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(1) Ügyvédek akadályozták meg 23 bevándorló kitoloncolását Nagy-Britanniából 

A brit belügyminiszter határozata alapján 23 migránst vittek volna vissza charterjárattal Spanyolországba, mivel 

menedékkérelmük elbírálása során egyes adatbázisok alapján az derült ki, hogy az ibériai államon keresztül érkeztek 

brit földre. A repülőgép végül nem tudott felszállni, mert a határozatot ügyvédek támadták meg a bíróságon. Erre 

válaszul a belügyminisztérium gúnyos videót tett közzé az "aktivista ügyvédekről", és egy kormányzati forrás úgy 

fogalmazott: joguk van kritizálni ezen jogászok tevékenységét, akik a kormányellenes "hisztériát" meghagyhatnák 

Őfelsége Ellenzékének. 

[Daily Mail] 

 

(2) Spanyolországban illegálisan dolgozó nicaraguai férfi halála borzolja a közép-amerikai ország 

közvéleményét 

Egy ötgyermekes férfit temettek el pénteken Nicaragua északnyugati részén, aki Spanyolországban egy dinnyeföldön 

végzett illegálisan munkát. Napi 14 órát dolgozott, sokszor 44 fokos melegben. Halálát kiszáradás okozta és szintén 

illegálisan Spanyolországban dolgozó egyik testvére szerint a spanyol egészségügy nem látta el, miután rosszul lett és 

egy murciai kórház bejáratához vitték. A Reuters nem tudta független forrásokból ellenőrizni ezeket az értesüléseket, 

viszont tény, hogy a spanyol munkaügyi miniszer augusztus 6-án tragikus esetnek nevezte a férfi halálát, ami rossz 

fényt vet az országra. 

[Reuters] 

  

(3)  Erőszakos zavargások törtek ki Malmö egyik bevándorlónegyedében egy iszlámellenes tüntetést 

követően 

A zavargások azután kezdődtek, hogy az iszlámkritikus dán Kemény Vonal párt szimpatizánsai felgyújtották a Koránt 

a hírhedt Rosengård nevű bevándorlónegyedben. A provokatív akciót Dan Park svéd utcai művész szervezte, akit a 

svéd hatóságok gyűlöletbeszéd miatt korábban már többször megbüntettek. A Kemény Vonal párt vezetője, Rasmus 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8671687/Deportation-flight-cancelled-minute-legal-challenges.html
https://www.reuters.com/article/us-nicaragua-migrant/relatives-bury-nicaraguan-laborer-whose-death-sparked-migrant-work-debate-in-europe-idUSKBN25O33B


 
2 
 

Paludan is hivatalos volt a svéd rendőrség által korábban egyébként betiltott iszlámellenes tüntetésre, azonban a svéd 

határőrség a svéd-dán határnál feltartóztatta a dán politikust, és kétéves beutazási tilalmat rendelt el vele szemben. 

Rosengårdban a rendezvény ellen körülbelül 300 bevándorló először viszonylag békésen tiltakozott, azonban az esti 

órákban elszabadultak az indulatok. A felbőszült tömeg gyújtogatni és rongálni kezdett, majd a helyszínt biztosító 

rendőröket is megdobálták kövekkel. 

[DN] 

 

(4) Az Ali Khan nevű bűnbanda átvette az irányítást a svédországi Göteborg utcáin 

A Göteborgban dúló bandaháború egy eddig nem tapasztalt új szintre lépett: az Ali Khan nevű bevándorló banda 

elbarikádozta és ellenőrzése alá vonta Göteborg egyik kerületét. Szemtanúk elmondása szerint felfegyverzett álarcos 

bandatagok ellenőrizték a területről ki- és behajtó járműveket. A rendőrség az eset kapcsán több embert is őrizetbe 

vett, de senkit nem tudtak az adott bűncselekménnyel kapcsolatba hozni. Az Ali-Khan család körüli csoportosulás 

ellen az elmúlt pár évben több mint 200 rendőri feljelentés érkezett, azonban a rendőrség majdnem minden esetben 

kénytelen volt ejteni az ügyet, mert az áldozatok és a szemtanúk nem mernek vallomást tenni a bűnbanda ellen. 

