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EURÓPA 

 

(1) Kompromisszumra törekedett a Bizottság az új migrációs javaslatok kidolgozásakor 

Múlt szerdán közzétette új migrációs és menekültügyi javaslatcsomagját az Európai Bizottság (EB). A közel 400 

oldalas dokumentumcsomag több új rendelet megalkotását, illetve meglévő uniós jogszabályok/korábbi javaslattervek 

módosítását irányozza elő a Tanács és az Európai Parlament (EP) számára. Fontos újdonságot jelent egy új előszűrési 

eljárás bevezetése az EU külső határain, melynek keretében öt nap alatt kellene kiszűrni azokat, akik a későbbiekben 

nem lesznek jogosultak menekültstátuszra. A javaslat értelmében a tagállamoknak a következő ún. „kötelezően 

választható” opciók állnának rendelkezésükre az egymás közötti szolidaritás és felelősségmegosztás demonstrálására: 

(1) egy előre meghatározott kulcs alapján számított kvótának megfelelően átvehetnek kérelem benyújtására jogosult 

menedékkérőket a leterhelt tagállamtól; (2) magukra vállalhatják az előszűrési eljárásban elutasított személyek 

hazaszállításának teljes körű leszervezését (a kvótának megfelelő számú embernél); illetve (3) normál körülmények 

között választhatják az ún. képességépítést is. A részletszabályok alapján kiderül, hogy a (2) opciót választó tagállamok 

kötelesek átvenni azokat a repatriálandó személyeket, akiket nem sikerül hazaküldeniük nyolc hónapon belül (vis maior 

helyzetben már csak négy hónapon belül). Az EB javaslatcsomagjára érkezett reakciók eddig vegyes képet mutatnak: 

miközben az EP baloldali frakciói és emberi jogi NGO-k túl embertelennek tartják a javaslatot, a jobboldalon több 

EP-frakció és tagállam tárgyalási alapnak tekinti, míg más tagállamok – pl. Magyarország, Csehország – jelezték, hogy 

a kétségtelen előrelépés ellenére jelenlegi formájában nem tudják támogatni a javaslatcsomagot. Mindezek tükrében 

borítékolható, hogy a javaslatokról hosszú politikai vita veszi kezdetét mind a Tanácsban, mind az EP-ben. 

[EC] 

 

(2) Irini-művelet: az olasz Margottini fregatt személyzetének csaknem harmada koronavírus-fertőzött 

lett 

Az EU Irini-műveletében szolgáló olasz Margottini fregatt személyzetének csaknem harmada koronavírus-fertőzött 

lett. A hadihajó kéthetes szolgálat után kötött ki Augusta kikötőjében, amikor egy rutintesztelés kimutatta a betegséget. 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-migration-and-asylum-documents-adopted-23-september-2020_en?fbclid=IwAR3Bs8JCSkzaaxEPffj4Q4ivYUsYl18NzPQPyPtJKbOdV94_VgDFGynDiPw
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A legénység 186 tagjából 51-nek tesztje lett pozitív. Az Irini-művelet elsődleges célja a Líbiába irányuló illegális 

fegyverszállítmányok feltartóztatása és a politikai stabilitás erősítése annak érdekében, hogy csökkentsék az Európa 

felé irányuló illegális migrációt. 

[Reuters] 

 

(3) A dán kormány nem támogat semmilyen szolidaritáson alapuló elosztási mechanizmust  

Dánia uniós jogi fenntartásai következtében nem kötelezhető az Európai Bizottság által javasolt szolidaritási 

mechanizmusba történő részvételre, de önkéntességi alapon csatlakozhat a javaslathoz. A dán szakminiszter azonban 

még az új migrációs csomag közzététele előtt kijelentette, hogy Dánia semmilyen szétosztási mechanizmust nem 

támogat. A dán kormány azon az állásponton van, hogy a menekültek EU-n belüli szétosztása csak az 

embercsempészek tevékenységét fogja támogatni, és továbbra is arra csábítja majd az elkeseredett embereket, hogy 

gumicsónakokba szállva kockára tegyék életüket a Földközi-tengeren. Dánia elkötelezte magát egy tisztességesebb és 

humánusabb menekültügyi rendszer kialakítása mellett, ezért menekültek más tagországból történő átvétele helyett 

EU-n kívüli befogadóközpontok létrehozásán dolgozik. Ugyanakkor a dánok nyitottak a szolidaritás más 

módszerekkel (pl. anyagi hozzájárulás) történő kimutatására. 

