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(1) A dán kormány pénzzel jutalmazná azokat a menedékkérőket, akik az elsőfokú elutasító döntést 

követően önkéntesen hazatérnek 

A dán kormány javaslata szerint 20 000 dán koronát kapnának azok a menedékkérők, akik önként elállnak a 

fellebbezési joguktól és az elsőfokon hozott elutasító határozatot követően hazautaznak. A másodfokú menekültügyi 

eljárás ugyanis nagyon költséges a dán állam számára. A menedékkérők ellátása személyenként átlagosan 150 000 

koronába kerül az ügy végleges lezárásáig, és ehhez jönnek még hozzá az ügyvédi és tolmácsi tiszteletdíjak. Ugyanakkor 

az esetek többségében (az ügyek 83%-ban) másodfokon is elutasító döntés születik. Jelenleg 1 100 jogerősen elutasított 

menedékkérő tartózkodik Dániában. A javaslat hatálya nem terjed ki azokra az esetekre, ahol a menedékjog iránti 

kérelem nyilvánvalóan alaptalan. 

[UIM] 

 

(2) Dánia 15,4 millió dán koronával támogatja a Nyugat-Balkánon rekedt irreguláris migránsok 

hazautazását 

A dán kormány úgy határozott, hogy pénzügyi támogatást nyújt a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) által 

szervezett projekthez, amelynek célja a nyugat-balkáni illegális migránsok hazájukba történő visszajuttatása. Az 

önkéntes visszatérés lehetőségeiről szóló tanácsadáson túl konkrétan segítik a migránsokat a visszatérés 

megszervezésében és támogatást nyújtanak nekik a hazájukban való újbóli beilleszkedéshez. A dán kormány legalább 

500 migráns hazatérését szeretné ezáltal támogatni, akik közül 300 esetében egyedi reintegrációs támogatást is 

nyújtanak majd. A projekt maga 2015-ben indult és eddig 1 500 irreguláris migráns hazajutását tette lehetővé. A projekt 

eddigi támogatói között szerepel Hollandia, Németország, Ausztria és az EU. 

[UIM]  

 

 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://uim.dk/nyheder/tesfaye-vil-betale-asylansogere-for-at-rejse-tidligere-hjem
https://uim.dk/nyheder/danmark-investerer-millioner-i-at-fa-migranter-pa-vestbalkan-til-at-rejse-hjem
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(3) Törökország folytatja légicsapásait a PKK ellen 

Törökország bejelentette, hogy a továbbiakban is folytatni fogja légitámadásait a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) ellen, 

annak ellenére, hogy a legutóbbi dróntámadás során két iraki határőr is életét vesztette. A török külügyminisztérium 

szerdán azt nyilatkozta, hogy szeretnének együttműködni az iraki kormányzattal a PKK elleni fellépésben, de készek 

önállóan is cselekedni. A két iraki határőr életét követelő légicsapást követően az iraki szövetségi és az iraki Kurdisztán 

régió kormánya is felszólította mind Törökországot, mind a PKK-t régiós műveleteinek befejezésére.   

[Al-Monitor] 

 

(4) A Svédországi Demokrata Párt egy alternatív javaslatot tett közzé az új svéd migrációs politikára 

vonatkozóan 

A Svédországi Demokrata Párt szerint a parlament migrációs bizottságának nemrég előterjesztett reformjavaslata 

csupán gyenge félintézkedésekből áll, ezért nem felel meg a hosszútávú és fenntartható migrációs politikára vonatkozó 

célkitűzéseknek. A párt úgy véli, hogy Svédország nagyvonalú bevándorláspolitikájának köszönhetően jelentős 

“integrációs adósságot” halmozott fel, ezért nettó mínuszra van az országnak szüksége a menekültek bevándorlását 

illetően. Vagyis az a cél, hogy több ember térjen vissza a hazájába, mint amennyi érkezik. A párt 5 pontban fogalmazta 

meg a javaslatát: 

 Menedékjog iránti kérelmet kizárólagosan az első belépés helye szerinti EU-s tagállamban lehessen 

benyújtani. Ez alapján a biztonságos uniós országon áthaladó menedékkérőket el lehessen utasítani a 

határon.  