[DN] 

 

(5) Az olasz parti őrség 49 embert mentett ki a Louise Michel NGO-hajóról 

Az olasz parti őrség 49 embert mentett ki a Louise Michel NGO-hajóról, az utasok többsége számára azonban 

továbbra sem engedélyezte a kikötést. Az elmúlt hetekben ismét fokozódott a különféle nem-kormányzati szervezetek 

tevékenysége a Földközi-tengeren, és több száz kimentett illegális bevándorló vár arra, hogy valamelyik ország 

megnyissa előttük kikötőit. 

[Reuters] 

 

(6) DW cikksorozat: a 2013 óta Németországba érkezett menedékkérőknek csak mintegy fele 

rendelkezik munkahellyel 

A Deutsche Welle (DW) cikksorozattal tekint vissza a német menekültpolitika elmúlt öt évére. Egy a cikkben 

hivatkozott 2020-as tanulmány szerint a 2013 óta Németországba érkezett menedékkérőknek csak mintegy fele 

rendelkezik munkahellyel. Az alapvetően felfelé tartó trendet a koronavírus-járvány megakasztotta. A bevándorlók 

emellett aránytalanul nagy mértékben követnek el erőszakos bűncselekményeket. A német társadalom továbbra is 

megosztott a német migrációs politikát illetően. A DW weboldalán számos, Németországban élő menekültekkel 

készült különálló riportot olvashatunk, köztük integrációs sikertörténeteket, illetve személyes beszámolókat a 

bürokrácia útvesztőiről. 

[DW] 

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.dn.se/nyheter/sverige/protest-mot-koranbranning-stoppar-trafiken-i-malmo/
https://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-kraftsamlar-mot-goteborgsgang/
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-europe-migrants-banksy-alarm/italy-sends-help-to-banksys-overloaded-migrant-rescue-boat-idUSKBN25P0EP
https://www.dw.com/en/five-years-on-how-germanys-refugee-policy-has-fared/a-54660166
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(7) Bandakonfliktushoz köthető kettős gyilkosságért ítéltek el 5 szomáliai származású svéd állampolgárt 

Dániában  

A gyilkosságok egy Stockholmban már 5 éve zajló bandaháborúhoz köthetők, amelyben két szomáli csoportosulás áll 

egymással szemben. A szomáli bandák háborúja 2019 nyarán terjedt át Koppenhágába, ahol két bandatagot a rivális 

banda emberei a nyílt utcán kivégeztek. A koppenhágai bíróság az ügyben 5 szomáliai származású svéd állampolgárt 

talált bűnösnek, akikre a hatályos dán jogszabályok szerint adható legszigorúbb büntetést szabta ki: a 20-25 év közötti 

elkövetők életfogytiglant kaptak, míg az elkövetéskor 18 év alatti elkövetőket 20 év börtönre ítélték. Ezenkívül mind 

az 5 elkövetőt véglegesen kiutasították Dániából. Svédországban a bűnbandáknál bevett szokás, hogy a fiatal tagokkal 

végeztetik az ún. “piszkos munkát”, ugyanis a 21 év alatti elkövetőkkel nagyon elnéző a svéd igazságszolgáltatás. Egy 

svéd bíróság illetékessége esetén a 18 év alatti elkövetők 4 év javítóintézeti elzárással megúszták volna a dolgot – 

nyilatkozta Måns Björklund, a svédországi szervezett bűnözés elleni ügyész helyettese.  

[Ekstrabladet] 

 

(8) Dániában 83 bűnözőt zártak ki az állampolgárság megszerzéséből az elmúlt 2 évben 

2018-ban lépett hatályba Dániában az a jogszabály, amely szerint a szexuális vagy erőszakos bűncselekmény elkövetői 

nem válhatnak dán állampolgárrá. Azóta 83 embert zártak ki erre az okra hivatkozva a dán állampolgárság 

megszerzéséből a Bevándorlási és Integrációs Minisztérium jelentése szerint. 

[UIM] 

 

(9) Dániában az idegen harcosokat meg lehet fosztani a dán állampolgárságuktól  

A dán parlament tavaly ősszel fogadta el a kormány azon javaslatát, amely szerint az idegen harcosokat meg lehet 

fosztani dán állampolgárságuktól. Eddig 5 esetben alkalmazták ezt a szabályt, és jelenleg 4 ügy van folyamatban. Az 

erről szóló törvény azonban csak 2021-ig ad lehetőséget az állampolgárság adminisztratív visszavonására. Most a 

kormány javaslatot nyújtott be a parlamentnek az időbeli korlátozást tartalmazó rendelkezés hatályon kívül helyezésére.  

