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EURÓPA  

 

(1) Alarm Phone: a máltai és olasz hatóságok sem válaszolnak 95 bevándorló segítségkérésére 

Vasárnap reggel közölte a migránsokat segítő Alarm Phone nevű NGO, hogy 95 migráns kért segítséget a máltai 

tengeri mentési zónában, de sem a máltai, sem az olasz hatóságok nem válaszoltak nekik. A csónakba már befolyt a 

víz, amit a túlzsúfoltság miatt nehéz volt visszamerni a tengerbe. Egy közeli vontatóhajót is megpróbáltak elérni a 

bevándorlók, hiába. 

 [Times of Malta] 

 

(2) Továbbra sem engedik vízre az Ocean Vikinget az olasz hatóságok 

Július 7-én, 180 kimentett migránssal a fedélzetén Szicíliában kiköthetett az Ocean Viking NGO-hajó. A bevándorlók 

2 hetes karanténba kerültek, ami már letelt, ugyanakkor a hajót azóta sem engedik el az olasz hatóságok. Arra 

hivatkoznak, hogy technikai és működési szabálytalanságokat tártak fel, és azokat orvosolni kell. Az SOS 

Mediterranée, az Ocean Vikinget üzemeltető civil szervezet tiltakozik az "adminisztratív zaklatási manőver" ellen. 

 [France24]  

 

(3)  Tábort épít Spanyolország a gyümölcsszedő migránsok részére 

Miután az ENSZ különmegbízottja a főleg marokkóiakból álló gyümölcsszedők lakhatási körülményeinek rendezésére 

hívta fel Spanyolországot, a védelmi minisztérium szóvivője szombaton bejelentette, hogy tábor formájában szállást 

biztosít a bevándorlóknak. A munkások eddig összetákolt viskókban éltek, de ez növeli a vírus terjedésének kockázatát. 

[Reuters] 

  

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://timesofmalta.com/articles/view/95-migrants-drifting-in-maltas-sar-zone-ngo.807606
https://www.france24.com/en/20200723-migrant-rescue-ship-ocean-viking-is-detained-by-italy-s-coastguard
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-spain-migrants/spain-to-build-camp-for-migrant-strawberry-pickers-after-un-criticism-idUSKCN24Q0N0
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(4) 1 000 illegális bevándorló érte el Lampedusát 

Három nap alatt 1 000 illegális bevándorló érte el Lampedusát Líbia felől, komoly nyomás alá helyezve az olasz 

ellátórendszert. Hosszú idő óta messze ez volt a legnagyobb érkezésszám, és félő, hogy az észak-afrikai országban 

tomboló polgárháború, illetve a terjedő koronavírus-járvány tovább növeli a számokat. 

[Reuters] 

 

(5) Dániában is terjed a Svédországból már ismert, migránsok által elkövetett ún. dominancia erőszak 

Egy már Dániában született török származású fiatal egy nyilvános WC-ben bántalmazott és megalázott egy 

véletlenszerűen kiszemelt dán fiatal fiút. Az esetet egy ismeretlen tettestárs videóra vette, majd az elkövető tettével 

dicsekedve egy zárt Facebook csoportban megosztotta azt. A videó később nyilvánosságra került és nagy 

közfelháborodást keltett. A török fiú apja elutasítja a fia tettét, de nem érzi magát felelősnek miatta. A dán rendőrség 

vádat emelt az ügyben. 

