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(1) Máltai egészségügyi miniszter: 94 főből 65 kimentett migráns volt koronavírus-fertőzött 

A máltai parti őrség által hétfőn kimentett 94 afrikai migráns közül 65-nek bizonyult pozitívnak a koronavírus-tesztje. 

Mindez azt bizonyítja, hogy a járvány jóval nagyobb mértékben fertőzte át Líbiát, mit ahogy azt a hivatalos statisztikák 

mutatják. 

 [Reuters] 

 

(2) A klímaváltozás és a migráció összefüggéseit tárgyaló tanulmány készült az Európai Parlament 

kérésére 

Az Európai Parlament Állampolgári Jogi és Belügyi Bizottsága (LIBE) kérésére az EP illetékes főosztálya tanulmányt 

rendelt a klímaváltozás és a migráció összefüggéseiről. Az elkészült szöveget ("Climate Change and Migration") a 

Krems an der Donauban működő Donau Universität Migrációval és Globalizációval foglalkozó tanszékének egyetemi 

docense, Albert Kraler, valamint a Magyarországot is a tagjai közt tudó és bécsi székhelyű Migrációs Politika 

Fejlesztésének Nemzetközi Központja (ICMPD) nevű szervezet két munkatársa (Caitlin Katsiaficas, Martin Wagner) 

jegyzik. A tanulmány szerint egyértelmű összefüggés van a környezet változása (beleértve a klímaváltozást) és a 

migráció különböző típusai között. A szerzők szerint azonban a környezeti változások nemcsak a migráció konkrét 

okait jelenthetik adott esetben, hanem paradox módon bizonyos közösségek mozdulatlanságához is hozzájárulnak. 

Ez azt jelenti, hogy vannak olyan csoportok, amelyek bár elvándorolnának, de a környezetükben bekövetkezett 

változások miatt nem tudnak, és így csapdába kerülnek. Emellett egyesek az önkéntes mozdulatlanságot (immobility) 

választják. A szerzők szerint a környezeti változások okozta mozdulatlanságra a migráció kell, hogy legyen a megoldás. 

Sőt, a tanulmány egyik végkövetkeztetése, hogy a környezeti és klímaváltozás lehetséges megoldása éppen a migráció. 

A szerzők megállapítják, hogy a nemzetközi védelmet (menekültsátusz + egyéb lehetséges jogállások) jelenleg nem 

alapozzák meg környezeti okok, és sem az Európai Unió Bírósága, sem pedig az Emberi Jogok Európai Bírósága 

esetjogában nem jelentek meg eddig klímaváltozással kapcsolatos érvek. A tanulmány ugyanakkor lehetségesnek tartja, 

hogy a beteg harmadik országbeli állampolgárok esetjogban kialakult visszaküldésre vonatkozó tilalmának mintájára 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-malta-migrants/malta-says-65-rescued-migrants-test-positive-for-covid-19-idUSKCN24T2GV
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az említett két bíróság később ehhez hasonló joggyakorlatot alakítson ki környezetváltozással kapcsolatos ügyekben. 

Ami az uniós jogalkotást illeti, a környezeti okokra alapozott nemzetközi védelmet a szerzők nem tartják 

jogharmonizációs szempontból jelenleg járható útnak, mivel pillanatnyilag a 27 tagállamból csak háromban 

(Svédország, Finnország, Olaszország) lehet ehhez hasonló jogcímre hivatkozva valamilyen védett státuszt szerezni a 

nemzeti jogszabályok alapján. A tanulmány szerzői javaslatokat is megfogalmaznak az Európai Parlament részére, 

köztük például azt, hogy az EU indítson konkrét szolidaritási akciókat a két globális migrációs paktum keretei között. 

Annak ellenére írják ezt, hogy sem a globális migrációs, sem pedig a globális menekültügyi paktumot nem övezi 

egyöntetű támogatás az Európai Unió tagállamai között. 

