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(1) 26%-ra nőtt tavaly a bevándorlási hátterűek aránya Németországban 

A Szövetségi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentése szerint 2019-ben már 21,2 millió migrációs hátterű személy 

élt Németországban. Ez a teljes lakosság 26%-át jelenti, és egyúttal 2,1 százalékos emelkedést mutat a 2018-as 

évvel összevetve. A statisztika értelmében bevándorlási hátterűnek minősül az a személy, aki más országból 

származik, vagy legalább az egyik szülője más államban született. Tavaly 11,1 millió Németországban született 

migrációs hátterű személy élt az országban, míg 10,1 millió más államban született. A teljes bevándorló 

populációt vizsgálva az látható, hogy a legtöbben (64,9%) Európából érkeztek, de sokan vannak az ázsiai 

hátterűek (21,7%) is (a statisztika utóbbi kategóriába sorolja a szíreket, afgánokat, irakiakat stb.). A török 

gyökerűek vannak a legtöbben (13%), őket pedig a lengyelek (11%) és az oroszok (7%) követik. 

 [Statistisches Bundesamt] 

 

(2) Tömeges belépési kísérletet akadályoztak meg a rendőrök a déli határon 

Mintegy száz migráns kísérelt meg illegálisan belépni Magyarország területére augusztus 5-én. A migránsok 

kövekkel dobálták meg a rendőröket, erőszakosan, obszcén és szeméremsértő módon viselkedtek, illetve mintegy 

harmincan felmásztak a kerítésre is. A hatóságok sikeresen megakadályozták az összes belépési kísérletet. A hét 

hátralévő részében is előfordult egy kisebb csoportos határátlépési kísérlet, illetve több személlyel szemben 

intézkedtek a rendőrök más esetekben is. Május óta egyébként folyamatosan magas szinten alakul az illegális 

határátlépések és átlépési kísérletek száma (500–900) Magyarország déli határán. 

[Police.hu]  

 

(3)  Rekord alacsony idén a menedékkérők száma Dániában 

Ebben az évben mindössze 830 menedékkérelem érkezett be a dán Bevándorlási Hivatalhoz a koronavírus-

járvány következtében bevezetett utazási korlátozásoknak és határvédelmi intézkedéseknek köszönhetően. A 

hatóság becslése szerint ez év végéig körülbelül 1 422 menedékkérővel lehet majd számolni, ami a tavalyi 2 716 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/07/PD20_279_12511.html
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/egyre-eroszakosabb-atlepesi-kiserletek-a?fbclid=IwAR2HTCN9tMSrSpPasuAUtg6mwdoOwUhvdImpiHEEUe4rPBZeRL6Jwo2N4Jk
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főhöz képest mintegy 50%-os visszaesést jelent. A dán bevándorlási és integrációs miniszter örömét fejezte ki az 

alacsony kérelemszám miatt, hiszen sok kérelmező esetében utólag bebizonyosodik, hogy nem indokolt a 

védelmi státusz. Továbbá az ország költségvetése ezáltal kb. 359 millió dán koronát spórol meg, ugyanis egy 

menedékkérő ellátása a dán államnak évente 277 841 dán koronába kerül. A miniszter természetesen tisztában 

van azzal, hogy ismét növekszik a migrációs nyomás Europában, éppen ezért mindent meg kíván tenni annak 

érdekében, hogy az újonnan érkezők ne Dániában keressenek menedéket. 

