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EURÓPA  

 

(1) Egy halottnak hitt iraki bevándorló 1,5 millió svéd koronát csalt ki a svéd államtól 

Svédország évente több milliárd svéd koronát fizet ki jogosulatlan igénylőknek szociális alapon. Erre egy példa annak 

az iraki bevándorlónak az esete, aki állítólag 2005-ben meghalt az iraki háborúban, azonban valójában új identitással 

Svédországban élt. A férfi családja 2007 óta hozzátartozói támogatást igényelt a svéd államtól, amelyet az asszony “új” 

férjének számlájára folyósított a kifizető szerv. A csalásra a közelmúltban, vagyis csak 13 évvel később derült fény, 

amikor a svéd bevándorlási hivatal vizsgálatot indított az új férj tartózkodási engedélyével kapcsolatban. A férfitől 

DNS-mintát vettek, és kiderült, hogy Ő a gyermekek apja, vagyis az a férfi, aki 2005-ben állítólag meghalt. A rendőrség 

már korábban is felhívta a figyelmet a hamis személyazonosító okmányok széles körű problémájára, amelyekkel a 

bevándorlók a svéd jóléti rendszerrel szemben visszaéléseket követnek el. A helyzet orvoslására a kormány 

törvényjavaslatot nyújtott be a külföldiek kiterjedtebb regisztrációjának (ujjlenyomat és fénykép készítése) 

bevezetésére a határellenőrzés és a belső bevándorlás ellenőrzése során. 

[SVT] 

 

(2) Két befogadóközpont bezár Dániában kihasználatlanság miatt 

A menedékkérők rekord alacsony száma lehetővé tette, hogy Dánia hét befogadóközpontja közül kettő átmenetileg 

bezárjon. Eddig összesen 1 000 menedékjog iránti kérelem érkezett be a hatóságokhoz, amely 1998 óta a 

legalacsonyabb szám. Jelenleg 2 300 fő van elszállásolva a dániai menekültügyi rendszer szálláshelyein, ezek közül 1 

100 fő kérelmének elbírálása folyamatban van, 1 200 fő pedig kitoloncolásra vár. 

[UIM] 

  

(3) Dániában a koronavírus fertőzöttek egynegyede nem-nyugati származású bevándorló 

A dán közegészségügyi hatóság ismét jelentést készített a koronavírus fertőzöttek etnikai megoszlásáról. Az új riport 

szerint a nem-nyugati bevándorlók, akik Dánia lakosságának 8,9%-át adják, a koronavírus fertőzöttek 25,7%-át teszik 

ki. Ez az arány a legutóbbi májusi jelentésben még „csak” 18% volt. Különösen sok a fertőzött a szomáliai, a pakisztáni 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fejkade-sin-egen-dod-i-irakkriget-levde-i-sverige-med-ny-identitet
https://uim.dk/nyheder/rekordlav-asyltilstromning-far-minister-til-at-lukke-asylcentre
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és török származásúak között (646–675 fertőzött országonként). A kórházi kezelésre szorulók 15,3%-a nem-nyugati 

bevándorló, míg a halálesetek tekintetében ez a csoport alulreprezentált, mivel az elhunytak mindössze 5,3%-át adja.  

[SSI] 

 

(4) Svéd országos rendőrfőkapitány: fokozottan kell védeni az állami tisztviselőket a bűnöző klánoktól 

Anders Thornberg svéd országos rendőrfőkapitány a családalapú bűnszervezetekről számolt be a svéd parlament 

igazságügyi bizottsága előtt. A rendőrfőkapitány szerint indokolt lenne az önkormányzatok tisztségviselőinek 

fokozottabb védelme azokon a területeken, ahol ezek a klán alapú bűnhálózatok működnek, mivel gyakoriak az őket 

munkájuk során érő fenyegetések. Ezenkívül Thornberg sürgeti a politikusokat és a hatóságokat, hogy figyeljenek oda 

a szervezett bűnözéssel összefüggő csalásokra, mind az általános állami támogatások, mind pedig a koronavírus-

járvány kapcsán nyújtandó pénzügyi támogatások kapcsán. Különösen fontos az ellenőrzés ezeknél a kifizetéseknél, 

mert sok a bűnhálózatokhoz köthető közpénzekkel való visszaélés. Stefan Löfven miniszterelnök elmondta, hogy a 

klán alapú bűnhálózatokról most szeptember elején, Mats Löfving rendőrfőkapitány-helyettes rádióinterjújából 

szerzett tudomást. Az országos rendőrfőkapitány rácáfolt erre az állításra, és kijelentette, hogy a rendőrség 2014 óta 

folyamatosan tájékoztatta a kormányt a bűnöző klánokról. 

