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(1) Hatalmas tűz a Moria menekülttáborban Görögországban 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) megrendülését fejezte ki a Moria menekülttáborban tomboló tűz 

miatt. A tűz szeptember 8-án ütött ki, s mintegy 11 500 fő maradt fedél nélkül, köztük 2 200 nő és 4 000 gyermek. 

Sokan gyengék, fogyatékossággal élők, várandósak vagy idősek. A UNHCR felajánlotta segítségét a görög 

hatóságoknak az erőforrások és az alapvető szükségletek biztosítására. A fedél nélkül maradt menekültek 

bizonytalanságát fokozza a járványügyi helyzet. A tűz több forrás szerint is szándékos gyújtogatás eredménye, amellyel 

a táborlakók akartak tiltakozni a szigorúbb karanténintézkedések ellen. 

[UNHCR] 

 

(2) Dánia létrehozta a migrációs nagykövet intézményét 

A dán kormány elkötelezett egy tisztességesebb és humánusabb menekültügyi rendszer kialakítása mellett, amelynek 

része az a törekvés is, hogy befogadóközpontokat létesítsenek egy vagy több Európai Unión kívüli országban. Ennek 

megvalósítása érdekében a kormány egy migrációs nagyköveti posztot és egy tárcaközi munkacsoportot hozott létre. 

Az új nagykövetnek, Anders Tang Friborgnak az lesz a feladata, hogy partnerségeket alakítson ki az Európai Unión 

belüli és kívüli országokkal, illetve egyéb szervezetekkel. Dánia ezenkívül több olyan projektet finanszíroz, amelyeknek 

célja a migránsáradat Európai Unió határain kívüli megállítása, illetve az illegális migránsok hazatérésének elősegítése. 

[UM] 

  

(3) Dánia: a 2015-ben befogadott menekültek közül tízből csak négy dolgozik 

A 2015-ös migrációs válság idején Dániába is rekordszámú menekült érkezett, az évben összesen 21 000 kérelmet 

nyújtottak be az országban. Ebből 10 849 fő kapott menekültstátuszt, akik közül jelenleg 10 321 fő még mindig 

Dániában tartózkodik. Egy 2020 májusában készített felmérés szerint mindössze 42,8%-uk dolgozik. Ez az alacsony 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/9/5f5b3a774/unhcr-shocked-fires-moria-asylum-center-ramping-support-affected-asylum.html
https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=9BA7C7D2-5175-4FEE-975D-711DA5B7367F
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arány a szakértők szerint azt jelzi, hogy nehéz a menekültek munkaerő-piaci beilleszkedése. Sokan vannak, akiknek 

nincs munkatapasztalatuk, képzettségük és nem beszélik a dán nyelvet. 

[Berlingske] 

 

(4) A dán felségjelű Mærsk Etienne hajón lévő 27 migránst átvette egy NGO-hajó 

A Mediterranea Saving Humans nevű NGO-hajóra került át az a 27 migráns, akiket a dán teherszállító hajó legénysége 

38 nappal ezelőtt mentett ki a tengerből. A Mærsk hajó migránsait a máltai hatóságok megmentésük óta nem engedték 

partraszállni, és most szintén elutasították az NGO-hajó erre vonatkozó kérelmét. Korábban felmerült Tunézia és 

Dánia illetékessége is az ügyben, de egyik ország sem kívánta befogadni a bevándorlókat. 

[DR] 

 

(5) Két férfi menedékjogot szeretne kérni a minszki svéd nagykövetségen 

Pénteken két férfi bejutott a fehéroroszországi svéd nagykövetség területére, és jelezte az ott dolgozóknak, hogy 

menekültstátuszt szeretnének kapni Svédországban. A fiú és apa páros azt állítja, hogy a helyi rohamrendőrség üldözi 

őket, mert szeptember 6-án részt vettek egy Alekszandr Lukasenko elnök elleni tiltakozáson Vitsebszk városában. 