[UIM]  

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://ekstrabladet.dk/112/efter-historiske-straffe-sverige-vil-laere-af-danmark/8268237
https://uim.dk/nyheder/83-kriminelle-udelukket-fra-statsborgerskab-efter-stramninger
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://uim.dk/nyheder/regeringen-vil-fortsat-kunne-tage-statsborgerskabet-fra-fremmedkrigere
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AFRIKA 

 

(10) Öt hónapnyi szünet után újraindult az IOM önkéntes repatriálási programja Líbiában 

A repülőjárat 118 ghánai állampolgárt szállított haza a nyugat-afrikai országba, akiket személyes védőfelszereléssel is 

elláttak. 

[Libya Observer] 

 

(11)  Az Európai Unió felfüggesztette Maliban működő kiképzőmisszióinak működését 

Az Európai Unió felfüggesztette Maliban működő kiképzőmisszióinak működését, miután a Nyugat-afrikai Államok 

Gazdasági Közösségének (ECOWAS) delegációja nem ért el megállapodást az augusztus 18-i katonai puccs vezetőivel 

annak vonatkozásában, hogy milyen ütemterv szerint hajlandóak visszaadni a hatalmat a civil vezetésnek. Közben 

több dzsihádista oldalon is megjelentek olyan kommentek, amelyek a katonai hatalomátvételt követő anarchia 

kihasználására biztatják az országban működő csoportokat. 

[Reuters] 

 

  

https://www.libyaobserver.ly/news/first-iom-migrant-repatriation-flight-takes-after-five-month-pause
https://www.reuters.com/article/us-mali-security/eu-freezes-mali-training-missions-after-coup-idUSKBN25M1AX
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KÖZEL-KELET 

 

(12) A béke nem jelenti a hatalommegosztást – mondta Afganisztán elnöke 

Ashraf Ghani és számos köztisztviselő vett részt vasárnap egy ünnepségen, melyen az elnök felszólalásában azt 

mondta, a béke nem hatalommegosztásról szóló politikai megállapodás, hanem az afgán emberek akaratának 

teljesítése. Hozzátette, hogy valamennyien az erőszak megszüntetését kívánják; ha bárki „lerombolja az eddigi 

intézkedéseket, ők újraépítik” majd azokat. 

[Tolonews] 

 

(13) Irán hozzáférést biztosít két feltételezett nukleáris telep átvizsgálásához a Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökség számára 

Egy közös megállapodás szerint Irán jóhiszeműen, a nukleáris biztosítékokkal szemben fennálló kérdések megoldása 

érdekében hozzáférést biztosít két feltételezett nukleáris telep átvizsgálásához a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 

számára. A megállapodást az Ügynökség vezetőjének teheráni látogatása során írták alá. A szervezet és a nemzetközi 

közösség bírálta Iránt, amiért az korábban nem reagált a be nem jelentett nukleáris anyagokkal és tevékenységekkel 

kapcsolatos kérdésekre. Úgy gondolják, hogy a tevékenységekre jóval 2015 előtt került sor, mielőtt az ország 

megállapodást kötött a világhatalmakkal, amely korlátokat emelt nukleáris programja elé. Az Ügynökség korábban 

gyűjtött bizonyítékai azt mutatják, hogy egészen 2003-ig Irán számos olyan tevékenységet folytatott, amely egy 

nukleáris robbanószerkezet kifejlesztését célozta. 

[BBC] 

  

https://tolonews.com/afghanistan/peace-does-not-mean-power-sharing-deal-ghani
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53922717
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

(14) Az UNHCR és az IOM a menekültek partraszállását sürgeti a Földközi-tengeren 

Az IOM és az UNHCR a csaknem 400 megmentett migráns és menekült azonnali partraszállását sürgeti a közép-

mediterrán útvonalon. Egy 27 emberből álló csoport, köztük egy terhes nővel és néhány gyerekkel, az augusztus 5-ei 

megmentésük óta egy kereskedelmi hajón rostokol. Szárazföldet érésük esetén a koronavírus elleni védelmi előírások 

vonatkoznak majd rájuk. 