 A családegyesítés lehetőségét az uniós jog minimális szintjére kell korlátozni, és szigorítani kell az 

önellátásra vonatkozó követelményeket. 

 Az állandó tartózkodási engedélyeket meg kell szüntetni, az ideiglenes tartózkodási engedélyek hosszát 

pedig az uniós jog által megengedett minimumban kell meghatározni, továbbá az állampolgárság 

megszerzésének követelményeit is szigorítani kell. 

 Az állampolgársággal nem rendelkező bevándorlók pénzügyi támogatásokhoz és jóléti 

szolgáltatásokhoz való jogát szigorúan korlátozni kell. 

 A kitoloncolási határozatokat szigorúan végre kell hajtani, az önkéntes visszatelepüléseket pedig 

ösztönözni kell. 

[DN] 

  

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.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/turkey-iraq-cooperation-pkk-kurdistan.html
https://www.dn.se/debatt/har-ar-sds-alternativ-for-svensk-migrationspolitik/
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(5) Olasz belügyminiszteri beszámoló: egyre több migráns érkezik az olasz partokhoz 

Az olasz belügyminiszter beszámolója szerint 2019 augusztusa és 2020 júliusa között az előző évi adatokkal 

összehasonlítva 148 %-kal 22 000 főre nőtt az olasz partokhoz érkező migránsok aránya. A növekedésben nagy 

szerepet játszott a líbiai polgárháború, illetve a romló tunéziai gazdasági helyzet. 

[Reuters] 

 

(6) Folytatódik a kelet-mediterráneumi csörte a két NATO-szövetséges, Franciaország és Törökország 

között 

Párizs ugyanis bejelentette, hogy megerősíti katonai jelenlétét a térségben, miután Ankara hadihajók védelme alatt 

folytatta a gázmezőhelyek feltérképezését a vitatott hovatartozású tengeri zónákban. A két hatalom vetélkedése tovább 

gyengíti a Szövetség koherenciáját, és felveti annak lehetőségét, hogy a török fél szükség esetén ismét kijátssza a 

migránskártyát. 

[Reuters] 

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.reuters.com/article/us-italy-migrants-minister/number-of-migrants-landing-in-italy-more-than-doubles-in-past-year-idUSKCN25B0SO
https://www.reuters.com/article/us-france-turkey/france-to-bolster-mediterranean-military-presence-over-turkish-prospecting-macron-idUSKCN2582QM
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AFRIKA 

 

(7) Mauritius ökológiai válsággal küzd 

Az IOM a mauritiusi kormányt segíti az ökológiai krízis megoldásában, amelyet az a több mint 1 000 tonna olaj 

okozott, amely egy hajóról ömlött az óceánba. Az olajfolt a műholdfelvételek alapján 27 kilométer hosszan húzódik a 

szigetállam keleti partjaitól. Mauritius gazdasága főképp a halászatra, valamint a turizmusra támaszkodik, mindkét 

szektort súlyosan érinti a katasztrófa. Az elsődleges feladat jelenleg a szivárgás megszüntetése, valamint az érintett 

területek tisztítása. Az ENSZ, a nemzetközi közösség, a helyi hatóságok, a magánszektor, valamint a civil szervezetek 

együttes erővel dolgoznak azon, hogy megszüntessék az ökológiai katasztrófát és helyreállítsák az ország gazdaságát. 

[IOM] 

 

(8)  Zavargások Elefántcsontparton 

Három napja Elefántcsontpart több városában is zavargások kezdődtek Alassane Outtara elnök bejelentése miatt, 

miszerint harmadik alkalommal is indul az októberben esedékes elnökválasztáson. Az elnök azért szándékozik újrázni, 

mert a kijelölt utódja, Amadou Gon Coulibaly miniszterelnök szívrohamban elhunyt. Az elnök bejelentését sokan 

felháborodással fogadták, mivel kizárólag egy alkotmánymódosításnak köszönhetően szolgálhat kettőnél több 

terminust. Az elnök nyilatkozata által kiváltott zavargásokban eddig hatan vesztették életüket. 

