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EURÓPA  

 

(1) Lakatlan portugál üdülőszigeten kötött ki 28 migráns 

Július óta nem érkeztek tengeri úton Portugáliába bevándorlók, ám most egy 7 méter hosszú csónakon 28-an kötöttek 

ki Ilha Deserta do Faro szigetén. Mivel a sziget lakatlan, az ott strandolók jelentették be az érkezésüket. Míg korábban 

kizárólag férfiak érkeztek, ezúttal három nő is a csónakban utazott, ráadásul egyikük állapotos volt. 

[The Portugal News] 

 

(2) 84 migráns tért haza önként Ciprusról 

84 bevándorló hagyta el Ciprust pénteken. 21-en Indiába, 63-an pedig Nepálba tértek haza. Többségük olyan diák 

volt, akik nem tudták fizetni a kollégiumi díjat a koronavírus miatt. Március óta 26 migráns tért már a Nemzetközi 

Migrációs Szervezet (IOM) szervezésében. A 2016-ban indult hazatérési programban eddig több mint 600 migráns 

vett részt. 

[The Cyprus Mail]  

 

(3)  Belgium migránsokat fogad be a leégett leszboszi táborból 

A belga hírügynökség jelentése szerint Belgium egészségügyi minisztere, Maggie De Block görög kollégájával közösen 

jelentette be szerdán, hogy Belgium további 100-150 migránst tervez befogadni a leégett leszboszi Moria 

menekülttáborból. Az átvenni tervezett 100-150 migráns mellett már 30 kiskorú menekült érkezett az országba a 

görögországi létesítményből. A német dpa hírügynökség jelentése szerint a Belgiumba érkező migránsok kisgyerekes 

családok és egyedül utazó nők lesznek. 

[InfoMigrants] 

 

(4) Svéd migrációs miniszter: nem veszünk át kiskorú menedékkérőket a leégett görög táborból 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.theportugalnews.com/news/migrants-intercepted-in-the-algarve/55767
https://cyprus-mail.com/2020/09/20/84-migrants-voluntarily-returned-home/
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.infomigrants.net/en/post/27368/moria-belgium-to-accept-up-to-150-asylum-seekers
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A svéd migrációs miniszter kijelentette, hogy országa nem fogad be kiskorú menedékkérőket a leégett Moria táborból. 

Véleménye szerint a görögök felelősek azért, ami történt. Kifejtette: a görög menekültügyi eljárási rendszer már évek 

óta nem működik megfelelően, a kérelmezőknek több hónapon át kell várakozniuk az ügyük elbírálására. A miniszter 

emlékeztet arra, hogy a svéd Migrációs Ügynökség havonta bírált el 13 000 kérelmet 2016-ban. A miniszter továbbá 

arra hivatkozik, hogy jogilag a kormány keze meg van kötve, mert a svéd jogrendszer nem tesz lehetővé egy ilyen ad-

hoc akciót. 

[DN] 

 

(5) A svéd konzervatívok a bűnözők hatékonyabb kitoloncolását követelik 

A svéd ellenzéki párt, a Mérsékeltek (Moderaterna) egy tíz pontból álló csomagot terjesztett elő a bandabűnözés 

megállítására. A párt többek között azt követeli, hogy a bevándorló bűnbandák bűnelkövető tagjait nagyobb arányban 

lehessen kitoloncolni Svédországból. Ehhez három fő változtatásra van szükség: egyrészt a kitoloncoláshoz 

elegendővé kell tenni a börtönbüntetés kiszabásának tényét, vagyis el kell törölni a minimum 1 éves időtartamra 

vonatkozó előfeltételt. Másrészt felül kell vizsgálni a Svédországhoz való kötődés kritériumát, így tehát el lehetne 

tekinteni a 10 év svédországi tartózkodástól, mint felmentő tényezőtől. Harmadrészt pedig közveszélyes bűnözők 

esetében lehetővé kell tenni, hogy jogerős bírósági ítélet hiányában is végre lehessen hajtani a hazaküldést. A Mérsékelt 

Párt számításai szerint az általuk előterjesztett javaslat elfogadása esetén Svédország mintegy 700 bűnözőtől 

szabadulna meg. 

[DN] 

(6) 22 éves dániai bevándorló férfi: a muszlim gyermeknevelési szokások miatt bűnöznek a fiatalok 