Interneten is közzétett fényképeken látszik, ahogy a rendőrök gumibottal megverik az apát és könnygázt fújnak az 

arcába. A svéd migrációs törvény szerint a nagykövetség nem adhat menedékjogot, mert a törvény értelmében a 

menedékkérőnek Svédország területén kell lennie a kérelem benyújtásakor. Egyes szakértők szerint azonban 

Svédországnak fennállhat a védelmi kötelezettsége abban az esetben, ha a két férfit kínzás vagy embertelen bánásmód 

fenyegeti. 

[DN] 

 

(6) Az Irini művelet hadihajói megállítottak egy repülőgép-üzemanyagot szállító emirátusi hajót 

Az EUNAVFOR Irini hadihajói megállítottak egy repülőgép-üzemanyagot szállító emirátusi hajót. A gyanú szerint a 

kerozint a Haftar tábornokot támogató vadászrepülőgépeknek szánták, ami egyértelműen a líbiai fegyverembargó 

megsértését jelentené. Ezért a hajót egy meg nem nevezett EU-kikötőbe kísérték további vizsgálat céljából. 

[Reuters] 

 

(7) Ciprus szorosabb együttműködést szorgalmaz Libanonnal az irreguláris migráció feltartóztatása 

érdekében  

Az utóbbi napokban több mint 150, többségében szíriai és libanoni állampolgár érkezett hajókon a ciprusi partokhoz 

a szigettől 160 kilométerre fekvő Libanonból. A ciprusi belügyminiszter rendkívüli tanácskozást hívott össze, valamint 

bejelentette, hogy egy a ciprusi hatóságok képviselőiből álló csoportot küldenek Libanonba, hogy ott az irreguláris 

migráció elleni küzdelem leghatékonyabb módszereiről konzultáljanak. Nicosia attól tart, hogy Ciprus egyre vonzóbb 

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.berlingske.dk/danmark/fem-aar-efter-kun-fire-ud-af-ti-flygtninge-er-i-beskaeftigelse
https://www.dr.dk/nyheder/udland/hjaelpeorganisation-tager-migranter-med-fra-maersk-skib#!/
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/varlden/experter-sverige-kan-vara-skyldigt-att-hjalpa-mannen-pa-ambassaden/
https://www.reuters.com/article/idUSKBN2612Z9
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célponttá válik a bejrúti robbantást követően még mélyebb válságba süllyedt Libanonból útnak indulóknak. A Ciprusi 

Köztársaságba benyújtott menedékkérelmek száma a tavalyi évben 13 648 volt.  

   [Al Arabiya] 

 

(8) A Spanyolországba visszavitt 11 migráns ismét Nagy-Britanniába szeretne jutni  

Múlt héten a Dublini Egyezmény alapján Nagy-Britanniából Spanyolországba visszaküldött, Madrid utcáin 

"letelepedett" 11 szíriai migráns már el is hagyta az országot. Jelenleg Calais-nál várakoznak, hogy újra átjussanak a La 

Manche-csatornán. A spanyol határtól busszal utaztak és azért akarnak mindenképp a szigetországba jutni, mert ott 

vannak családtagjaik, akik be tudják őket fogadni. 2015 és 2018 között a britek az Egyezmény alapján a más EU 

tagországba potenciálisan visszaküldendő menedékkérők 7%-át tudták valóban visszaküldeni: 18 935 fő helyett 1 395-

öt. 

