, a harmadik világ országainak lakosságát segítő civil szervezet jelentést tett közzé a koronavírus 

következményeiről. Eszerint 110 millió gyermeket fenyeget éhezés Ázsiában, egyben 85 millió családnak nincs vagy 

alig van élelmiszertartaléka. 8 millió gyermeket munkára vagy koldulásra kényszerítettek. 7 dél-amerikai országban élő 

400 venezuelai migráns megkérdezésével az is kiderült, hogy 84%-uknak csökkent jelentősen a jövedelme a pandémia 

alatt, melynek következtében a venezuelai bevándorló családokban minden harmadik gyermek éhesen tér nyugovóra. 

[Miragenews] 

 

(15) Egy nő panaszt nyújtott be egy minnesotai Starbucks üzlet ellen diszkriminációra hivatkozva 

Egy muszlim nő emberi jogi panaszt nyújtott be egy minnesotai Starbucks üzlet ellen, amelyben azt állítja, hogy 

iszlamofóbia áldozatává vált. A 19 éves nő italára az alkalmazott nem a nevét (Aishah), hanem az ISIS feliratot írta, 

amely az érintett szerint nagyon megalázó és lealacsonyító volt. Aishah leszögezte, hogy a nevét többször is elismételte 

a barristának, igaz, nem betűzte le azt. Az eladó azt mondta, hogy egyrészt nem értette tisztán az ügyfél nevét, másrészt 

pedig, miután a helyszínen kitudódott az eset, a hölgy kapott egy új kávét és mellé egy 25 dollár értékű Starbucks 

ajándékkártyát. Az üzletvezető elmondta, hogy időnként előfordul, hogy az alkalmazottak eltévesztik az ügyfelek 

nevét. 

[CNN] 

 

https://reliefweb.int/report/el-salvador/iom-organizes-double-return-flight-between-belize-and-el-salvador
https://www.miragenews.com/child-labour-hunger-soar-as-family-incomes-plummet-report-confirms/
https://edition.cnn.com/2020/07/07/us/muslim-woman-starbucks-isis-target-trnd/index.html