[Africa News] 

 

(9) Krízis Mozambikban 

Szerdán iszlamista fegyveresek foglalták el az Észak-Mozambikban található Mocimboa da Praia kikötőt, amely során 

50 mozambiki katonát megöltek. A kikötő ad helyet az országban található legnagyobb LNG-befektetésnek, emiatt a 

szélsőségesek támadása komolyan visszavetheti a hálózaton tervezett fejlesztéseket. Szakértők szerint az iszlamisták 

nem lesznek képesek hosszabb távon megtartani a kikötőt, de a sikeres támadásnak köszönhetően a fenyegetés tovább 

növekedhet a régióban. Az elmúlt évek során a dzsihádista fegyveresek támadásai miatt 1 300-an vesztették életüket 

és 250 ezren menekültek el Észak-Mozambikból. A szakértők szerint a fegyveresek megfékezéséhez szükséges lehet 

a nemzetközi közösség segítsége is. 

[Africa News] 

  

https://www.iom.int/news/iom-and-un-partners-respond-mauritius-oil-spill
https://www.africanews.com/2020/08/16/at-least-six-killed-in-ivory-coast-clashes/
https://www.africanews.com/2020/08/13/crisis-expert-analyses-mozambique-jihadist-terrorist-situation/
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(10) Újabb megállapodás Törökország és Tripoli között 

Törökország és a tripoli kormányzat 184 projekt kapcsán összesen 16 milliárd dollár összegben írtak alá szerződést a 

líbiai infrastruktúra fejlesztésére. Mindez jól mutatja, hogy Ankara politikai kiállása Fáiz asz-Szarrádzs kormánya 

mellett komoly gazdasági lehetőségeket jelent a kis-ázsiai hatalom számára. 

[Libyaherald] 

 

(11) Továbbra is gyorsan terjed a koronavírus Líbiában 

A napi új esetszám 300 és 400 körül alakul, miközben az igazolt esetek összesített száma meghaladta a 7 000-et a 6 

milliós országban. Mindez azt jelenti, hogy az Észak-Afrikából az európai partokhoz érkező illegális migránsok 

körében is számítani kell a magas fertőzöttségi arányra. 

[Libyaherald] 

 

  

https://www.libyaherald.com/2020/08/14/libya-and-turkey-sign-trade-understandings-to-complete-184-stalled-projects-worth-us-16-bn/
https://www.libyaherald.com/2020/08/14/libyas-coronavirus-cases-continue-to-increase-reaching-7050-total-cases/


 
6 
 

KÖZEL-KELET 

 

(12) Normalizáció? – Megállapodást kötött Izrael és az Egyesült Arab Emírségek 

Az Egyesült Arab Emírségek hírügynöksége arról tájékoztatott, hogy az ország Izraellel közösen aláírta első 

együttműködési megállapodását a koronavírus elleni küzdelem kapcsán, azt követően, hogy a két ország megegyezett 

a diplomáciai kapcsolataik helyreállításáról. Egyiptom és Jordánia után az Egyesült Arab Emírségek a harmadik arab 

állam, amely elismeri Izraelt. Az arab államok között nagy felháborodást keltett a megállapodás. 

[WAM] 

 

(13) Irán vezérkari főnöke meg akarja változtatni az ország diplomáciai álláspontját az Emirátusokkal 

szemben, miután az megállapodást kötött Izraellel 

Az iráni hadsereg vezérkari főnöke, Muhammad Bagheri elfogadhatatlannak tartja az Egyesült Arab Emírségek és 

Izrael között létrejött megállapodást. Figyelmeztetett továbbá arra, hogy amennyiben olyasmi történik az Öböl-

térségben, amely veszélyezteti Irán nemzetbiztonságát, az Emírségeket vádolják majd. Irán legfőbb tisztviselői, többek 

között Hassan Rouhani, Irán elnöke, valamint Muhammad Javad Zarif külügyminiszter is elítélte a megállapodás 

megkötését. 