[Ekstrabladet] 

 

(4) Svédország: a szociáldemokraták óvatos optimizmussal fogadták az Európai Bizottság új migrációs 

csomagját, míg a zöldek szkeptikusak 

A svéd kormány korábban az EU-ba érkező menekültek kötelező kvótarendszer szerinti elosztását szorgalmazta. Az 

új csomag a kötelező, de ugyanakkor rugalmas szolidaritás elvét követi, amelyet óvatos optimizmussal fogad Morgan 

Johansson igazságügyi miniszter. Véleménye szerint elfogadhatóak az alternatív szolidaritási hozzájárulások, 

amennyiben azok megfelelő intézkedéseket jelentenek. Ezzel szemben például azt nem elfogadható számukra, hogy 

egy uniós ország ahelyett, hogy egy menedékkérőt átvenne a nyomás alatt lévő tagországból, egy két hétig dolgozó 

ápolót küld a helyszínre. A miniszter örül a javaslatnak a határvédelem megerősítésére vonatkozó pontjának, mert 

álláspontja szerint ezáltal csökkenne a menedékjogot kérők száma Svédországban. A másik kormánypárt, a Zöld Párt 

ezzel szemben aggodalommal fogadta az uniós javaslatot. A migrációs politikáért felelős szóvivőjük szerint a javaslat 

jelenlegi formájában nem elegendő ahhoz, hogy az EU frontországait mentesítse a rájuk nehezedő teher alól. 

Ezenkívül úgy gondolják, hogy a gyorsított kitoloncolási eljárás során sérülhetnek azoknak a menedékkérőknek a jogai, 

akiknek kevés esélyük van a védelem megszerzésére. 

[VK] 

  

https://www.reuters.com/article/idUSKCN26G1VF
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://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danmark-er-imod-omfordelingsnoegle-for-asylmodtagere/8299043?fbclid=IwAR02vUWlXtvhF74-hLZbuQl54MCm6AqDkMQmadxnCePEDOSEKtxjE2wm2y4
https://www.vk.se/2020-09-23/migrationsministern-alla-maste-hjalpa-till
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AFRIKA 

 

(5) ENSZ statisztika: 60 000 szomálinak kellett elhagynia otthonát 

Az ENSZ adatai alapján augusztus során újabb 60 000 szomálinak kellett elhagynia otthonát az áradások és a fegyveres 

konfliktusok miatt. 2020 januárja óta összesen 650 000 ember lakóhelyét pusztították el az áradások Szomáliában. 

[Hiiraan] 

 

(6)  Beiktatták hivatalába az új átmeneti mali elnököt 

Szeptember 25-én beiktatták hivatalába az új átmeneti mali elnököt, az egykori védelmi minisztert és katonatisztet, 

Bah Ndawot. Bár így ,,civil" politikus került az ország élére, az, hogy az augusztus 18-i puccsal hatalomra került katonai 

junta vezetője, Assimi Goita lett az alelnök, jelzi, hogy a hadsereg befolyása továbbra is meghatározó lesz a politikai 

folyamatokra. Kérdéses, hogy a nyár elején alapvetően civil ellenzéki mozgalmak számára ez mennyire lesz elfogadható 

megoldás. Mali az illegális migrációs útvonalak egyik metszéspontjában fekszik, így stabilitása Európa számára is 

meghatározó jelentőségű. 