[BT] 

 

(6) Egy svéd társadalmi fejlődést vizsgáló felmérés a bevándorlók szegregációjára mutat rá 

A Global Village Foundation által évente készített felmérés azt vizsgálja, hogy a bevándorlók és a svédek miként állnak 

egymáshoz és a svéd társadalom egészéhez. A most közzétett 2020-as felmérés szerint minden ötödik svéd 

hátrányosnak tartja egy Közel-Keletről vagy Afrikából származó és/vagy muszlim vallású személy szomszédságát. A 

fiatal svéd felnőttek körében ez az arány egy kicsivel magasabb. A bevándorló negyedekben élő megkérdezettek közül 

háromból kettő szerint nagy a távolság a bevándorlók és a politikusok, illetve üzleti vezetők között. Továbbá a 

bevándorlók másokban kevésbé bíznak, mint az a svéd társadalomra egyébként jellemző. Korábbi kutatások azt 

mutatták, hogy szoros összefüggés van a bizalom és az egyének társadalmi-gazdasági helyzete között. Ennek fényében 

nem meglepő a bevándorló negyedekben  ahol a munkanélküliség magasabb, az oktatás szintje pedig alacsonyabb   

tapasztalható bizalmatlanság. 

[DN] 

https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-italy/new-wave-of-boat-migrants-overwhelms-southern-italian-island-idUSKCN24P16L
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.bt.dk/krimi/tvunget-til-at-kysse-voldsmands-foedder-nu-er-der-rejst-tiltale?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=red_nb-525290703&utm_campaign=bt_eftermiddag&fbclid=IwAR3rfvD4ktTXUTaq1ogM4EGQH450zETmI48PjBZpQ9J-jGOqQI9RzKBuYF8
https://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-undersokning-belyser-framlingsfientliga-attityder/
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AFRIKA 

 

(7) Megállapodás született a Nagy Etióp Újjászületés Gát mögötti víztározó kezdeti feltöltéséről 

Megállapodás született a Nagy Etióp Újjászületés Gát mögötti víztározó kezdeti feltöltéséről Etiópia, Egyiptom és 

Szudán között. Az évek óta tartó huzavona lezárásaként Kairó és Kartúm beleegyezett abba, hogy - tekintettel a 

rendkívül csapadékos időjárásra - Addisz-Abeba 4,9 milliárd köbméternyi vízzel töltheti fel a tározót július és 

augusztus folyamán, így megkezdődhet a vízierőmű turbináinak tesztüzeme. Ezzel sikerül elkerülni a már-már 

fegyveres összeütközéssel fenyegető konfliktust a kontinens második és harmadik legnépesebb állam között, amelynek 

beláthatatlan következményei lettek volna az Európa és a Közel-Kelet felé irányuló migrációra nézve is. 

 [Hiiraan] 

 

(8)  Ismét heves esőzések és áradások sújtják Szomáliát 

Ismét heves esőzések és áradások sújtják Szomáliát, amelyek következében csaknem 16 000 ember kényszerült otthona 

elhagyására. Az Afrika szarván fekvő ország eközben egyszerre küzd a koronavírus-járvánnyal és a vándorsáskák újabb 

inváziójával. 

 [Hiiraan] 

 

 

  

https://hiiraan.com/news4/2020/July/179190/ethiopia_egypt_sudan_agree_on_nile_river_dam_filling.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2020/July/179191/some_37_000_people_affected_by_flash_floods_in_somalia.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET 

 

(9) Török Kommunikációs Igazgatóság: március óta 204 ezer szíriai települt vissza Idlibbe 

A Török Kommunikációs Igazgatóság közleménye szerint a Törökország és Oroszország között 2020. március 5-én 

megkötött tűzszüneti megállapodás óta 204 ezer szíriai települt vissza az északnyugat-szíriai Idlib tartományba. Idlib 

népessége jelenleg 3,1 millió fő, közülük 780 ezren vannak, akik a legutóbbi összecsapások miatt lakóhelyük 

elhagyására kényszerültek. A tűzszüneti egyezmény eredményeként a térség viszonylag békés, szórványos támadások 

azonban továbbra is előfordulnak. Azt követően, hogy az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma 11-re emelkedett 

Idlibben, a Törökország által támogatott Szíriai Nemzeti Hadsereg a járvány terjedését megelőző elővigyázatossági 

intézkedésként lezárta az átkelést Idlib és az észak felé szomszédos Afrín tartomány között. Mindössze humanitárius 

és orvosi segélyszállítmányok áthaladását engedélyezik. 

