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EURÓPA  

 

(1) Utcára kerültek az Egyesült Királyságból Spanyolországba visszaküldött migránsok 

Madrid utcáira került az a 11 szíriai férfi, akiket az Egyesült Királyság küldött vissza az őket először regisztráló 

Spanyolországba. A szigetországba a La Manche csatornán érkezett migránsok hazaküldésére a Dublin-III. Rendelet 

értelmében került sor. Állításuk szerint senki sem törődött velük Spanyolországban, nem helyezték el őket szálláson. 

Néhányan egy elhagyatott épületben tudtak aludni matrac nélkül, étlen-szomjan, másoknak egy éjszakányi szállást 

ajánlottak járókelők. Egy őket segítő szervezet illetékese szerint az Egyesült Királyság Belügyminisztériuma nem mond 

igazat, mikor azt állítja, hogy olyan országba küld vissza menedékkérőket, ahol működő menekülteljárás létezik. A 

Belügyminisztérium erre úgy reagált: nem feladata annak vizsgálata, hogy a visszaküldés után a menedékkérők kapnak-

e megfelelő szállást. 

[The Independent] 

 

(2) Bevándorlópártot alapított egy marokkói férfi Olaszországban 

A 31 éves Yassine El Ghlid 21 évesen kapott olasz állampolgárságot. Pártjának neve Futuro é Ora, azaz A Jövő Most 

Van, és nyíltan szimpatizál a Black Lives Matter Mozgalommal. A párt a második generációs bevándorlók 

érdekvédelmét tűzte ki célul. Ennek kapcsán azt kívánják elérni, hogy minden olyan ember, akinek mindkét szülője 

bevándorlóként érkezett, de maga már olasz földön született, olasz állampolgárságot kapjon. A párt pénteken alakult 

meg a toszkánai Pontederában, azonban a közelgő regionális választáson még nem indulhat. 

[Morocco World News] 

  

(3) A Mærsk hajója egy hónapja várakozik Málta közelében 27 tengerből kimentett migránssal 

A Mærsk dán hajózási vállalat Etienne nevű teherszállító hajója augusztus 4-én Tunézia felé tartott, amikor a máltai 

mentőközpontól segélyhívást kapott, hogy egy migránsokkal teli gumicsónak bajba jutott a tengeren. A kereskedelmi 

hajó legénysége másnap kimentette a 27 főből álló migráns csoportot, akiket a máltai hatóságok azóta sem hajlandóak 

átvenni. Szeptember 6-án reggel a szorult helyzetben lévő migránsok közül 3 a tengerbe ugrott, akiket a legénységnek 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/syrian-asylum-seekers-homeless-spain-home-office-a9705181.html
https://www.moroccoworldnews.com/2020/09/317352/moroccan-italian-leads-new-political-party-for-migrants-rights-in-italy/
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sikerült a vízből kimentenie. A Mærsk vállalat műszaki igazgatója szerint a helyzet kétségbeejtő, ezért most a 

nemzetközi közösségtől kér segítséget. Az ügy kapcsán a dán kormány a hét elején bejelentette, hogy Dánia 

semmiképp nem hajlandó fogadni a migránsokat, azonban a legfrissebb jelentések szerint nemrég felállítottak egy dán 

munkacsoportot, amely most keresi a helyzet megoldását.  

[DR] 

 

(4) Svéd rendőrség: jelenleg 40 klán struktúrájú bűnszervezet van Svédországban 

A rendőrség jelentése szerint 40 klánokba szerveződő bűnszervezet működik ma Svédországban. Ezek vezetői olyan 

bevándorlók, akik kizárólag azért érkeztek Svédországba, hogy bűnhálózatokat hozzanak létre, hatalmat szerezzenek 

és pénzt keressenek. Főként kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények és zsarolás alkotják a fő profiljukat, de már 

bekapcsolódtak az üzleti életbe, a politikába és az önkormányzatok irányításába is. A klánok a nagyvárosok gettóihoz 

köthetők, ahol a rossz szociális és gazdasági körülményeknek köszönhetően könnyen be tudják szervezni a fiatalokat. 