Egy Hussein nevű 22 éves bevándorló férfi olvasói levélben írta meg, hogy véleménye szerint a muszlim kultúrában 

gyökerező gyermeknevelési szokások miatt válik sok muszlim bevándorló fiatal erőszakos bűnelkövetővé. A levél 

apropóját egy Koppenhágában nemrég elkövetett gyilkosság adta, amikor egy 16 éves és egy 14 éves bevándorló fiú 

fejbe lőtt egy szintén bevándorló hátterű 18 éves fiút. A rendőrségi jelentés szerint két fiatal bevándorlókból álló 

csoport szólalkozott össze az utcán, és a vita során az elkövetők lőfegyvert rántottak. Hussein szerint a második 

generációs bevándorlók közül a fiúk sokkal rosszabbul boldogulnak az életben, mint a lányok. Ez azért van, mert a 

muszlim családok minden figyelmüket és energiájukat a lányokra összpontosítják, hiszen a család becsülete a lányoktól 

függ. A dániai bevándorló miliőben, ahol a muszlimok a saját normáik és szokásaik szerint élnek, a lányok óriási 

társadalmi kontroll alatt állnak, míg a fiúkra „senki sem figyel oda”. A bevándorló fiúk esetében a szülők 

tulajdonképpen kivonják magukat a felelősség alól, ezáltal pedig a fiúgyermekek a tisztelet és a társadalmi szabályok 

ismerete nélkül nőnek fel. Ez jelentősen megkönnyíti a bűnszervezetek dolgát, amelyek alig várják, hogy behálózzák 

a bevándorló kiskorú fiúkat. 

[Ekstrabladet] 

https://www.dn.se/sverige/morgan-johansson-om-lagret-moria-grekland-har-ett-eget-ansvar/
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/sverige/m-vill-utvisa-fler-gangkriminella/
https://ekstrabladet.dk/nationen/hussain-min-soen-skal-ikke-vaere-bandekriminel/8293733?fbclid=IwAR19OAfTH9tBeHDs5fUzKu_vREitizKuzKYmjvU275AFSs3cXpGBCBghclQ
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(7) Dániában megnövekedett a bűnözés a kitoloncolásra váró illegális migránsok körében 

Dánia jelenlegi szociáldemokrata kormánya megválasztását követően elvetette a korábbi kormány azon tervét, hogy a 

kitoloncolásra váró illegális migránsokat a lakatlan Lindholm szigetén külön erre a célra létrehozott központban 

helyezze el. A korábbi jobboldali kormány erre vonatkozó 759 milliós projektjét túl drágának tartotta Mette 

Frederiksen 2019 nyarán hivatalba lépő kormánya. Azonban azóta nem találtak megoldást a jelenlegi kitoloncolási 

központ (Kærshovedgård) problémáira, amely Jylland félsziget közepén, több dán város közelében helyezkedik el. 

2019. január 1-je óta 127 bűncselekményt követtek el a kitoloncolási központ lakói, többnyire a környező városok 

lakóinak sérelmére. A létesítményben jelenleg 200 fő lakik, azonban a hírek szerint a bűncselekmények elkövetéséért 

egy kisebb csoport felelős. 

[Ekstrabladet] 

 

(8) Átfogó felmérés a törökországi menekülthelyzetről 

Megjelent a "Syrians Barometer 2019 - A framework for achieving social cohesion with Syrians in Turkey" című 

tanulmány. A Törökországban élő török és szíriai állampolgárokkal készített interjúkon alapuló, 260 oldal terjedelmű 

dokumentum számos megállapítást tesz. Ezek közé tartozik például az, hogy az országban tartózkodó szíriai 

menekültek egyre kevésbé akarnak hazatérni: míg 2017-ben még 16,7% volt azoknak az aránya, akik semmilyen 

körülmények között nem terveztek visszatérni Szíriába, ez tavaly 51,8%-ra emelkedett. A megkérdezett törökök több 

mint 60%-a Törökország három legfontosabb problémája között említette a szíriaiak kérdését. Míg a szíriai válaszadók 

51,6%-a értékeli úgy, hogy teljesen vagy nagy mértékben integrálódtak a török társadalomba, a törökök mindössze 

13,2%-a vélekedik így róluk. 

[UNHCR] 

 

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/nyheder/politik/danskpolitik/udviste-asyl-ansoegere-undgik-oeen-nu-stiger-kriminaliteten/8283439?fbclid=IwAR17gpv5SnUxsna9GL48yxpEe9-bm5HqeNFnv_YMs-ugVD3o4LD5y60xMsc
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78901
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AFRIKA 

 

(9) Az IOM új központot hoz létre Mogadishuban 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet egy új központot hoz létre Mogadishuban, amely a Szomáliába hazatérő 

migránsoknak nyújt segítséget. Az elmúlt években javuló biztonsági helyzetnek köszönhetően egyre több szomáli 

választja az önkéntes hazatérést, illetve a hazatoloncolások száma is megnőtt. 

[Hiiraan] 

 

  

https://hiiraan.com/news4/2020/Sept/180008/un_agency_to_open_response_center_in_somalia_for_vulnerable_migrants.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(10) Filippo Grandi: A szíriai helyzet továbbra is nagyon komoly 

Filippo Grandi, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa szeptember 15-17. között látogatást tett Szíriában, mely után 

megerősítette a nemzetközi szervezet Szíriának nyújtandó támogatása iránti elkötelezettségét. Tapasztalatai alapján 

elmondta, hogy a szíriai helyzet továbbra is nagyon komoly, az embereknek sürgős támogatásra van szükségük. 