 [Európai Parlament]  

 

(3)  A török külügyminiszter-helyettes véleménycikkben kéri számon az EU szolidaritását 

Faruk Kaymakcı török nagykövet, külügyminiszter-helyettes véleménycikkben reagált egy, az Atlantic Council 

weboldalán megjelent, kritikus hangvételű írásra. Kaymakcı a migrációval kapcsolatban úgy fogalmazott, az európai 

tisztviselők azt várják, hogy Törökország örökre menedéket nyújtson az erőszak elől menekülőknek, miközben az 

EU-államok kiválogatják, hogy kiket és hány menekültet fogadnak be; ez azonban nem fenntartható. A török 

külügyminiszter-helyettes szerint ahelyett, hogy együttérzést mutatna Törökország helyzetével és támogatná, az EU 

csak kritikákat fogalmaz meg. Ezzel egy időben magukat az emberi jogok szószólóinak tekintő egyes európai államok 

felsorakoztak a mögé a Görögország mögé, amely a Vöröskereszt és Vörösfélhold Nemzetközi Szövetségének elnöke 

által elfogadhatatlannak nevezett, szervezett kegyetlenséget követett el a migránsok ellen. "Nagyon nehéz megérteni, 

hogy mások hogyan várhatják el, hogy mi viseljük az összes terhet, úgy, hogy közben semmit nem tesznek, hogy 

segítsenek stabilizálni a helyzetet Európa szomszédságában” – fogalmazott Kaymakcı. 

 [Atlantic Council] 

 

(4) Fajgyűlöletből eredő erőszak áldozata lett egy afgán származású dán állampolgár Athénban 

A görög és a nemzetközi sajtó érdeklődését is felkeltette Ahmad Walid Rashidi dán turista esete, akit július 11-én 

Athénban faji hovatartozása miatt egy éjszakai klub előtt két iráni származású barátjával együtt fizikailag bántalmaztak 

ismeretlen elkövetők. Az áldozatok elmondása szerint az éjszakai klub ajtónállói megtagadták számukra a belépést, 

majd a nyílt utcán 7-10 “ajtónálló típusú” férfi elkezdte őket rugdosni és ütni, miközben rasszista sértéseket kiabáltak. 

A görög rendőrség kihallgatta az említett klub alkalmazottait, azonban az ügy “megoldhatatlansága” miatt nem indított 

nyomozást. A 28 éves afgán származású dán állampolgár most visszatért Athénba, hogy az ügyében igazságtételt 

követeljen és felhívja a figyelmet a növekvő idegengyűlöletre Görögországban. 

[Ekstrabladet] 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/655591/IPOL_STU(2020)655591_EN.pdf
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.atlanticcouncil.org/blogs/turkeysource/the-eu-must-begin-to-show-turkey-some-respect/
https://ekstrabladet.dk/112/graekenland-i-kog-overfald-paa-dansk-turist-er-tophistorie/8222857?fbclid=IwAR3lY-x_2bbqPS8SRoi8jTqusCnhBQxBrJRuOcUhaQvrYNV6T0-LOD6S_TA
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(5) Dániában jelentősen megnövekedett a koronavírusos esetek száma a bevándorlók körében 

A dán járványügyi hatóság a 30. héten 247 új fertőzéses esetet regisztrált, amelynek 59%-ában a megfertőződött 

bevándorló volt. A megbetegedések többségét Irakból, Marokkóból, Izraelből és Jordániából származó emberek adják. 

A járványügyi hatóság egyelőre nem rendelkezik megfelelő magyarázattal erre az új fejleményre. Az intézet egyik 

osztályvezetője három lehetséges okot említ: a bevándorlók gyakrabban érintkeznek külföldről érkező személyekkel, 

a családok méretéből adódóan több a családi összejövetel, illetve a nyelvi nehézségek miatt nehezebb a fertőzési lánc 

felkutatása. 

[DR] 

 

(6) Az Európai Számvevőszék a migránsok harmadik országokba való visszatérését és visszafogadását 

vizsgálja 

Az Európai Számvevőszék vizsgálatot indított az irreguláris migránsok visszafogadása terén harmadik országokkal 

folytatott uniós együttműködés kapcsán, mely során a számvevők felmérik, javult-e az együttműködés egyes harmadik 

országokkal a 2015 után hozott intézkedések nyomán. 2008 óta minden évben átlagosan félmillió külföldit köteleznek 

arra, hogy hagyja el az Európai Uniót a szabálytalan határátlépés vagy tartózkodás miatt, azonban az Európai Unió 