[DN] 

 

(5) Fő politikai ellenfelét kéri a máltai miniszterelnök közös migrációs alapelvek képviseletére  

A munkáspárti Robert Abela egy televízióműsorban azt kérte a Nacionalista Párt frissen megválasztott elnökétől, 

Bernard Grechtől, hogy csatlakozzon a "Málta megtelt" jelszóhoz, azaz pártok feletti egységben képviseljék az EU-

ban azt a szigort a migrációs politikában, amit az általa vezetett kormány idén folytatott. Abela azzal is eldicsekedett, 

hogy szeptemberben nem érkezett engedély nélküli bevándorló a szigetországba, és a szombaton érkezett 38 

marokkóit gyorsan vissza fogják toloncolni.  

[Malta Today] 

 

(6) 55 millió fontot keresett bevándorlók képviseletével egy migránsokat segítő brit jogászszervezet 

A Duncan Lewis nevű brit jogászszervezet bevándorlók képviseletére specalizálódott. Jelenleg 800 embert 

foglalkoztat, és képviselői rendszeresen járnak át a Csatorna francia oldalán található táborokba. Állításuk szerint csak 

tájékozódnak a menedékkérők körülményeiről és jótékonykodnak, azonban feltételezhető, hogy leendő ügyfeleket 

toboroznak és kitanítják őket, hogyan vethetik meg lábukat az Egyesült Királyságban. A cégóriás polgári és büntetőjogi 

segítségnyújtással az elmúlt években összesen 55 millió fontot keresett a brit adófizetők pénzéből, miközben élen jár 

a Belügyminisztérium kitoloncolási döntéseinek megtorpedózásában. Ügyfelei között egy HIV-pozitív erőszaktevőt 

is említ a cikk. 

[Daily Mail] 

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.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2020/status-pa-covid-19-smitte-blandt-etniske-minoriteter-i-danmark
https://www.dn.se/sverige/rikspolischef-vill-ha-skydd-for-politiker-mot-kriminella-slaktnatverk/
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.maltatoday.com.mt/news/national/105076/abela_invites_new_pn_leader_to_join_him_in_fullup_message_on_migration#.X3o1SlJxfIU
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8802225/Taxpayers-foot-55million-bill-lawyer-blocking-deportation-flights-Channel-migrants.html


 
3 
 

AFRIKA 

 

(7) Afrikában átlépte a 1,5 millió főt az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma 

A hétvégén az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Afrikában átlépte az 1,5 millió főt, az elhunytaké pedig 

meghaladta a 36 500-at. Az, hogy a pozitív esetek felét és a halottak 40%-át a kontinens egyik legfejlettebb országa, a 

Dél-afrikai Köztársaság jelentette, jelzi, hogy a járvány terjedését nem sikerül megfelelően detektálni. 

[Hiiraan] 

 

(8)  Tovább romlik a humanitárius helyzet Szomáliában 

Az elmúlt hónapok áradásainak, illetve sáskajárásainak hatására jelentősen csökkent a betakarított termés mennyisége, 

így az előrejelzések szerint a jelenlegi 3 millióról az év végéig 5,1 millióra nőhet az élelmiszersegélyre szorulók száma 

az országban, ami fokozza a belső és külső elvándorlást. 

[Hiiraan] 

 

  

https://hiiraan.com/news4/2020/Oct/180170/africa_s_confirmed_covid_19_cases_near_1_5_mln_africa_cdc.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2020/Oct/180134/up_to_2_1m_people_face_acute_food_crisis.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS AFRIKA  

 

(9) Új együttműködési megállapodás százezer jemeni megsegítése érdekében 

A lassan hat éve tartó válság és az azt tetéző koronavírus-járvány miatt tovább romlott Jemen gazdasági és társadalmi 

helyzete, növelve az ország humanitárius szükségleteit. A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) jemeni 

válságkezelésének támogatására Szaúd-Arábia 15 millió amerikai dollárt biztosít. A segély több mint 100 000 embernek 

nyújt közvetett támogatást a lakhatás, az alapvető szolgáltatások és árucikkek, az oktatás, valamint az egészségügyhöz 

való hozzáférés tekintetében. 

[IOM] 

 

(10) Legalább három migráns vesztetette életét egy szaúdi fogvatartási központban 

Legalább három etiópiai migráns vesztette életét egy fogvatartási központban Szaúd-Arábiában, ahol a migránsok 

elképzelhetetlen kegyetlenségnek vannak kitéve – jelentette ki az Amnesty International. Az embereket párosával 

láncolják össze, valamint saját zárkájuk padlóját kell mosdóként használniuk. A szervezet sürgős cselekvésre szólította 

fel a szaúdi hatóságokat. 