[BBC] 

 

(14) Az afgán hadsereg hadgyakorlatot tart a Durand-vonal mentén 

Az afgán-pakisztáni határfeszültségeket követően hadgyakorlatot indított az afgán hadsereg a Durand-vonal mentén. 

Mohammad Yasin Zia, az afgán fegyveres erők közös vezérkari főnöke elmondta, hogy a gyakorlatot az elmúlt 

hetekben kialakul feszültségek miatt indították a pakisztáni csapatok agresszivitása miatt életét vesztett tisztek 

tiszteletére. Ezek a gyakorlatok erőkivetítésként és fenyegetésként szolgálnak a pakisztáni haderő számára. 

[BBC] 

 

(15)  Időzített bomba a libanoni helyzet 

A bejrúti robbanás katasztrofális következményekkel fenyegeti azt a 1,5 millió Libanonban tartózkodó szíriai és 

palesztin menekültet, akik már a tragédiát megelőzően is rendkívül nehéz helyzetben voltak az országban. A palesztin 

menekültek több mint fele munkanélküli, a szíriai menekültek több mint kétharmada pedig a szegénységi küszöb alatt 

él Libanonban. A robbanást követően a legnagyobb közvetlen probléma az élelmiszerellátás kérdésköre. Az 

élelmiszerek ára az ország gazdasági nehézségei miatt egyébként is közel duplájára emelkedett az elmúlt egy évben. A 

térség egyik logisztikai csomópontjának számító bejrúti kikötő megrongálódása és átmeneti működésképtelensége a 

libanoni élelmiszerimport mellett a humanitárius segélyek Szíriába juttatását is kihívás elé állítja. Libanon az 

https://www.wam.ae/en/details/1395302862517
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-53799329
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-53797173
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élelmiszerek 80-85%-át importálja, a bejrúti kikötőn keresztül pedig az ENSZ és más segélyszervezetek 11 millió 

szíriait láttak el humanitárius segéllyel. 

[Foreign Policy] 

  

https://foreignpolicy.com/2020/08/11/lebanon-syria-refugee-population-beirut-explosion/
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

(16) Az ENSZ és partnerei 565 millió dollár segélyt nyújtanának Libanonnak 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete és partnerei felhívást tettek közzé pénteken, hogy 565 millió dollár segélyt 

gyűjtsenek Libanon számára. A segély négy fő fókuszpontja az élelmezésbiztonság, a menedéknyújtás, az oktatás és 

az egészségügy, ám a gazdaság hosszú távú helyreállítása a fő cél. Najat Rochdi, az ENSZ Libanoni Speciális 

Koordinátorhelyettese azt mondta, hogy a veszteség olyan súlyos, hogy minden libanoni állampolgárt érint. A 

robbanásban közel 180 ember életét vesztette és több mint 6 000-en megsebesültek, illetve több tízezren vesztették 

el otthonaikat. A robbanásban megsérült továbbá 6 kórház, 20 klinika és 120 iskola az ENSZ Humanitárius Ügyek 

Koordinációs Hivatala szerint. A katasztrófa az ország menekült lakosságát is súlyosan érintette, közülük sokan 

Szíriából és Palesztinából érkeztek. 

[UN] 

 

(17) Human Rights Watch jelentés: 2020 áprilisában több ezer etióp migránst toloncoltak ki erőszakkal 

Észak-Jemenből a COVID-19 járványt ürügyként felhasználva 

A Human Rights Watch jelentése szerint jemeni húszi erők 2020 áprilisában több ezer etióp migránst toloncoltak ki 

erőszakkal Észak-Jemenből a COVID-19 járványt ürügyként felhasználva. Több tucat embert megöltek, majd a szaúdi 

határhoz kényszerítettek. A szaúdi határőrök tüzet nyitottak a menekülő migránsokra, újabb több tucat ember halálát 

okozva, míg több száz túlélő a határvidéki hegyekbe menekült. Az etióp migránsok arról számoltak be, hogy miután 

napokat töltöttek el élelem és víz nélkül, szaúdi tisztviselők néhány százuknak megengedték, hogy belépjenek az 

országba, ezt követően azonban önkényesen őrizetbe vették őket, bármiféle jogi fellebbezési lehetőség nélkül, és 

embertelen körülmények között tartották őket fogva. Több százan, közöttük gyerekek továbbra is a határ menti 

hegyekben ragadtak. A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) becslése szerint 2019-ben összesen közel 140 ezer 

migráns érkezett a polgárháború sújtotta Jemenbe. A szaúdi hatóságok 2017 májusa és 2019 márciusa között 260 ezer 

etiópot toloncoltak vissza Szaúd-Arábiából Etiópiába. 