[DN] 

 

(5) Ismételten biztosított a rendőri jelenlét Stockholm egyik hírhedt bevándorlónegyedében 

Új rendőrkapitányságot avattak fel Stockholm egyik legveszélyesebb kerületében, Rinkebyben, ahol a lakosság 

körülbelül 90%-a bevándorló. A kerület közbiztonsága rendkívül rossz, sok a súlyos erőszakos bűncselekmény, és az 

utcákat bűnbandák uralják. A helyzet 2014 óta csak rosszabbodott, amikor is bezárták a kerület korábbi helyi rendőri 

egységét. Az új rendőrkapitányságon 400 rendőr teljesít majd szolgálatot. 

[DN] 

 

(6) Újabb iszlámellenes tüntetés szervezett a SIAN 

A SIAN nevű norvég anti-iszlamista egyesület újabb tüntetést szervezett Oslóban, miután az egy héttel korábbi bergeni 

rendezvényükön zavargások törtek ki, ahol vezetőjük, Lars Thorsen is megsérült. A mostani oslói tüntetésen akkor 

szabadultak el az indulatok, amikor az egyesület egyik tagja elkezdte széttépni a Koránt. A rendőrök feloszlatták a 

rendezvényt, amikor a bevándorlók kövekkel, vasrudakkal és más veszélyes tárgyakkal kezdték el dobálni a helyszínt 

biztosító rendőröket. A rendőrség négy embert tartoztatott le az esettel összefüggésben. 

[TV2] 

 

(7) Az UNHCR munkatársai Görögországot méltatták a menekültek felé tanúsított hozzáállása miatt 

Gillian Triggs és Raouf Mazou, az ENSZ menekültügyi főbiztosának (UNHCR) asszisztensei látogatást tettek 

Görögországban, melynek fókuszában a menekültek területhez, valamint menedékjoghoz való hozzáférése, a 

menedékkérők életkörülményei, a pandémiás helyzetre adott válaszok, a gyermekvédelem, a menekültek integrációja, 

valamint pénzügyi segítése állt. Raouf Mazou elmondta, hogy „Görögország óriási szolidaritást és együttérzést 

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.dr.dk/nyheder/penge/tre-migranter-hopper-over-bord-fra-strandet-maersk-skib
https://www.dn.se/sverige/polisen-40-tal-klaner-organiserar-brott-i-sverige/
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.dn.se/sthlm/polishus-oppnar-i-rinkeby-i-en-tid-praglad-av-grova-valdshandelser/
https://www.tv2.no/nyheter/11612916/
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tanúsított a menekültek felé, annak ellenére, hogy az ország mennyi kihívással nézett szembe az elmúlt időszakban”. 

2015 óta több mint egymillió migráns és menekült érkezett Európába Görögországon keresztül. A nemzetközi 

szervezet arra kéri az Európai Uniót és annak tagállamait, hogy tanúsítsanak szolidaritást és fogadjanak be 

menekülteket. 

[UNHCR] 

 

(8) Szír menekülteket fogad be Franciaország Libanonból az IOM támogatásával 

Az elmúlt egy hétben közel 300 szíriai menekült – köztük 113 gyermek – érkezett Libanonból Franciaországba utóbbi 

letelepítési programja keretében. A menekültek a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) által biztosított 

charterjáraton érkeztek Európába. A folyamatban közreműködtek a francia hatóságok és az UNHCR is. Az IOM 

libanoni szervezete segített a menekültek integrációjának korai előkészítésében az indulásuk előtti orientációs 

foglalkozásokkal, amelyeket az egészségbiztonsági előírások betartásával szerveztek. A menekültek orvosi ellátásban 

részesültek Európába érkezésük előtt. 

[IOM] 

 

  

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.unhcr.org/news/press/2020/9/5f5254bc4/unhcrs-assistant-high-commissioners-visit-greece-discuss-refugee-protection.html
https://www.iom.int/news/resettlement-france-resumes-syrian-refugees-arrive-lebanon-iom-support
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AFRIKA 

 

(9) Újra lecsapott a Boko Haram, ezúttal Kamerunban 

7 ember meghalt és 14 megsebesült Kamerun északi részén a nigériai Boko Haram által végrehajtott öngyilkos 

merényletben. A dzsihádista szervezet 2013 óta hajt végre támadásokat Kamerun északi, zömében muszlimok lakta 

részén, ahol egyes közösségek etnikai vagy vallási okokból támogatják a szélsőségeseket. Az elmúlt hónapokban több 

támadásra is sor került, ami miatt több ezer helyi lakos kényszerül elhagyni lakhelyét: csak augusztus 11-e óta 7 000 

kameruni vált belső menekültté a határtérségben. 