elhagyására kötelezett irreguláris migránsok kevesebb mint 38%-a tér vissza hazájába vagy annak az államnak a 

területére, melyről az Európai Unióba utazott. Az Európán kívüli visszatérések aránya még a 30%-ot sem éri el. A 

vizsgálatban szerepet vállaló számvevők álláspontja szerint a visszatérések alacsony számának oka a migránsok 

származási országaival való együttműködési nehézség. Az ellenőrzés középpontjában az a tíz származási ország áll, 

amelyek esetében a legnagyobb a vissza nem tért irreguláris migránsok száma (2. ábra), valamint vizsgálja és értékeli 

az ezen országokban az irreguláris migránsok visszafogadásának és az együttműködés fejlesztésének céljából 

létrehozott 20 uniós projekt teljesítményét is. Az ellenőrzésről szóló teljes jelentés várhatóan 2021 nyarára készül el. 

[European Court of Auditors] 

 

(7) A svéd Bevándorlási Hivatal szerint a korábbi előrejelzésekhez képest 8 000-el kevesebb 

menedékkérő érkezik idén Svédországba 

A svéd Bevándorlási Hivatal a koronavírus-járványt megelőzően 21 000 menedékkérő érkezésével számolt a 2020-as 

évre vonatkozóan. Azonban a járvánnyal szembeni védekezést szolgáló utazási korlátozások és határvédelmi 

intézkedések következtében ez év májusáig arányosan fele annyi menedékkérelem érkezett be a Bevándorlási 

Hivatalhoz, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Ez alapján a hatóság arra a következtetésre jutott, hogy az eredeti 

előrejelzésekhez képest jóval kevesebb, körülbelül 13 000 menekült érkezik idén az országba. Ez pedig történelmileg 

alacsony érték, 1999 óta nem volt ilyen alacsony az érkezők száma Svédországban. 

[Sverigesradio] 

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.dr.dk/nyheder/indland/stor-stigning-i-coronasmitte-blandt-indvandrere-i-danmark?fbclid=IwAR0ejDZdxPh0TqOc7FhhRMC7O5MAXZ8J5BewTXeLZhwPG893d8mDt6eHOLs
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=54490
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://sverigesradio.se/artikel/7522135
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(8) Új migránsmentő NGO alakult Milánóban 

ResQ-People Saving People néven alakult meg egy civil szervezet, mely a jövő évtől földközi-tengeri mentést szeretne 

végezni. Az egyik alapító egy volt korrupcióellenes ügyész, az elnök egy újságíró, és jelenleg 130 ember támogatja őket. 

Egy 40 méter hosszú, 10 főnyi legénységgel működtethető hajót szeretnének vásárolni. A projekt a vízre szállásig közel 

2,5 millió euróba kerülne: kb. 700 ezer euró a hajóvárlás, 800 ezer a felszerelés, további 700 ezer az üzemanyag és a 

gyógyszerek ára. 

[Il Fatto Quotidiano] 

 

(9) Tömeges öngyilkossági kísérletet hajtottak végre migránsok egy portugáliai börtönben 

Marokkóból érkezett illegális bevándorlók 20 fős csoportja egy Lisszabon környéki börtönben figyelemfelhívásként 

öngyilkossági kísérletet hajtott vége. Cellájukban lepedőhágcsót fontak, azzal próbálták egy fix pontról felakasztani 

magukat. Azért tartották őket börtönben, mert nem volt hely a befogadóállomásokon. Minden bizonnyal kiutasítás 

vár rájuk. A csekély, de növekvő számú illegális érkezések azt jelzik, hogy a portugál partvédelmi rendszer kevésbé 

hatékony, mint a spanyol, a helyi lakosok észlelik a migránsokat és ők szólnak a rendvédelmi szerveknek. 

 [Portugal Resident]  

 

(10) 21 millióra emelkedett a bevándorló hátterű személyek száma Németországban 

2019-ben 2,1%-kal nőtt a Németországba érkezett bevándorlók száma. Ez a legkisebb mértékű növekedés 2011 óta. 