[HRW] 

 

 

 

 

 

 

  

https://news.un.org/en/story/2020/08/1070242
https://www.hrw.org/news/2020/08/13/yemen-houthis-kill-expel-ethiopian-migrants
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AMERIKA 

 

(18) Biden tervezett adóügyi- és migrációs politikai intézkedéseit támadja új kampányfilmjében Trump 

Trump elnök új kampányfilmjében Biden tervezett adó- és migrációs politikai intézkedéseit támadja. A "saját 

szavaival" címet viselő reklámszpot szerint Biden, amennyiben megválasztják elnöknek idén novemberben, 11 millió 

illegálisan az Egyesült Államok területén tartózkodó migráns számára teszi elérhetővé az amerikai állampolgárságot. 

A demokrata elnökjelölt honlapján valóban azt ígéri, hogy megválasztása esetén azon fog dolgozni a jogalkotókkal, 

hogy a papírok nélkül az országba érkezett körülbelül 11 millió főnyi külföldi számára olyan útitervet készít, amely 

reális lehetőséget kínál az amerikai állampolgárság megszerzésére. A reklámfilmet elsősorban az ún. csatatér (azaz 

"billegő") államokban vetítik majd. 

 

[The Hill] 

 

  

https://thehill.com/homenews/campaign/511447-trump-campaign-hits-biden-on-taxes-immigration-in-new-ad
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ÁZSIA 

 

(19) Újabb előrelépés a hontalanság vonatkozásában, ezúttal Türkmenisztánban 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága üdvözli az új törvény hatálybalépését Türkmenisztánban, amely alapján minden 

újonnan születő gyermek regisztrálásra kerül. A friss jogszabály a legújabb előrelépés a hontalanság csökkentése terén, 

amely része annak a nemzeti akciótervnek, amelyet a türkmenisztáni hontalansági krízis orvoslására dolgoztak ki. Az 

elmúlt 15 évben körülbelül 23 000 menekült és hontalan ember kapott türkmén állampolgárságot. 

[UNHCR] 

 

  

https://www.unhcr.org/news/press/2020/8/5f3652864/progress-statelessness-central-asia-turkmenistan-becomes-latest-country.html
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AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA 

 

(20) Az új-zélandi hatóságok megtagadták a menekültstátuszt egy kínai állampolgárságú keresztény 

kérelmezőtől 

A jelenleg a harmincas éveiben járó kínai állampolgár egy kis faluban nőtt fel felekezeten kívüliként. 2002-ben 

megnősült és házasságából két lánya született. Mivel a családját nem tudta eltartani, Izraelbe ment, és ott is élt, illetve 

dolgozott egészen 2011-ig. Egy építkezésen négy emelet magasságból lezuhant, és egy kollégája szerint túlélését 

Istennek köszönhette. Ez az eset teljesen megváltoztatta az életét és keresztény hívővé vált. A keresztény hit iránti 

érdeklődése csak fokozódott Új-Zélandon, ahova turistavízummal érkezett 2013-ban. 2018-ban egy barátja tanácsára 

menekült jogállást kért, miután öt évig élt az országban jogellenesen. Zárkózott és hallgatag természete miatt az új-

zélandi igazságszolgáltatás különböző fórumai úgy találták, hogy vallásgyakorlása nem ütközne akadályokba Kínában 

és kérelmét végül elutasították. 

 

[Stuff] 

 

 

https://www.stuff.co.nz/national/122406564/christian-denied-refugee-status-in-nz-despite-fear-of-serious-harm-in-china