[Reuters] 

 

(10)  Civilek kivégzésével vádolják a nigeri hadsereget 

Niger hadserege évek óta próbálja felvenni a harcot a Száhel-övezetben tevékenykedő terrorista csoportokkal, ám a 

konfliktus során eddig több ezer civil és katona vesztette életét. A térségben tevékenykedő NGO-k készítettek egy 

jelentést, amely a hadsereg szerepét vizsgálja a műveletek által érintett területeken. Az NGO-k által összegyűjtött 

adatok szerint az általuk vizsgált területen egy katonai műveletet követően 102 helyi civil tűnt el. A kutatóknak ezt 

követően sikerült lokalizálniuk 6 tömegsírt, bennük 71 halottal. Az Amnesty International júniusi jelentése szerint a 

nigeri, mali és burkina faso-i hadsereg több mint 200 személy eltűnéséért felelős. 

[Africa News] 

 

(11) Elefántcsontpart az első afrikai állam, amely elfogadta a hontalanság-megállapítási eljárást 

Szeptember 2-án került aláírásra az a két rendelet Elefántcsontparton, amely formálisan lefekteti a hontalan emberek 

státuszára vonatkozó eljárás alapjait, több ezer embernek nyújtva biztos segítséget a személyazonosító okmányokhoz 

való hozzájutás lehetővé tételével, az egészségügyi ellátás és oktatás igénybevételével, bankszámlanyitással, valamint 

földvásárlással. Az UNHCR Közép- és Nyugat-Afrikáért felelős hivatalának igazgatóhelyettese mérföldkőnek nevezte 

a lépést, egy másik hivatalnok pedig követendő intézkedésnek tartja azt más afrikai országok számára. Jelentések 

szerint körülbelül 4,2 millió hontalan ember él csaknem 76 országban, az UNHCR szerint azonban a valós számok 

ennél sokkal magasabbak. 

[UNHCR] 

 

(12) Két francia katona vesztette életét Maliban, amikor járművüket bombatámadás érte 

A járművüket ért bombatámadás következtében meghalt két francia katona Maliban. A Barkhane Művelet keretében 

működő erők fő célja a dzsihádista erők feltartóztatása a Száhel-övezetben. A francia külügyminiszter, Jean-Yves Le 

Drian azt nyilatkozta, hogy mindenképp fenntartják mali jelenlétüket. Ez egyben utalás volt a jelenlegi politikai válságra 

https://www.reuters.com/article/us-nigeria-security-bokoharam-cameroun/seven-killed-in-suicide-bomb-attack-in-northern-cameroon-village-idUSKBN25T30O
https://www.africanews.com/2020/09/05/niger-army-accused-of-executing-over-70-civilians-probe-says/
https://www.unhcr.org/news/press/2020/9/5f51f33b4/cote-divoire-adopts-africas-first-legal-process-identify-protect-stateless.html
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is, amelyet az augusztus közepi katonai puccs okozott Bamakóban, és amely miatt több nemzetközi szereplő 

felfüggesztette együttműködését a mali kormányzattal. A nyugat-afrikai ország kulcsfontosságú tranzitállam az afrikai 

illegális migrációs folyamatokban is. 