A migrációs hátterű emberek 65%-a másik európai országból, 22%-uk ázsiaiból, 15%-uk a Közel-Keletről, 1%-uk 

Afrikából, 3%-uk Amerikából és Ausztráliából érkezett. A származási országok sorrendje: Törökország, 

Lengyelország, Oroszország. Tartományi összevetésben Brémában van a legnagyobb arányú (36,5%), míg Türingiában 

a legkisebb arányú (7,8%) bevándorló népesség. 

[DW]  

 

(11) A brüsszeli bevándorlási múzeumról ír egy belga lap 

Egy 1969-ben a Molenbeek negyedben alapított Foyer nevű civil szervezet a migránsoknak a belga társadalomhoz 

nyújtott pozitív hozzájárulását mutatja be egy brüsszeli múzeumban. Egy megszólaltatott filozófus szerint a brüsszeli 

háztartások 61%-a többnyelvű, 3%-uk flamand, 33%-uk vallon nyelvű, utóbbi két csoport tehát ma már kisebbséget 

képez a saját fővárosában. A múzeumban nemcsak az első generációs vendégmunkásokat, hanem a menedékkérőket, 

menekülteket, expatokat is bemutatják, érintőképernyőkkel juttatva el az információkat a látogatóknak. 

[The Brussels Times] 

  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/07/29/nasce-resq-il-progetto-di-una-nave-italiana-di-soccorso-nel-mediterraneo-lex-pm-colombo-salvare-sempre-chi-rischia-di-annegare/5884284/
https://www.portugalresident.com/migrants-held-in-high-security-prison-wing-attempt-mass-suicide-protest/
https://www.dw.com/en/german-population-of-migrant-background-rises-to-21-million/a-54356773
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.brusselstimes.com/brussels/124402/a-museum-on-migrants-and-their-contribution-to-brussels/
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AFRIKA 

 

(12) A koronavírus miatt több millió csecsemő nem kapta meg a szükséges kötelező védőoltásokat 

Afrikában 

A koronavírus-járvány miatti karanténintézkedések és forrásátcsoportosítások miatt Szomáliában 2020 júniusáig több 

mint 100 000, Afrika-szerte pedig több millió csecsemő nem kapta meg a szükséges kötelező védőoltásokat. Mindez 

a következő években jelentősen növeli majd a gyerekhalandóságot a kontinensen. 

 [Hiiraan] 

 

(13)  A nagy éves mekkai zarándoklat megtartása a külföldiek nélkül súlyosan érinti Szomália gazdaságát 

A nagy éves mekkai zarándoklat, a Haddzs megtartása a külföldiek nélkül súlyosan érinti a szomáli gazdaságot. Normál 

esetben a zarándoklat hetében 2 millió külföldi keresi fel Szaúd-Arábiát, amely az állatimport zömét Afrika szarváról 

fedezni. Rijád azonban a koronavírus-járvány miatt jelentősen korlátozta a beutazást. A szomáli állatpiacokon a 

túlkínálat miatt felére zuhantak az árak, és több állattenyésztő is arról számolt be, hogy nem tudja eltartani a családját. 

 [Hiiraan] 

 

(14) BBC videó: Szomáliában sokkal több áldozatot szed a koronavírus, mint azt a hivatalos adatok 

mutatják 

A BBC – kissé hatásvadász – helyszíni riportja alapján nagyságrendileg nagyobb lehet Szomáliában – és vélhetőleg 

egész Afrikában – a koronavírus-járvány áldozatainak száma, mint ami a hivatalos statisztikákban megjelenik (azok 

szerint eddig 1 000 ember halt meg Afrika szarván a járványban). A kisvideó bemutat egy Mogadishuhoz közeli 

temetőt, ahol januárban még alig voltak sírok, júniusig aztán 2 000-nél is több új hant jelent meg a műholdfelvételeken, 

és a helyi sírásók is drasztikus növekedésről számoltak be. Sok interjúalany elmondta, hogy azért sem tartják be az 

egészségügyi védőintézkedéseket, mert egyedül Isten dönt arról, ki hal meg, és ki marad életben. Ugyanakkor egyesek 

félelemmel tekintetnek a kevés működő egészségügyi intézményre is: a lakosság körében ugyanis az a hír járja, hogy 

ott mindenki meghal. Sokan ezért inkább saját otthonaikban hunynak el. 