[Reuters] 

 

(7) Mintegy 30 áldozatot követelt a legújabb Boko Haram támadás 

Az első sajtóbeszámolók szerint 30 ember  zömében a biztonsági erők tagjai  vesztették életüket a Boko Haram 

legújabb támadásában. A dolog paradoxona, hogy a dzsihádisták egy olyan konvojt támadtak meg, amely épp a korábbi 

harcok miatt elmenekült embereket akarta visszaszállítani otthonukba Baga városába. A szélsőségesek felkelésé miatt 

közel 2 millió ember kényszerült lakhelye elhagyására. 

[Reuters] 

 

  

https://hiiraan.com/news4/2020/Sept/180079/nearly_60_000_somalis_displaced_by_conflict_floods_ocha.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.reuters.com/article/idUSKCN26G1RD
https://www.reuters.com/article/idUSKBN26H0TJ
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(8) IOM adatok: 625 638 főről 584 509 főre csökkent a Líbiában tartózkodó külföldiek száma 

Az IOM hivatalos adatai szerint március óta 7 %-kal, 625 638 főről 584 509 főre csökkent a Líbiában tartózkodó 

külföldiek száma. Ennek oka elsődlegesen a koronavírus-helyzet, illetve az azzal együtt járó intézkedések. A migránsok 

többsége nigeri (20%), egyiptomi (17%), csádi (16%) és szudáni (14%) állampolgár. Líbiai vélemények szerint a valós 

adatok ennél nagyságrendekkel magasabbak lehetnek. 

[Libya Herald] 

 

(9) Recseg-ropog a március 5-i tűzszünet a szíriai Idlibben 

A szíriai kormányerők és az idlibi lázadócsoportok közötti összecsapások száma jelentősen megnőtt az utóbbi 

hetekben. Törökország és Oroszország szintén fokozta katonai jelenlétét a térségben, ami arra utal, hogy a tárgyalások 

(melyek legutóbbi fordulója szeptember 16-án volt) nem vezettek eredményre a felek között. Szakértők az idlibi 

helyzet újbóli eszkalációjának veszélyére figyelmeztetnek. 

[Al-Monitor] 

 

(10) Növekszik a koronavírus fertőzöttek száma a lakóhelyüket elhagyni kényszerülők között 

Szeptember folyamán a koronavírus-fertőzések száma erősen megnövekedett az iraki, szíriai, libanoni, jordániai és 

palesztin menekülttáborokban és várhatóan meghaladja majd a befogadó országok korlátozott reagálóképességét. A 

segélyszervezetek sürgetik a járvány visszaszorítását még a hideg időjárás beköszönte előtt, hiszen az őszi-téli hónapok 

alatt még nehezebb lesz betartatni az előírt szociális távolságot. 

[UNHCR] 

 

(11)  Libanon miniszterelnökjelöltje nem képes új kormányt létrehozni a robbanás után 

Mustapha Adib libanoni miniszterelnök-jelölt a lakosság reformkövetelései közepette felhagyott az új kormány 

megalakításával kapcsolatos erőfeszítésekkel. A lemondás során Adib nem közölt részleteket, de jelentések szerint a 

nehézségeket a síita pártok okozták, akik a pénzügyminisztérium ellenőrzését igyekeztek elérni. A vallási felekezetek 

alapján megosztott Libanonban akut gazdasági válság alakult ki, amelyet a múlt hónapban bekövetkezett robbanás 

tovább mélyített. Az előző kormány a katasztrófa után lemondott. A Világbank becslése szerint a robbanás 4,6 milliárd 

dollár értékű kárt okozott. 