[Reuters] 

  

https://www.reuters.com/article/us-france-mali-le-drian/frances-le-drian-we-must-not-let-the-guard-down-in-mali-idUSKBN25X0J5
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

 

(13) Az ENSZ-főtitkár ismételten a líbiai befogadó központok bezárását sürgeti 

Antonio Guterres ENSZ-főtitkár ismételten felszólította a líbiai hatóságokat, hogy zárják be az ország területén 

működő őrzött menekültbefogadó központokat. A zárt létesítményekben július 31-i adatok szerint 2 780 migráns 

tartózkodott, akiknek 22%-a gyermek. Az utóbbi hónapokban számos beszámoló látott napvilágot a táborokban 

uralkodó embertelen körülményekről. A migránsok rossz egészségügyi körülmények között élnek, olyan kis 

helyiségekbe összezsúfolva, hogy nincs hely egyszerre mindenkinek lefeküdni, ezért felváltva tudnak csak aludni. Nem 

kapnak elegendő ivóvizet és élelmet, és akár több éve nem láttak napfényt. Többen számoltak be a táborokban átélt 

kínzásról, olyan esetekről, amikor váltságdíjat követeltek a családjuktól, vagy arról, hogy menekülési kísérlet esetén 

tüzet nyitottak rájuk. 

[Al-Monitor és The Independent] 

 

(14) ENSZ líbiai különleges megbízott: gyorsan terjed a koronavírus az észak-afrikai országban 

Az ENSZ Líbiáért felelős ügyvivő különleges megbízottja, Stephanie Williams a fegyverek folyamatos beáramlására 

és a koronavírus gyors terjedésére figyelmeztet az észak-afrikai ország kapcsán, amely az Európa felé irányuló illegális 

migrációs egyik fő tranzitországa. Williams szerint július 8-a óta Haftar tábornok 70, a tripolitániai kormányzat 30 

repülőgépnyi ellátást kapott külső támogatóitól, miközben az országgal szemben továbbra is fegyverembargó van 

érvényben. Félő, hogy a jelenlegi viszonylagos fegyvernyugvás csak a felkészülési időszak a felek számára a következő 

nagy offenzívákra. Eközben két hét alatt megduplázódott és 15 000 fölé emelkedett Líbiában az igazolt koronavírus-

fertőzések száma. 

[Reuters] 

 

(15)  Terrortámadás következtében életét vesztette egy katona Tunéziában 

Egy késes támadás során életét vesztette a tunéziai Nemzeti Gárda egy katonája, egy másik pedig megsebesült. A 

három támadó meghalt a biztonsági erőkkel vívott tűzharc során. A támadásra Sousse városában került sor, ahol 

már több iszlamista terrortámadás történt az évek során. A legismertebb támadásban 2015-ben 38 turista vesztette 

életét. 

[Africa News] 

 

 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/09/libya-migrants-detention-un-guterres-conditions-boats-drown.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/libya-detention-centres-migrant-refugees-deaths-zintan-tripoli-a9703161.html
https://www.reuters.com/article/us-libya-security-un/u-n-warns-of-libya-arms-build-up-and-virus-surge-idUSKBN25T2VO
https://www.africanews.com/2020/09/06/tunisian-officer-killed-in-a-knife-attack/
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(16)  Egy kutatóintézet megtalálta az Iszlám Állam egyik legnagyobb online gyűjteményét 

Az ISD (Stratégiai Párbeszéd Intézete) megtalálta a legnagyobb online digitális könyvtárat, amelyet feltehetően az 

Iszlám Állam gondoz. A gyűjtemény több mint 90 000 tételt tartalmaz, és csaknem 10 000-en látogatják havonta. A 

feltárt információk között megtalálhatók a különböző támadások részletei, valamint az azok megtervezéséhez és 

pontos végrehajtásához kapcsolódó iránymutatások. Az intézet igazgatóhelyettese szerint csupa olyan tartalom van a 

könyvtárban, amely megtanítja a látogatóknak, hogyan legyenek jobb terroristák. Az intézet munkatársai hosszú ideig 

figyelték miképp alakul a digitális archívum, hogyan kezelik és kik látogatják meg. A hálózaton tárolt adatok 

szétszóródnak, decentralizálódnak, nem pedig egy szerveren tárolódnak. A tartalmat leginkább 18 és 24 év közötti 

arab férfiak nézték meg. 