 [BBC] 

(15) Ismét lecsapott a Boko Haram 

A szervezet fegyveresei augusztus 2-án egy észak-kameruni menekülttábort támadtak meg, és 13 emberrel végeztek. 

A dzsihádisták több országra is kiterjedő felkelésében már legalább 30 000-en vesztették életüket és több millióan 

menekültek el szülőföldjükről. 

 [Reuters] 

  

https://hiiraan.com/news4/2020/July/179296/children_missing_out_on_routine_vaccinations_in_somalia_amid_covid_19_fears.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2020/July/179282/with_drastically_smaller_hajj_somalia_s_livestock_industry_goes_from_boom_to_doom.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.bbc.com/news/av/world-africa-53521563/the-gravedigger-s-truth-hidden-coronavirus-deaths
https://www.reuters.com/article/us-nigeria-security-boko-haram-cameroon/suspected-boko-haram-militants-kill-at-least-13-in-cameroon-idUSKBN24Y0B3
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KÖZEL-KELET 

 

(16) Városi gazdálkodást tanítanak szíriai menekülteknek 

A VOA riportere egy jordániai menekülttáborban gyűjtött tapasztalatairól számol be, ahol nemzetközi szakértők egy 

projekt keretében azt tanítják szíriai menekülteknek, hogyan tudnak új technológiák és kevés erőforrás használatával, 

kis helyigénnyel, természetes módon növényeket termeszteni. 

 [VOA] 

  

https://www.voanews.com/episode/syrian-refugees-learn-urban-farming-4370376
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(17) UNHCR felmérés: évente több ezer migráns veszti életét már a Földközi-tengerhez vezető út során 

A UNHCR és a Dán Menekült Tanács közös jelentése megerősítette azt a feltételezést, hogy évente több ezer migráns 

veszti életét már a Földközi-tengerhez vezető út során is. A 16 000 ember megkérdezésével készült felmérés alapján 

az út legveszélyesebb szakasza a Szaharán való átkelés, illetve a dél-líbiai városok, mint Szabha és Kufra. Az is 

megerősítést nyert, hogy az embercsempészek mellett gyakran a különféle országok hatóságai is bántalmazzák az útra 

kelőket. 

 [UNHCR] 

 

(18) A líbiai hatóságok tüzet nyitottak a menekülő migránsokra, az IOM sürgős cselekvésre szólít 

Két szudáni migráns meghalt és három további megsebesült egy lövöldözésben Líbiában, miután a parti őrség elfogta 

és visszatérítette őket. Az IOM helyi szervezete jelentette, hogy a líbiai hatóságok azután nyitottak tüzet, hogy a 

migránsok elkezdtek menekülni partraszállásukat követően. A megsebesült migránsokat a helyi kórházakba 

szállították. Az IOM líbiai misszióvezetője, Federico Soda azt mondta „A migránsok szenvedése Líbiában 

tolerálhatatlan”. Az IOM ismét sürgős akcióra hívja fel a nemzetközi közösséget, valamint az Európai Uniót a 

kiszolgáltatott személyek Líbiába való visszatérésének megszüntetése érdekében. 

[IOM] 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.unhcr.org/5f2129fb4
https://www.iom.int/news/iom-deplores-killing-two-migrants-returned-sea-libya
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AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA  

 

(19) Menekültstátuszt kapott Behrúz Bucsani iráni kurd költő-író Új-Zélandon 

Az eredetileg újságíró Bucsanit 2013-ban fogta el az ausztrál parti őrség is vitte a manus-szigeti őrzött táborba, ahol a 

most 37 éves férfi 2017-ig várt státuszának rendezésére. Eközben írta 2019-ben kiadott és az írónak világhírt, valamint 

egy neves ausztrál díjat is hozó "No Friend But The Mountains: Writing from Manus Prison" című könyvét, amelynek 

érdekessége, hogy a szerző WhatsApp alkalmazás segítségével írta. Bucsani a manus-szigeti tárbor 2017-es bezárása 

után előbb a sziget fővárosában lévő átmeneti szállásra, majd Pápua-Új Guineára került. 2019 novemberében Manila 

érintésével érkezett Új-Zélandra egy hónapig érvényes vízum segítségével, hogy részt vegyen egy irodalmi fesztiválon. 