[TV2] 

 

(4) Dánia ebben az évben négyszer több ENSZ kvóta-menekültet fogad be, mint tavaly 

Idén Dánia 200 ENSZ kvóta-menekültet fogad be, ami a tavalyi 50 főhöz képest jelentős növekedést jelent, 

ugyanakkor a 2020-as költségvetésben előirányzott 500 főnél jelentősen kevesebb. Dánia 2016 előtt évente 500 

kvóta-menekültet fogadott, majd a migrációs válság következtében a polgári kormány beszüntette ezt a 

humanitárius csatornát. Ezt követően a szociáldemokrata kormány 2019-ben úgy döntött, hogy az ország ismét 

fogad kvóta-menekülteket, azonban csak 50 főt. A mostani 200 fős maximumot a bevándorlási és integrációs 

miniszter azzal indokolta, hogy bár a költségvetésben 500 fő lett előirányozva, a menekültek integrációs 

problémái következtében ez a szám nem tartható. Az idei kvóta-menekültek többsége − elsősorban kongói és 

burundi keresztények − ruandai menekülttáborokból érkeznek majd. 

[TV2] 

 

(5) Dániában a koronavírus-járvány ismét felfutóban van, különösen a szomálik körében 

Dániában az elmúlt hetekben jelentősen megnövekedett az új koronavírusos esetek száma; különösen Aarhus 

városában, azon belül is a szomáli bevándorlók között vannak nagy számban koronavírusos betegek. A dán 

egészségügyi miniszter ezért kötelezővé tette a szájmaszk viselését az aarhus-i tömegközlekedési eszközökön. A 

városban található szomáli egyesületek pedig összefogtak a helyi önkormányzattal, hogy közösen gátat szabjanak 

a vírus további terjedésének. Az így létrehozott munkacsoport feladata, hogy olyan helyszíneket (pl. mecsetek és 

a bazár negyed) keressenek fel, ahol a szomálik tipikusan összegyűlnek, és ahonnan rábírják őket a távozásra. A 

szomáli egyesületek ezenkívül ideiglenesen felfüggesztették a működésüket, továbbá minden közösségi 

összejövetelt, ünnepséget, esküvőt betiltottak. A munkacsoport igyekszik tudatosítani a szomálikban azt, hogy a 

karantén betartása és a nem szükséges látogatások elkerülése kulcsfontosságú. 

[DR] 

 

 

 

 

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://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-08-07-historisk-faa-asylansoegere-til-danmark-jeg-er-jublende-lykkelig-siger?eid=wlq_6iS5aGxy7F3LqXIted7DGqIOrPH77-OQTwm0&utm_campaign=Nyhedsoverblik&utm_medium=Mail&utm_source=Newsletter&fbclid=IwAR1dCjAmU5qdzuMhus_h7bGuzHkpdDiq3xB7YyYkN1tJpMG4Z6HRqAhCCHk
https://nyheder.tv2.dk/politik/2020-08-05-danmark-firedobler-antallet-af-kvoteflygtninge-0
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/somalisk-mindretal-i-aarhus-ingen-bryllupper-fester-eller-forsamlinger
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(6) Svédország: elkészült a parlament migrációs bizottságának új javaslata 

A migrációs bizottság tavaly szeptember óta dolgozik egy hosszú távú és fenntartható új migrációs politika 

kidolgozásán, azonban a parlamenti pártok merőben eltérő álláspontot képviselnek a kérdésben, így a most 

benyújtott parlamenti javaslat sorsa bizonytalan. Egyedül a szociáldemokraták támogatják a migrációs csomag 

egészét, ezért a csomag 26 pontját a svéd parlament egyesével fogja megvitatni az őszi ülésszak során. A javaslat 

mostani formájában közel áll a hatályban lévő ideiglenes törvényhez, és elfogadása esetén a jelenlegi bevándorlási 

szint fenntartását fogja várhatóan eredményezni. 

[DN] 

 

(7) Rekordszámú migráns érkezik az Egyesült Királyságba a La Manche csatornán keresztül 

Ebben az évben közel 4 000 illegális bevándorló érkezett hajókon Franciaországból, ami mintegy duplája a tavalyi 

egész éves 1 850 főnek. A legnagyobb napi érkezésszám múlt hét csütörtökön volt, amikor összesen 235 migráns 

kelt át a csatornán. Priti Patel brit belügyminiszter már júliusban kérte a francia hatóságokat, hogy tartsák vissza, 

illetve küldjék vissza a csatornán átkelni próbáló migráns hajókat. Most a miniszter a haditengerészetet kívánja 

bevetni az átkelések megakadályozása érdekében. 