[IOM] 

 

(15) NGO-k szerveznek webináriumsorozatot, amelynek során értékelik a globális migrációs paktum 

céljainak megvalósulását 

2020-ban több ENSZ regionális országcsoporton belül került, illetve kerül sor a globális migrációs paktum (GCM) 

regionális felülvizsgálati konferenciáira, amelynek során az adott földrajzi térségen belül azt vizsgálják meg az érintett 

államok, hogy hol tart a GCM 23 céljának időarányos megvalósulása. Ehhez kapcsolódóan most ázsiai civil szervezetek 

heti webináriumsorozatot indítanak és végigbeszélik a célkitűzések ázsiai helyzetét. A webináriumokra hetente kerül 

sor, minden alkalommal egy-egy cél megvalósulását tekintik át a résztvevők, emiatt az online rendezvény 23 héten 

keresztül tart majd. A regionális konferenciákat 2022-ben egy globális felülvizsgálati értekezlet követi majd. 

[UNMGCY] 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.iom.int/news/iom-and-unhcr-call-urgent-disembarkation-rescued-migrants-and-refugees-central-mediterranean
https://www.unmgcy.org/main-news-updates/2020/8/21/webinar-series-global-review-of-the-implementation-of-the-the-global-compact-for-migration
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AMERIKA 

 

(16) Éhséggel küzdenek és a hazatérést fontolgatják a menekültek Costa Ricán 

A nicaraguai menekültek és menedékkérők jelentős része éhezik Costa Ricán, ami a koronavírus gazdasági-társadalmi 

következménye. A világjárvány elterjedése előtt a menekültek mindössze 3%-a éhezett vagy napi egyszer étkezett az 

országban, ez az arány mostanra 14%-ra nőtt. A costa ricai hatóságok jelentése alapján kb. 81 000 ember 

létszükségleteinek ellátását kell biztosítani, az ország nyújt menedéket a Nicaraguaból érkező menekültek 80%-ának. 

A menekültek nagy százaléka fontolgatja, hogy visszatér a származási országba, mert elvesztette munkahelyét, ezáltal 

megélhetési forrását. AZ ENSZ Menekültügyi Főbiztossága együtt dolgozik a hatóságokkal, hogy biztosítani tudják a 

megfelelő életkörülményeket a befogadó országokban azok számára, akiknek a visszatérés nem lehetséges. 

[UNHCR] 

 

(17) Fellebbez a kanadai kormány az amerikai-kanadai biztonságos harmadik ország megállapodás 
érvénytelenítése ellen 

Kanada és az Egyesült Államok még 2002-ben kötött egymással egy ún. biztonságos harmadik ország megállapodást, 

amelynek célja – többek között – az volt, hogy a két ország közül az vizsgálja meg a menedékkérelmeket, amelynek 

területére az érintettek először beléptek. Ennek megfelelően például Kanada visszaküldhette az amerikai-kanadai 

szárazföldön az USA felől hozzá érkezett menedékkérőket déli szomszédjába. Idén júliusban azonban a Kanadai 

Szövetségi Bíróság egy bírája ítéletében úgy határozott, hogy mivel az Egyesült Államok már nem minősül biztonságos 

országnak, a kétoldalú egyezmény bizonyos kanadai alkotmányos garanciákba ütközik és ezért a szövetségi kormány 

a továbbiakban azt nem alkalmazhatja. Bill Blair közbiztonsági miniszter ezzel kapcsolatban most bejelentette, hogy a 

szövetségi kormány fellebbezést nyújt be a verdikttel szemben a Szövetségi Fellebbviteli Bírósághoz. 

[National Post] 

  

https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/8/5f44c56d4/covid-19-driving-nicaraguan-refugees-hunger-desperation.html
https://nationalpost.com/news/canada/trudeau-government-appeals-court-ruling-on-canada-u-s-safe-third-country-deal
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ÁZSIA 

 

(18) A bangladesi kormány visszaállította a mobilinternet-szolgáltatást a rohingya menekülttáborokban 

Emberi jogi szervezetek régóta szorgalmazzák az intézkedést. Az internethálózat elérését, valamint a SIM-kártyák 

használatát egy évvel ezelőtt tiltották be a hatóságok a táborokban, biztonsági okokra hivatkozva. A muszlim vallású 

rohingyák a mianmari hadsereg 2017-es tisztogatása elől menekültek Bangladesbe, ahol több mint egymillióan élnek 

menekülttáborokban. 

[AA] 

 

https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/internet-mobile-network-restored-for-rohingya-refugees/1957098