Christchurch-be érkezvén azonnal menekültstátuszt kért, amelyet most bíráltak el számára kedvezően az új-zélandi 

hatóságok. Bucsani ügyét az Amnesty International mindvégig kiemelten támogatta és egyúttal jó apropónak tekinti 

az ausztrál migrációs politika megváltoztatására. A Nemzeti Párt, amely jelenleg a legnagyobb ellenzéki párt Új-

Zélandon, hevesen kritizálta a szigetország hatóságait amiatt, hogy azok nem léptek kapcsolatba az ausztrál 

hatóságokkal, mielőtt Bucsaninak vízumot, majd később menekült jogállást ítéltek meg. Említésre méltó, hogy Új-

Zélandon idén szeptemberben parlamenti választást tartanak, ahol a kormányzó Munkáspárt minden idők legjobb 

eredményét érheti el. A Jacinda Ardern-t is a soraiban tudó Labour a legutolsó felmérések szerint közel 61 százalékos 

támogatottságot élvez a biztos szavazók körében, míg legjelentősebb kihívója csak a szavazatok negyedére számíthat. 

Részben ezzel összefüggő fejlemény, hogy július közepén a mindössze nem egészen két hónapja hivatalban lévő Todd 

Muller váratlanul lemondott a Nemzeti Párt vezetéséről (ezzel ő lett a legrövidebb ideig ezt a posztot betöltő pártelnök 

az óceániai ország történelmében). Mullert Judith Collins váltotta, aki bár gyermekkorában még a Munkáspárt 

szimpatizánsa volt, ma már a Nemzeti Párt tagja és pályafutása során több konzervatív kormánynak is tagja volt. Judith 

Collins politikusi példaképe Margareth Thatcher és nézetei miatt általában a Nemzeti Párt jobboldalához sorolják. A 

Nemzeti Párt valószínűleg elveszíti a szűk két hónap múlva esedékes voksolást, Collins feladata így a katasztrofális 

eredmény elkerülése lesz. 

[RNZ] 

  

https://www.rnz.co.nz/news/national/421925/kurdish-iranian-author-behrouz-boochani-given-refugee-status-in-new-zealand
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ÁZSIA 

(20) Malajzia a kormány kritizálása miatt letartóztatott egy bangladesi bevándorlót 

Egy bangladesi bevándorló nyilvánosan szót emelt a menekültek és bevándorlók Malajziában általa tapasztalt 

diszkriminálása ellen. Az ellen tiltakozott egy tévériportban, hogy több rohingya menekültet, gyerekeket is beleértve, 

zárt központokban helyeztek el a COVID-vészhelyzet alatt. Az Al Jazeera jelentése szerint amint lejárt a férfi 

munkavállalási engedélye, a malajziai hatóságok azonnal letartóztatták s valószínűleg kiutasítás vár rá. A hatóságok és 

a helyi média szerint "pontatlan, méltánytalan és félrevezető" volt a férfi kijelentése. 

[BBC] 

  

https://www.bbc.com/news/world-asia-53537312
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AMERIKA 

 

(21) Trinidadi főhivatalnok emelt szót az országa felé irányuló "migránstaxiztatás" ellen 

A venezuelaiak beáramlása a COVID-helyzetben különösen aggasztó jelenség – jelentette ki a jómódú, angol nyelvű 

karibi szigetország bevándorlásügyi hatóságának igazgatója egy online konferencián. A közösségi médiában több 

hirdetés is megjelent, melyben csempészek ajánlják a csónakokon Venezuelából Trinidadba való menekítést, majd a 

parttól a sziget belseje felé irányuló taxiszolgáltatást. A csempészetet meg kell fékezni, az ilyenfajta tevékenység jogilag 

és erkölcsileg is elfogadhatatlan, ráadásul a venezuelai illegális bevándorlók növekvő száma táptalaja azoknak a 

spekulációknak, miszerint az egyébként határait lezáró Trinidad és Tobagóba ők hurcolják be a koronavírust – 

fejtegette az igazgató. 

[Trinidad and Tobago World News] 

 

https://newsday.co.tt/2020/07/30/immigration-head-illegal-immigrants-are-covid19-threat/