[BBC] 

 

  

https://hu.euronews.com/2020/03/20/perzsa-ujev-az-otthon-biztonsagaban
https://hu.euronews.com/2020/03/20/perzsa-ujev-az-otthon-biztonsagaban
https://www.bbc.com/persian/world-54024789
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

(17) Csökkenő élelmiszersegély Kelet-Afrikában 

Az ENSZ Világélelmezési Programjának (WFP) 10-30%-kal kellett csökkentenie a napi élelmiszersegélyeket Kelet-

Afrikában, mivel a COVID-19 elleni küzdelemben jelentősen visszaesett a donorok hozzájárulása. Mindez 2,7 millió 

menekültet érint a térségben. Súlyos problémát okoz, hogy a járványügyi intézkedések miatt több százezer gyermek 

nem tud iskolába járni, és a munkalehetőségek is csökkentek. A WFP-nek 323 millió dollárra lenne szüksége a 

következő hónapban, hogy kezelni tudja a helyzetet. 

[Hiiraan] 

 

(18) ENSZ-főtitkár: 3 afrikai országot fenyeget az éhínség 

Az ENSZ-főtitkár, Antonio Guterres jelentése szerint három, konfliktusok által sújtott afrikai országot veszélyeztet 

az éhínség: Kongót, Nigériát és Dél-Szudánt. A főtitkár beszámolója szerint az említett három országnak természeti 

katasztrófák és a COVID-19-járvány társadalmi és gazdasági hatása miatt jelentős élelmezési nehézségekkel kell 

szembenézniük. Az államokban a természeti csapások és a járvány mellett különböző konfliktusok nehezítik a 

megfelelő élelmiszerellátás biztosítását. A térségben különösen aktív Boko Haram támadásai jelentősen nehezítik a 

szolgáltatások működését, emellett Dél-Szudánban a kormányerők és a különböző milíciák harcaiban gyakran 

károsodik a termőföld és pusztulnak el állatok. A felmérések szerint az említett országokban több mint 350 ezer 

gyermek szenved alultápláltságban. 

[Africa News] 

 

(19)  UNHCR: Újabb tömeges kitelepülés várható a Kongói Demokratikus Köztársaságban 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága arra figyelmeztet, hogy az erőszak fokozódása és a feszültség újjáéledése újabb 

tömeges kitelepülési hullámot indíthat el a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ha a helyzet nem javul. Az elmúlt 

hónapban több mint 24 000 ember menekült el a Kasai régióból három különálló konfliktus miatt, amelyek elsősorban 

a földvitákhoz, az erőforrások feletti összecsapásokhoz, valamint a hatóságok és különböző milíciák közötti 

konfrontációkhoz kapcsolódtak. 2017-ben mintegy 1,4 millió ember vált belső menekültté a régióban zajló erőszak 

miatt, további 35 000 menekült keresett biztonságot Angolában. Az UNHCR felhívja a nemzetközi közösség figyelmét 

a térség helyzetére a béke visszaállítása, az atrocitások megakadályozása és a kiszolgáltatott emberek szükségleteinek 

kielégítése érdekében. 

[UNHCR] 

 

 

https://hiiraan.com/news4/2020/Aug/179746/refugees_at_risk_of_hunger_malnutrition_as_relief_hit_in_e_africa.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.africanews.com/2020/09/05/four-countries-risk-famine-un-warns-/
https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/9/5f51edc04/resurging-violence-spark-mass-displacement-drcs-kasai-unhcr-warns.htm
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(20) UNHCR-jelentés: a koronavírus súlyos fenyegetést jelent a menekült gyermekek oktatására nézve 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága által kiadott jelentés rávilágít arra, hogy habár a koronavírus miatt kialakult 

helyzet a világon minden gyermekre hatást gyakorol, a menekült gyermekek még súlyosabb hátrányban szenvednek. 

A világjárvány előtt a menekültgyermekek kétszer nagyobb valószínűséggel maradtak iskolai oktatás nélkül, a járvány 

óta ez az arány fokozódott az iskolabezárások, tandíjak, egyéb felmerülő költségek és a technológia (gyakran teljes) 

hiánya miatt. Sok gyermek arra kényszerül, hogy támogassa családját. A menekült gyermekek oktatásának 

fenyegetettsége nem fog megszűnni a koronavírus-világjárvány enyhülésével; hiszen csak a jelentés fókuszát képező 

Száhel-övezetben több mint 2 500 iskolát zártak be a fokozódó erőszak miatt. 