[The Guardian]  

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.theguardian.com/uk-news/2020/sep/12/syrian-asylum-seekers-return-to-calais-nine-days-after-uk-flew-them-to-spain
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AFRIKA 

 

 

 

(9) Mali másfél évet követően kerülhet majd újra civil vezetés alá 

A Maliban jelenleg kormányon lévő katonai junta a nagyobb ellenzéki csoportokkal és a civil társadalom képviselőivel 

folytatott tárgyalásokat követően megalkotta a Malit újra civil kormányzat alá helyező folyamat ütemtervét. A katonai 

junta (NCSP) egyik képviselője kijelentette, hogy az átállási folyamat az azt levezénylő elnök hivatalba lépését követően 

18 hónapot vesz majd igénybe. Emellett az NCSP ígéretet tett arra, hogy továbbra is betartanak minden nemzetközi 

megállapodást a terrorizmus elleni harccal kapcsolatban. A megállapodást vélhetően nem fogja elfogadni a Nyugat-

afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS). A nyugat-afrikai államok vezetői többször is egy legfeljebb 1 évig 

tartó átmeneti periódushoz kötötték a Malira kivetett szankciók feloldását, illetve ahhoz, hogy az átmeneti elnök és 

miniszterelnök mindenképp civil legyen, amit az NCSP nem ígért meg. 

[Africa News] 

 

(10)  A szudáni áradások meggátolhatják a megállapodást az etióp duzzasztógátról 

Szudáni jelentések szerint az országban tapasztalható áradások miatt a Nílus vízszintje elérte a rekordot jelentő 17,48 

métert. A helyi katasztrófavédelem közlése szerint az anomáliának köszönhetően 100 ember vesztette életét, 100 ezer 

ház pusztult el, valamint több tízezren veszítették el lakóhelyüket. Bár Szudán ellenzi a Nagy Etióp Újjászületés 

Gátjának (GERD) megépülését, az ország vízügyi minisztere szerint a duzzasztógát jelentősen meggyengítette volna 

az áradásokat. A duzzasztógáttal kapcsolatos kormányközi tárgyalások második fordulója augusztus 28-án ért véget 

Egyiptom, Etiópia és Szudán között. Mivel a küldöttségeknek nem sikerült egyezségre jutniuk a GERD feltöltésével, 

valamint a száraz időszak alatti irányításával kapcsolatban, Egyiptom és Szudán nem hosszabbította meg az 

egyeztetéseket. 

[Al-Monitor] 

 

(11) Az elmúlt napokban 760 000 ember vált földönfutóvá a nyugat- és közép-afrikai áradások miatt 

Bár a térséget máskor is érik heves esőzések, a klímaváltozás hatására ezek az utóbbi években jóval pusztítóbbá váltak. 

A nemzetközi szervezetek becslései szerint mára a Száhel övezetben 25 millió ember szorul humanitárius segítségre a 

klímaváltozás, a fegyveres konfliktusok és a gyenge állami intézményrendszer miatt. 

[Reuters] 

 

 

https://www.africanews.com/2020/09/13/18-month-transition-for-malian-ncsp-junta-coup-leaders/
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/09/sudan-nile-floods-egypt-ethiopia-dam-talks.html
https://www.reuters.com/article/idUSKBN2613B5
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(12) Sikeresnek bizonyult a sivatagi vándorsáskákkal szembeni fellépés Kelet-Afrikában 

A helyi kormányok és a nemzetközi donorok határozott fellépésének köszönhetően  a koronavírus-járvány ellenére 

 még időben sikerült megakadályozni az újabb sáskageneráció kikelését, ami több millió ember élelmezésbiztonságát 

veszélyeztette volna. 

[Hiiraan]  

https://hiiraan.com/news4/2020/Sept/179894/desert_locust_fight_in_horn_of_africa_bearing_fruits_fao_official.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront


 
6 
 

KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(13) Az afgán védelmi erők szerint a tálibok növelték a támadások számát 

Asadullah Khalid, az afgán védelmi minisztérium megbízott vezetője azt mondta, hogy a tálibok 20 tartományban 

hajtottak végre támadásokat a kormányerők ellen. A katari béketárgyalások ellenére a háború a tartományok nagy 

részében folytatódik. A legfelső vezetők szerint az esetekből jól látszik, hogy a tálibok szervezetén belül vannak 

csapatok, amelyek nem akarják a béketárgyalások sikerességét, a háború végét. A megbízott védelmi miniszter 

elmondta, hogy az afgán hadsereg védekező pozícióban van, a béketárgyalásokra való tekintettel felhagyott 

offenzívájával. 