[BBC] 

 

https://www.libyaherald.com/2020/09/24/migrants-in-libya-decreased-by-7-percent-since-march-iom/
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/09/turkey-syria-russia-idlib-escalation-inevitable-m4-highway.html
https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54307896
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

(12) A Száhel-övezetben az áradások új kihívások elé állítják a menekülteket 

Az UNHCR fokozta a Száhel-övezetben lakóhelyüket elhagyni kényszerült családok támogatását, akiket a pusztító 

áradások sújtanak. Az augusztusban kezdődött heves esőzésekről úgy tartják, hogy az elmúlt évtizedben a 

legsúlyosabbak, csaknem 700 000 embert érintenek. Az áradás otthonokat tett tönkre, egészségügyi központokat 

rongált meg, elárasztotta a mezőgazdasági területeket, ahol az erőszak már eddig is 3,5 millió embert kényszerített 

otthona elhagyására. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága szerint a helyzet Nigerben a legsúlyosabb, ott 71 

halálesetet jelentettek és több mint 350 000 embert érintettek az áradások, közülük 9 000-en menekültek, akiknek 

most sürgősen új menedékre van szükségük. Az UNHCR sürgeti a régió kormányait, hogy az áradásokra adott 

kormányzati válaszaikban vegyék figyelembe a menekültek helyzetét, körülményeit is. A nemzetközi szervezet 

megjegyezte, hogy a hőmérséklet globális emelkedése növeli az áradások, aszályok és homokviharok gyakoriságát és 

intenzitását a Száhel-övezetben. 

[UNHCR] 

 

(13) UNHCR: enyhíteni kell a zsúfoltságot a görög szigetek befogadóközpontjaiban 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága sürgős cselekvésre szólít fel a görög szigeteken található menekültközpontok 

körülményeinek javítása érdekében. A Moria menekültközpontot pusztító tűz következményeként mintegy 12 000 

ember került az utcára, amely a görög kormányt gyors reagálásra késztette. Mobilizálták a hadsereget és humanitárius 

partnereiket, hogy új vészhelyzeti menedéket építsenek az otthontalanná váltak számára. Ez az új hely 9 400 főt képes 

befogadni, a többieket más szigetre telepítették át. 

[UNHCR] 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.unhcr.org/news/press/2020/9/5f6b79f44/unhcr-assisting-displaced-families-affected-floods-sahel.html
https://www.unhcr.org/news/press/2020/9/5f6c89454/unhcr-alleviating-suffering-overcrowding-greek-islands-reception-centres.html


 
6 
 

AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA  

 

(14) A parlamenti választás közeledtével egyértelműbbé tették a migrációval kapcsolatos álláspontjukat 

az új-zélandi pártok 

Új-Zélandon a soron következő parlamenti választást a koronavírus-járvány miatt 2020. október 17-ére halasztották. 

A kampányfinishez közeledve valamennyi párt igyekszik tisztázni viszonyát a társadalmat foglalkoztató legfontosabb 

kérdésekhez, így a migrációhoz is. A jelenlegi koalíciós kormány vezető ereje, a Munkáspárt szerint a vírus miatt 

jelenleg nem reális konkrét számokat megadni a befogadható külföldiekre vonatkozóan, de a járvány elleni védekezés 

miatt Új-Zéland várhatóan a többi államhoz képest népszerűbb célország lesz ebben a tekintetben. A legnagyobb 

ellenzéki erő, a Nemzeti Párt szerint a bevándorlók számát a gazdaság és a vállalkozások igényeihez kell igazítani, nem 

pedig kormányzati elképzeléseket alapul venni. A szintén kormányzópártnak minősülő Zöldek szerint a befogadott 

menekültek számát fokozatosan 4 000-re kellene emelni, ezzel Új-Zéland Ausztrália és Kanada közötti helyet foglalna 

el, már ami az egy főre vetített befogadott menekültek számát illeti. Az ACT nevű liberális párt a Munkáspárthoz 

hasonló álláspontot foglal el ebben a kérdésben. A jelenlegi kabinet legkisebb tagja, az "Új-Zéland az első" nevű párt 

a következő kormányban szeretné megszerezni magának a bevándorlási tárcát és csak a magasan képzett külföldiek 

országba érkezését tudja elfogadni. A parlamenten kívüli Maori Párt pedig leállítaná a bevándorlást egészen addig, 

amíg a korábbi években érkezett bevándorlók miatt kialakult lakhatási nehézségek nem oldódnak meg. A legutolsó 

felmérések szerint a választást a Munkáspárt toronymagasan meg fogja nyerni és akár egyedül is képes lehet majd 

kormányt alakítani. 