[UNHCR] 

 

(21) Az IOM az áradásban károsultak segítségére sietett Pakisztánban 

Augusztus második hetében kezdődött az a monszun, amely hatalmas áradásokkal sújtja Pakisztán valamennyi részét, 

legfőképpen Sindh és Balochistan tartományokat. Az IOM természeti katasztrófák miatt alapított konzorciuma sürgős 

segítséget biztosított mintegy 1 500 embernek, akik a legnagyobb károkat elszenvedő családok tagjai. Az alapvető 

szükségleteik kielégítésére irányuló ingóságokon túl higiéniai eszközöket is kaptak. A szervezet továbbra is segítséget 

nyújt a térségben. 

[IOM] 

 

 

 

  

https://www.unhcr.org/news/press/2020/9/5f4cc3064/unhcr-report-coronavirus-dire-threat-refugee-education-half-worlds-refugee.html
https://www.iom.int/news/iom-led-consortium-provides-emergency-aid-flood-affected-families-pakistans-sindh-province
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AMERIKA 

 

(22) Az USA kiutasított egy szomáli menedékkérőt, aki az as-Sabáb dzsihádista szervezet tagja volt 

Az Egyesült Államok kiutasított a területéről egy szomáli menedékkérőt. Mohamed Abdirahman Osman azt vallotta 

az amerikai bevándorlási hivatal meghallgatásán, hogy 2010-ben az as-Sabáb támadásában sérült meg, a vizsgálat során 

azonban kiderült, hogy sebesüléseit a terrorszervezet szolgálatában szerezte, miközben az as-Sabáb robbanóanyagait 

kezelte. A férfit augusztus 28-án kitoloncolták az Egyesült Államokból. 

[Hiiraan] 

 

  

https://hiiraan.com/news4/2020/Aug/179736/al_shabaab_member_posing_as_somali_refugee_convicted_of_immigration_fraud.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA 

 

(23) A koronavírus ellenére pozitív az új-zélandi migrációs egyenleg idén 

Jóllehet, a COVID-19 miatti korlátozó intézkedéseknek köszönhetően a bevándorlás szinte megállt idén Új-Zélandon, 

a migrációs egyenleg mégis a pozitív tartományban zárt a szigetországban a 2019 és 2020 júniusa közötti időszakban. 

Ennek oka, hogy különféle okok (Brexit, megélhetési nehézségek, koronavírus, a világban tapasztalható instabilitás) 

miatt rengeteg új-zélandi állampolgár tért vissza hazájába az idei év első hat hónapjában, míg ehhez képest jóval 

kevesebben hagyták az országot. A migrációból adódó nettó népességnövekmény 79 400 fő volt a fent említett 12 

hónapban, többségük (45 500 fő) "kivi", vagyis új-zélandi állampolgár. A bemutatott folyamat eredményeképp az 

ország lakossága története során először haladta meg az ötmillió főt. 

[NZ Herald] 

 

(24) Elkoboznák a bevándorlási őrizetbe vett személyek mobiltelefonját Ausztráliában 

Most tárgyalja az ausztrál parlament két háza azt a bevándorlási törvény módosítására irányuló kormányzati javaslatot, 

amely alapján a bevándorlási őrizetben lévő személyektől – indokolt esetben – az őrök elvehetnék a mobiltelefonjukat 

és más kommunikációs eszközeiket, illetve átkutathatnák őket, ha felmerül a gyanúja annak, hogy közbiztonságra 

veszélyes eszközt (fegyvert, lőszert vagy robbanószert) vagy egyébként tiltott dolgot (például kábítószert) tartanak 

maguknál. Az Ausztrál Határőrség (ABF) korábban is folytatott hasonló gyakorlatot, de azt a Szövetségi Bíróság 

(Federal Court) 2018-ban törvénytelennek ítélte, ezért született a mostani törvényjavaslat. A tervezetet nemzetközi és 

civil szervezetek hevesen támadják. 

 [SBS] 

 

https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12360631
https://www.sbs.com.au/news/bill-that-could-see-immigration-detainees-have-their-phones-confiscated-to-return-to-parliament