[BBC] 

 

(14) A NATO és annak partnerei örömmel fogadják az eddigi erőfeszítéseket a béke útján 

Az Afganisztáni Iszlám Köztársaság és a Tálibán Mozgalom képviselői Dohában, Katar fővárosában fontos lépést 

tettek a tartós béke és stabilitás megteremtése érdekében. A NATO és annak partnerei örülnek az idáig tett pozitív 

lépéseknek és felszólítja a két tárgyalófelet, hogy teljesítsék az Amerikai Egyesült Államok és Afganisztán között aláírt 

megállapodásban foglaltakat. A béketárgyalások ellenére az afgán nemzetvédelmi és biztonsági erők ellen elkövetett 

támadások száma igen magas, ezért a nemzetközi szervezet arra szólítja fel a tálibokat, hogy tegyenek határozott 

lépéseket az erőszak megszüntetése érdekében. A NATO arra számít, hogy az elmúlt 19 év háborúját felváltja egy 

olyan konstruktív megbékélés, amely teret biztosít az emberi jogok védelme és a jogállamiság számára, hogy 

Afganisztán soha többé ne lehessen a terrorista-csoportok menedékhelye. 

[NATO] 

 

(15) Izrael újra karantént hirdetett 

Izrael újra nemzeti szintű karantént rendelt el, amely a zsidó újév napján lép hatályba. Benjamin Netanyahu, az ország 

miniszterelnöke azt mondta, hogy „mindenki komoly árat fizet érte”, a lépés azonban szükségesnek bizonyult a napi 

4 000 fölötti fertőzésszám miatt. A szigorítások többek között a következő lépéseket tartalmazzák: 10 embernél 

nagyobb csoport nem gyűlhet össze beltéren (kültéren 20 fő a megengedett szám), az iskolák és bevásárlóközpontok 

bezárnak, a lakók a munkahelyükre való utazás kivételével nem távolodhatnak el otthonaiktól 500 méternél messzebb.  

[BBC] 

 

(16)  Szeptember végéig több mint 2 000 katona hagyja el Irakot 

Kenneth McKenzie tábornok, az Amerikai Egyesült Államok közel-keleti erőinek parancsnoka azt nyilatkozta, hogy 

az USA iraki csapatait 5 200 főről 3 000 főre csökkenti. Az Irakban maradó csapatok az iraki biztonsági erők munkáját 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-54136619
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_177919.htm
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54134869
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fogják segíteni az ISIS-szal szembeni küzdelme során. A csapatok kivonása Donald Trump amerikai elnök kvázi 

nagystratégiájának a része. 

[BBC] 

 

(17)  Marokkó: Erősödik az Iszlám Állam az afrikai Száhel-Szahara térségben  

A marokkói hatóságok az Iszlám Államhoz köthető szélsőséges csoportok megerősödésére figyelmeztetnek a régióban, 

különösen Mali és Líbia területén. A marokkói belbiztonsági szolgálat feje emellett azt is bejelentette, hogy a régióban 

a terrorizmus mellett komoly fenyegetést jelent a különböző szervezett bűnözői hálózatok megerősödése, valamint az 

ezekhez köthető drog-, fegyver- és emberkereskedelem. A marokkói belbiztonság munkatársainak sikerült 

felszámolnia egy terrorista sejtet, amely nagy mennyiségű ammónium-nitráttal készült támadásokat végrehajtani fontos 

állami vezetők ellen.  

[Africa News] 

  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54085129
https://www.africanews.com/2020/09/12/morocco-warns-of-growing-islamic-state-in-african-sahel-sahara-region/
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

(18) A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) több mint 80 afrikai migránst mentett ki a Szaharából 

A ghánai, nigériai és togói állampolgárokat a csempészek niger északi részén sorsukra hagyták, miután katonai 

őrjáratok jelenlétét észlelték a térségben. A dehidratált emberekre három nap elteltével bukkant rá az IOM 

mentőcsapata, amely 2016 óta 20 000 főt mentett meg a biztos pusztulástól. A becslések szerint évente több tízezer 

ember is életét vesztheti a szaharai átkelés során. 