[BBC] 

 

  

https://www.iom.int/news/iom-ksrelief-sign-new-agreement-support-over-100000-people-yemen
https://www.bbc.com/news/world-africa-54385365
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

(11) Az UNHCR új portált indít igazolt felsőoktatási lehetőségekről a menekültek számára 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) új portált indított, amely igazolt információt nyújt a menekültek 

számára világszerte elérhető felsőoktatási programokról. A menekült hallgatók által megfogalmazott igényekre 

reagálva fejlesztették ki a „UNHCR Opportunities” webhelyt, amely megbízható és naprakész információt kíván 

biztosítani a menekülteknek szóló ösztöndíjprogramokról. A menekültek csupán 3 százaléka fér hozzá felsőoktatáshoz 

világszerte, sokan pedig még csak nem is ismerik a fogadó országban vagy külföldön elérhető felsőoktatási 

programokat. A digitális platform ezt a problémát igyekszik orvosolni. A nemzetközi szervezet és partnerei azon 

dolgoznak, hogy 2030-ra a menekültek mintegy 15 százaléka tanuljon a felsőoktatásban. 

[UNHCR] 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.unhcr.org/news/press/2020/10/5f7709524/unhcr-launches-new-portal-verified-higher-education-opportunities-refugees.html
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AMERIKA 

 

(12) Mexikói elnök: az USA elnökválasztása elé szervezett migránskaraván tartózkodik Guatemalában 

Guatemala elnöke kilátásba helyezte az országban tartózkodó valamennyi illegális bevándorló Honduras irányába való 

visszatoloncolását. A jelenlegi állapot szerint 700 ember északnak (a mexikói határ irányába), míg 400 a főváros felé 

indult, további 800 pedig még nem ért el ehhez az útkereszteződéshez. A mexikói elnök szerint ez a közel 2 000 fős 

migránskaraván ugyanolyan céllal szerveződött, mint két éve egy másik, az amerikai félidős választások előtt. 

Feltételezésének részleteit nem ismertette. Guatemalai kollégája azt is kijelentette, kész néhány megyében 

felfüggeszteni az alkotmányos jogokat, hogy egyszerűbben ki lehessen toloncolni a migránsokat. 

[AP] 

 

  

https://apnews.com/article/virus-outbreak-honduras-health-immigration-caribbean-72c6f48448bd67a7e6a4b2dd065d1c61
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ÁZSIA 

 

(13) Közel 200 ezer Fülöp-szigeteki vendégmunkást küldtek haza 

2018-as adatok szerint 2,2 millió fős Fülöp-szigeteki vendégmunkástömeg élt a világban, ennek 8,9%-át küldték haza 

a pandémia miatt idén. Legutóbb 711 Szaúd-Arábiában és 317 Libanonban dolgozó vendégmunkás tért haza 

charterjáratokon. 

[Anadolu Agency] 

 

  

https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/nearly-200-000-migrant-workers-sent-home-
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AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA 

 

(14) Az "Új-Zéland az első" párt új bevándorláspolitikát szeretne kialakítani a COVID utáni korszakban 

A jelenlegi kormányzó koalíció tagjának számító "Új-Zéland az első" nevű párt teljesen új bevándorláspolitikát 

szeretne a koronavírus-járvány utáni időszakban. Ennek része lenne egy, a következő harminc esztendőre szóló 

népesedési terv és egy ún. vidéki vízum is. Utóbbi lényege, hogy a bevándorlóknak 100 ezer főnél kisebb új-zélandi 

településeken kellene élniük, amíg nem kapják meg a letelepedett státuszt. 

[RNZ] 

 

(15) Tízéves gyermeket küldene haza az új-zélandi hatóság, szülei és testvére viszont maradhatnának 

Az új-zélandi Bevándorlási Hivatal nem hosszabbította meg egy tízéves fülöp-szigeteki kislány tartózkodási 

engedélyét, akit lehet, hogy emiatt hamarosan kiutasítanak az országból. Az ügy érdekessége, hogy a gyermek szüleinek 

és testvérének vízumát meghosszabbították a hatóságok. A családtagok eltérő kezelésének oka valószínűleg az, hogy 

a tízéves kislány speciális oktatási segítséget igényel és ez többletköltségekkel jár az állam számára. 

[News Hub] 

 

 

 

https://www.rnz.co.nz/news/political/427456/new-zealand-first-pledges-to-create-rural-visa-scheme
https://www.newshub.co.nz/home/new-zealand/2020/09/filipino-child-faces-deportation-after-immigration-nz-declined-her-visa-extension.html