 [Daily Sabah] 

 

  

https://www.dailysabah.com/politics/204000-syrian-refugees-returned-to-idlib-since-march-turkey-records/news
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

(10) Elmarasztalta Nicaraguát az Emberi Jogok Amerikaközi Bírósága egy 1996-os ügyben 

A Roche Azaña fivérek 1996-ban indultak el Ecuadorból, hogy Közép-Amerikán keresztül az Egyesült Államokba 

vándoroljanak illegálisan. Miután Nicaragua fővárosába, Managuába érkeztek, az őket szállító embercsempész 30 

további migránst vett fel az autóra. Ezután a furgonnal Chinandega városa irányába haladtak tovább, ahol az úton egy 

az illegális csempészetet megakadályozni hivatott rendőri egységbe botlottak. A furgon vezetője a hatóság jelzésére 

nem állt meg. A soron következő második, illetve harmadik ellenőrző pontokon a rendőrök figyelmeztető, illetve 

célzott lövéseket is leadtak az állításuk szerint körülbelül 160 kilométer/óra sebességgel közlekedő furgonra. Később 

kiderült, hogy a furgon utasai közül legalább hatan megsérültek, akik közül az egyik Roche Azaña fivér belehalt a 

sérüléseibe, míg a másik két hónapig kómában volt a sérülései következtében. Az eset miatt ugyan két rendőr és egy 

önkéntes rendőr ellen büntetőeljárás indult, de végül mindhármukat felmentették a nicaraguai bíróságok. Az Emberi 

Jogok Amerikaközi Bírósága ítéletében megállapította, hogy a hatóságok fegyverhasználata aránytalan és szükségtelen 

volt, mivel az autót más módon is fel tudták volna tartóztatni és ezzel Nicaragua megsértette a felperesek élethez való 

jogát, valamint testi-lelki integritáshoz való jogát, és egyúttal kártérítést ítélt meg a panaszosoknak.  

 [Corte Interamericana de Derechos Humanos] 

 

(11) Banglades élen jár a globális migrációs paktum végrehajtásában 

A bangladesi kormány nemrég megerősítette, hogy vállalta az "élenjáró" minősítést és szerepet a globális migrációs 

paktum végrehajtásában, céljai megvalósulásának monitorozásában, és a felülvizsgálati folyamatban. Ezen új minőség 

eléréséhez számos kritériumnak kellett megfelelni, így természetesen el kellett fogadni a paktumot, a migrációval 

kapcsolatos kérdések széles spektrumára kellett, illetve kell fókuszálni, elfogadva ezzel annak "360 fokos" jellegét, és 

ugyanilyen fontos az ENSZ migrációs kormányzásának fejlesztése, erősítése és az abban való részvétel. Jelenleg 18 

ország minősül élenjárónak ebből a szempontból. Banglades új szerepét az IOM egy migrációval kapcsolatos 

érzékenyítési műhely-beszélgetésén jelentették be. 

[UNB] 

 

 

 

  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_403_esp.pdf
https://unb.com.bd/category/Bangladesh/bangladesh-identified-as-champion-country-for-gcm-implementation/54995
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AMERIKA 

 

(12) Huszonhárom, csónakon érkező haiti bevándorlót fogtak el Floridában 

Delray Beach Miamitól északra található üdülőváros, amelytől 8 mérföldre múlt héten 23 haiti migránst fogtak el a 

hatóságok. Ketten közülük súlyos kiszáradással kerültek kórházba. Nem tudni miért állították meg a tengeren a 

csónakot. Az amerikaiak ellátásuk után átadták őket a bahamai hatóságoknak, akik kitoloncolják őket származási 

országukba. Haitiből a 2018-as pénzügyi évben 3 499, a 2019-es pénzügyi évben kb. 2 500 ember választotta 

célországának az USA-t. 

[Miami Herald] 

https://www.miamiherald.com/news/local/article244364687.html