[Independent] 

 

(8) Tüntetések a Földközi-tengeren megmentett menedékkérők partraszállása ellen 

Spanyolország és Olaszország déli részén több helyütt is tüntet a lakosság a Földközi-tengeren megmentett 

menedékkérők partraszállása ellen. Gran Canarián a hatóságok végül elszállásoltak 28 embert, miután a 

koronavírus-tesztjük negatív lett, azonban ez csak egy heti bonyolult procedúrával sikerült. A Sea Watch 

mentőhajó szóvivője, Chris Grodotzk arra panaszkodik, hogy megpróbálják lehetetlenné tenni a munkájukat, de 

legalábbis távol tartani őket. Ők ennek ellenére továbbra is megtesznek mindent, amit csak tudnak azért, hogy 

minél többen megmeneküljenek.  

[Euronews] 

 

(9) Görögország megkezdte a gazdasági célból érkező migránsok önkéntes hazatelepítését 

134 fő iraki gazdasági bevándorlóval megkezdte Görögország eddigi legnagyobb hazatelepítési akcióját. Az 

Európai Unió által támogatott kezdeményezés célja, hogy körülbelül 5 000 fő gazdasági célból érkező migráns 

térjen vissza hazájába. A programra jelentkezők 2 000 euró támogatásban is részesülnek. Az ENSZ jelentése 

szerint 2015 és 2016 között több mint egymillió migráns és menekült érkezett Görögországba, jelenleg pedig 

120 000 fő tartózkodik az ország területén. 

[Al Jazeera]  

https://www.dn.se/nyheter/sverige/migrationskommitten-klar-ingen-vet-hur-det-ska-komma-igenom-riksdagen/
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.independent.co.uk/news/uk/politics/priti-patel-migrants-channel-royal-navy-record-a9659346.html
https://hu.euronews.com/2020/08/08/indulatos-tuntetesek-az-illegalis-migracio-ellen-del-europaban
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.aljazeera.com/news/2020/08/greece-begins-voluntary-migrant-repatriation-flights-200806105439003.html
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AFRIKA 

 

(10) Az afrikai koronavírus-fertőzöttek száma hivatalosan is átlépte az egymillió főt 

A héten az afrikai koronavírus-fertőzöttek száma hivatalosan is átlépte az egymillió főt, miközben a statisztikák 

szerint 22 000 fő hunyt el a betegségben. Ugyanakkor a szakértők egyetértenek abban, hogy figyelembe véve az 

elégtelen tesztelési kapacitásokat, valójában nagyságrendekkel nagyobb lehet a fertőzöttek száma. Árulkodó, 

hogy az igazolt afrikai megbetegedések felét a kontinens egyik legfejlettebb és legtöbb tesztelést végző 

országából, a Dél-afrikai Köztársaságból jelentették. 

[BBC] 

 

(11)  Több ezer kelet-afrikai próbál eljutni Szaúd-Arábiába Jemenen keresztül 

Az országban dúló polgárháború és a koronavírus-járvány ellenére továbbra is több ezer kelet-afrikai  zömében 

etiópok  próbálnak eljutni Szaúd-Arábiába Jemenen keresztül. Bár az előző évhez képest jelentősen esett az 

Ádeni-öblön átkelők száma, a nemzetközi szervezetek szerint így is rendkívül nehézkes az érkezettek ellátása. 