Hozzátette, hogy találkozott olyan emberekkel, akik a kitelepítésből tértek vissza olyan területekre, amelyek még 

mindig számtalan kihívással néznek szembe – az élelmiszerárak az egekbe szöktek, az áram és a víz sok helyen nem 

áll rendelkezésre, nehéz munkát találni, illetve a súlyos gazdasági visszaesést a koronavírus is tetézi. Az ENSZ 

Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) továbbra is elkötelezett a szíriai menekültek humanitárius segítésében, a 

körükben terjedő járvány elleni küzdelem megfékezésében és további forrásokat kíván mozgósítani az ország 

menekültlakossága számára. 

[UNHCR] 

 

(11) 24 illegális bevándorló vesztette életét a líbiai partoknál 

24 illegális bevándorló vesztette életét a líbiai partoknál, miután az őket szállító csónak elsüllyedt. Bár az elmúlt 

években jelentősen csökkent az áldozatok száma, még így is több százan vesztik életüket a földközi-tengeri átkelés 

során és több ezren a Szaharában. 

[Reuters] 

 

(12)  BBC-riport az egyiptomi szervkereskedelemről 

A BBC oknyomozói egy egyiptomi szervkereskedővel készítettek riportot, aki arról számolt be, hogy a bandája hetente 

20-30 illegális veseátültetést szervez. Többnyire afrikai migránsok és menekültek bocsátják áruba a veséjüket, akik így 

próbálnak pénzt gyűjteni ahhoz, hogy Európába juthassanak. A donoroknak mintegy fele nem kapja meg a beígért 

pénzt a műtét után. 

[BBC] 

  

https://www.unhcr.org/news/press/2020/9/5f6499654/grandi-concludes-syria-visit-pledge-maintain-assistance-vulnerable.html
https://www.reuters.com/article/idUSKBN26625L
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-54150076
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

(13) Az UNHCR forráshiánya miatt emberek milliói válnak még kiszolgáltatottabbá 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága arra figyelmeztet, hogy menekültek milliói szorulnak védelemre, miközben a 

befogadó államok forráshiánytól szenvednek. A szervezet eddig csak a 49 százalékét (4,5 milliárd dollár) kapta meg az 

idei működéséhez szükséges 9,1 milliárd dollárból. Ez a hiány olyan szegény országoktól vonja el a segélyt, amelyek a 

világ összes menekültjének 85%-át fogadják be. Ezen országokban a pandémia destabilizálta a gazdaságot, fokozta a 

belső migrációt, és csökkentette a menedékjoghoz való hozzáférést. Az erőforrások hiánya súlyos következményekkel 

jár menekültek milliói számára, a nőket és gyermekeket fokozott kockázatnak teszi ki, ellehetetleníti az egészségügyi 

és higiéniai szolgáltatások biztosítását, valamint a tiszta ivóvízhez való hozzáférés lehetőségét. A forráshiány 

márciusban már arra kényszerítette a nemzetközi szervezetet, hogy megvonja a támogatást egy pakisztáni kórháztól, 

amely afgán menekültek számára biztosított rákkezelést. Egyes források szerint, ha nem érkezik meg a hiányzó 

pénzösszeg, további megszorítások várhatóak, amelyek súlyos következményekkel járnak majd. 

 

[UNHCR] 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.unhcr.org/news/press/2020/9/5f6368d04/critical-underfunding-exacerbated-covid-19-pushing-displaced-people-edge.html
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AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA 

 

(14) Zaklatásokra panaszkodnak az új-zélandi bevándorlási hatóság munkatársai 

Egyre növekvő számú, az új-zélandi bevándorlási hivatal munkatársait érő inzultusról tanúskodik egy feljegyzés, amely 

az erre adható lehetséges reakciókat is számba veszi. A főleg e-mailes és telefonos zaklatásokat, fenyegetéseket nehéz 

helyzetben lévő emberek követik el. A bevándorlási hivatal vezetői szerint azonban ezeket a kollégáknak nem kell 

eltűrniük, mivel nagyon fontos, hogy a hatóság munkatársai jól érezzék magukat a munkahelyükön és azon kívül is. 

Miután a munkavállalók jelentik főnökeiknek az ilyen viselkedéseket, a vezetők eldöntik, hogy beszélnek-e az 

elkövetőkkel, vagy blokkolják a levelezésüket, szélsőséges esetekben pedig a rendőrség vagy a biztonsági szolgálat 

segítségét is kérhetik. 

[RNZ] 

 

(15) Menekültek szüretelnék le a termést Ausztráliában 

Mind a kormánypárti, mind pedig az ellenzéki parlamenti képviselők támogatják azt a törvényjavaslatot, amely 

lehetővé tenné, hogy menekültek segítségével szüreteljék le a gyümölcsöt és zöldséget Ausztráliában. A koronavírus-

járvány miatt legalább 17 ezer szezonális munkavállaló hiányzik az ország mezőgazdaságából, amit a honatyák a 

menekültvízummal érkezett emberek bevonásával szeretnének orvosolni. 

[SMH] 

 

https://www.rnz.co.nz/news/national/426178/more-abuse-fielded-by-immigration-nz-staff
https://www.smh.com.au/politics/federal/mps-back-proposal-to-give-refugees-residency-for-fruit-picking-20200914-p55ved.html