[Reuters] 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.reuters.com/article/us-niger-migrants/dozens-of-abandoned-migrants-rescued-in-sahara-idUSKBN25Z25H
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AMERIKA 

 

(19) Brown University: az Egyesült Államok 2001 óta tartó terrorellenes háborúja következtében 

legkevesebb 37 millió embernek kellett elmenekülnie lakóhelyéről 

A Brown University erősen tendenciózus tanulmánya szerint az Egyesült Államok 2001 óta tartó terrorellenes 

háborúja következtében legkevesebb 37 millió embernek kellett elmenekülnie lakóhelyéről. Az írás hitelességét erősen 

megkérdőjelezi, hogy gyakorlatilag minden olyan konfliktuszónát, illetve menekültjeit, amelyben az USA érintett, 

Washington számlájára ír, és nem veszi figyelembe az egyéb regionális tényezőket, illetve aktorokat. Egyértelmű 

csúsztatás például, hogy a kétmillió szomáli menekültnek az Egyesült Államok miatt kellett elhagynia otthonát. 

[Brown University] 

 

  

https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2020/Displacement_Vine%20et%20al_Costs%20of%20War%202020%2009%2008.pdf
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AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA 

 

(20) Még tart a koronavírus-járvány, de egy új-zélandi szociológus máris az országba irányuló migráció 

előnyeit ecseteli 

Paul Spoonley, a Massey Egyetemen tanító szociológus véleménycikkében röviden áttekinti Új-Zéland migrációs 

politikájának elmúlt húsz éves történetét. Eszerint 2000 és 2008 között az ország lakossága  részben a bevándorlás 

miatt is  növekedett, de ezt a trendet a globális pénzügyi válság megakasztotta. Az ezt követő öt esztendőben a 

lakosság száma mérsékelten nőtt ugyan, de ennek csak csekély mértékben volt oka a migráció. 2013 óta viszont  

egészen a COVID-19 járvány kezdetéig  kedvezően alakultak a migrációs folyamatok Spoonley szerint és jelentősen 

nőtt az ország népessége a bevándorlásnak köszönhetően. Idén márciustól azonban szinte elhanyagolható mértékű 

migráns érkezett Új-Zélandra. A szociológus szerint a bevándorlás megtorpanása hosszú távon azzal fenyeget, hogy 

az új-zélandi társadalom elöregszik, és az ország jelentős kihívásokkal néz majd szembe emiatt a jövőben. Kérdés, 

teszi hozzá a szerző, hogy vajon az új-zélandi politikusok és más érdekeltek is ugyanígy gondolkodnak-e erről és 

hajlandóak lesznek-e ehhez igazítani majd az ország új migrációs politikáját? 

[The Spinoff] 

 

(21) Ausztrália hamarosan lehetővé teszi majd, hogy munkavállalási céllal külföldi bevándorlók 

érkezzenek az országba 

Az ausztrál bevándorlásügyi miniszter várhatóan még a koronavírus-járvány vége előtt lehetővé teszi majd, hogy 

bizonyos hiányszakmákat illetően külföldi munkavállalók érkezzenek a szigetországba. A munkaerőpiaci nehézségeket 

enyhíteni kívánó intézkedés tizenhét olyan területet azonosított, ahol jelenleg nincs elegendő szakképzett munkavállaló 

Ausztráliában. Különösen az építőipar, az informatika, az egészségügy és a szociális ágazat küszködik krónikus 

munkaerőhiánnyal. 

[SBS] 

 

https://thespinoff.co.nz/society/07-09-2020/when-nzs-great-immigration-tap-suddenly-turned-off/
https://www.sbs.com.au/language/english/these-temporary-migrants-will-be-prioritised-first-to-come-to-australia-as-borders-remain-closed