 [Hiiraan] 

 

(12) Terrortámadás a vadrezervátumban 

Terrortámadás végzett egy francia humanitárius NGO alkalmazottaival és kísérőikkel egy Niger-i 

vadrezervátumban. Az akcióért jelenleg még egyik csoport sem vállalta a felelősséget, de a térségben aktív a Boko 

Haram nevű terrorista csoport és egyéb kisebb radikális csoportosulások. A fegyveres csoportok ellenére a térség 

kedvelt turista célpont az országban élő különleges zsiráf fajtának köszönhetően. Franciaország és további 

európai kormányok a térség országaival együttműködve június óta hajtanak végre műveleteket a fegyveres 

radikálisok ellen.  

 [Africanews] 

 

(13) Humanitárius katasztrófa Burkina Fasóban az iszlamista terrortámadások miatt  

Egy terrortámadás során iszlamista milicisták 20 lakossal végeztek és többeket megsebesítettek az észak Burkina 

Faso-i Namoungou faluban. Jelentések szerint a régióban már csak egyetlen város számít biztonságosnak. Az 

iszlamista támadásoknak köszönhetően tavaly közel 2 000 ember vesztette életét Burkina Fasoban, miközben 

közel 1 milliónyian kényszerültek lakóhelyük elhagyására. Szakértők a helyzet további eszkalációjától és egy 

közelgő humanitárius katasztrófától tartanak.  

 [AP News]  

https://www.bbc.com/news/world-africa-53677481?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/explainers&link_location=live-reporting-story
https://hiiraan.com/news4/2020/Aug/179457/thousands_of_irregular_migrants_stranded_in_yemen_in_q2.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.africanews.com/2020/08/10/update-islamist-terrorist-attack-in-niger-leaves-8-dead/
https://apnews.com/BurkinaFaso
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KÖZEL-KELET 

 

(14) Újabb eszkaláció fenyeget Idlibben? 

Az elsősorban közel-keleti kérdésekkel foglalkozó Al-Monitor elemzője szerint a végéhez közeledik az öt 

hónapja megkötött tűzszünet a szíriai Idlib tartományban. Az elmúlt hetek csapaterősítései arra utalnak, hogy a 

szíriai kormányerők újabb offenzívára készülhetnek az ellenzék (közöttük radikális csoportok) kezén lévő utolsó 

szíriai területek visszafoglalása érdekében. Az idlibi helyzet legutóbb február végén éleződött ki, aminek 

következtében közel egymillió belső menekült indult meg a török-szíriai határ felé. Ankara részben erre 

hivatkozva nyitotta meg határát február 27-én Görögország felé az Európába tartó migránsok előtt. 

 [Al-Monitor] 

 

(15) Krízis Libanonban 

Az ENSZ különböző ügynökségei felhívták a figyelmet Libanon gazdasági és élelmezési problémáira melyeket a 

koronavírus-járvány és a nemrég történt robbanás tovább súlyosbított. Szakértők szerint a kikötőben keletkezett 

károk tovább nehezítik majd az ország élelmiszerellátásának biztosítását, miközben az egészségügyi 

infrastruktúra is komoly károkat szenvedett a robbanásban. A helyzetet tovább nehezíti az országban tartózkodó 

mintegy 1,5 millió szír menekült, akiknek sorsa még bizonytalanabbá vált.  

[BBC] 

 

(16) Az ENSZ elítéli a jemeni dróntámadásokat 

Az ENSZ elítélt egy Jemenben végrehajtott dróntámadást, amelyben 9 gyermek vesztette életét és további 7 

szenvedett sérüléseket. Az Irán által támogatott felkelők a Szaúd-Arábia vezette koalíciót okolják a történtekért. 

A nemzetközi szervezet jelentései szerint az évek óta húzódó konfliktus a világ legsúlyosabb humanitárius 

katasztrófáját eredményezte. A jemeni lakosság közel 80%-a szorul valamilyen segélyre.  