[RNZ] 

 

  

https://www.rnz.co.nz/news/national/426983/election-2020-immigration-reset-or-a-new-normal
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AMERIKA 

 

(15) A Dominikai Köztársaság új döntése az állampolgárság kapcsán 

Az UNHCR üdvözli a Dominikai Köztársaság azon döntését, amely lehetővé teszi az országban született és felnőtt 

mintegy 750 olyan ember állampolgárrá válását, akiket korábban szüleik bevándorlási státusza miatt megfosztottak 

állampolgárságuktól. A döntés ellenére az országban több ezer ember él nemzetiség nélkül, mert egyetlen állam 

törvénye sem ismeri el állampolgárként őket. A nemzetközi szervezet arra biztatja a kormányt, hogy folytassa a 

megoldás kidolgozását azon – becslések szerint – több mint 6 000 ember számára, akik honosítási kérelmet nyújtottak 

be. 

[UNHCR] 

  

https://www.unhcr.org/news/press/2020/9/5f6b31884/unhcr-welcomes-dominican-republic-move-citizenship.html
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ÁZSIA 

 

(16) Hegyi-Karabah térségében újraindultak a fegyveres összecsapások 

A vitatott Hegyi-Karabah térségében újraindultak az azerbajdzsáni és örmény erők közötti katonai összecsapások, és 

eddig legalább egy azeri katonai helikoptert lelőttek. Nikol Pashinyan örmény miniszterelnök azt mondta, hogy 

Azerbajdzsán légi és tüzérségi támadásokat hajtott végre, míg Azerbajdzsán úgy tartja, hogy az örmények kezdték az 

agressziót. A harcokban civilek is életüket vesztették. Törökország kijelentette, hogy minden lehetséges eszközzel 

támogatja Azerbajdzsánt a két ország közötti háborúban, Örményországot pedig agresszióval vádolta. Az örmény 

miniszterelnök súlyos következményekkel fenyegette meg Törökországot, amennyiben az belép a konfliktusba. Az 

orosz külügyminisztérium mindeközben azonnali tűzszünetet és a tárgyalások megkezdését szorgalmazta a nyugalom 

helyreállítása érdekében. A Hegyi-Karabah régió tulajdonjogával, területi kérdésével kapcsolatos vita csaknem négy 

évtizede vált ki feszültséget a régióban. Nemzetközi jogi értelemben a térség az Azerbajdzsáni Köztársaság része, 

azonban örmény etnikai csoportok ellenőrzése alatt áll. Félő, hogy a fegyveres konfliktus elhúzódása 

menekülthullámot gerjeszt a régióban. 

[BBC] 

 

(17) Pakisztáni miniszterelnök: ésszerűtlen a nemzetközi közösség elhamarkodott kivonulása 

Afganisztánból  

Imran Khan, Pakisztán miniszterelnöke a Washington Postban megjelent cikkben elmondta, hogy a Katarban zajló 

afgán béketárgyalások nehezebbek és időigényesebbek lehetnek a vártnál, így ehhez mindkét fél türelmére és 

rugalmasságára szükség van. A miniszterelnök hozzátette, hogy a „békés patthelyzet a tárgyalóasztalnál jobb, mint a 

véres patthelyzet a harctéren”. Pakisztán az elmúlt négy évtizedben 4 millió afgán menekültet fogadott be, amely a 

miniszterelnök szerint rossz hatással volt Pakisztán gazdasági és társadalmi helyzetére egyaránt. 

[BBC] 

 

https://www.bbc.com/persian/world-54314099
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-54315844