 [Al-Monitor] 

 

 

  

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/turkey-syria-russia-fragile-ceasefire-in-idlib-may-collapse.html
https://bbc.com/news/world-middle-east-53698564?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/middle_east&link_location=live-reporting-story
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/yemen-al-jawf-airstrike-casualties-children-un-ceasefire.html
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

(17) Szorosabb együttműködésre törekszik az IOM és Türkmenisztán a migráció területén 

Videokonferenciát tartottak a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) Közép-Ázsiáért felelős munkatársainak 

és a globális migrációs paktum (GCM) végrehajtásáért felelős türkmén tárcaközi munkacsoport tagjainak 

részvételével. A munkacsoportba Türkmenisztán Állami Migrációs Szolgálata (amelyet még a korábbi elnök, 

Szaparmurat Nijazov hozott létre) mellett különféle minisztériumok, kormányhivatalok és egyéb állami szervek 

delegálnak résztvevőket. Az online találkozóról csak egy nagyon általános és szűkszavú közleményt adtak ki, 

amelyben megállapították, hogy az IOM és Türkmenisztán kapcsolata egyre szorosabb, és a felek reményei 

szerint az együttműködés csak fokozódni fog a jövőben. A Nemzetközi Migrációs Szervezet adatai szerint 

egyelőre nem állítható, hogy Türkmenisztán a migráció tranzit- vagy célországa lenne, mivel összességében 

többen távoznak az országból, mint amennyien érkeznek. Annyi bizonyos azonban, hogy Türkmenisztán az 

utóbbi években valamivel aktívabb lett a nemzetközi migráció területén, és egyre nagyobb érdeklődést mutat 

például az embercsempészet elleni küzdelemben való részvétel iránt. Türkmenisztánba a volt szovjet 

tagköztársaságokból, köztük elsősorban Oroszországból, Ukrajnából, Kazahsztánból, Belaruszból és 

Üzbegisztánból tapasztalható jelenleg számszerűsíthető bevándorlás, és ugyanezek az országok minősülnek a 

türkmén kivándorlás elsődleges célországainak is. 

[State Migration Service Of Turkmenistan] 

 

  

http://migration.gov.tm/en/the-first-meeting-of-the-interdepartmental-working-group-on-the-implementation-of-the-global-agreement-on-safe-ordered-and-legal-migration-was-held-in-the-state-migration-service-of-turkmenistan/
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AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA 

 

(18) Kutatóintézet alakult a csendes-óceáni térség klímaalapú migrációjának vizsgálatára 

Az Aucklandi Egyetemen létrehozott Ázsiai és Csendes-óceáni Menekültügyi Tanulmányok Központja (CAPRS) 

a klímaváltozás, illetve a különböző konfliktusok miatt otthonukat elhagyni kényszerülő emberekre fókuszál. Jay 

Marlowe, az Aucklandi Egyetem egyetemi docense és egyben a CAPRS társalapítója és társigazgatója is, a 

kutatóintézet létrehozását elsősorban azzal indokolta, hogy mind a környezeti tényezők, mind pedig a 

konfliktusok soha nem látott mértékben növelték a migráció volumenét az utóbbi években. A kutatók a 

konfliktusok okozta válsághelyzetek mellett a környezetváltozások miatti migrációt is kiemelten kezelik és 

figyelik majd, mivel Marlowe szerint a tavalyi évben csak az időjárás okozta nehéz helyzetek következtében 25 

millió embernek kellett elhagynia az otthonát világszerte. A társigazgató szerint ráadásul a húsz, ebből a 

szempontból leginkább veszélyeztetett ország közül hét a csendes-óceáni térségben található. A CAPRS 

multidiszciplináris intézet szeretne lenni, jóllehet Marlowe szerint egy sor kérdés jogi szakértelmet igényel. A 

kutatóintézet civil szervezeteket, egyetemi kutatóhelyeket és kormányokat tervez céljai elérése érdekében 

megnyerni. 

[RNZ] 

 

 

https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/422160/research-centre-created-in-anticipation-of-climate-induced-migration-in-pacifichttps:/www.rnz.co.nz/international/pacific-news/422160/research-centre-created-in-anticipation-of-climate-induced-migration-in-pacific

