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EURÓPA  

 

(1) 14 éve nem érkezett 48 óra alatt ennyi illegális bevándorló a Kanári-szigetekre 

Csütörtök és szombat között 1 015 migráns érkezett 458 csónakkal a 7 tagú szigetcsoportra, ami utoljára 2006-ban 

volt ekkora nyomás alatt. Bár idén január és szeptember között a tavalyi év azonos időszakához képest 5,8%-kal 

csökkent a Spanyolországba illegálisan érkezők száma, a Kanári-szigetek esetében épp fordított a trend: 523,7%-os 

növekedés tapasztalható. 

[Reuters] 

 

(2) Hálóval akadályozná meg a brit belügyminiszter megbízottja a csónakok kikötését 

Egy korábbi magas rangú tengerészt, Dan O'Mahoney-t nevezte ki a brit belügyminiszter a Csatornán történő 

beáramlás kezeléséért felelős megbízottnak. Elképzelése szerint új módszerrel állítanák meg a csónakokat: azok 

motorjának propellere hálóba akadna. Az ilyen módon megállásra kényszerített csónakok utasait a tengerészet a saját 

hajójának fedélzetére segítené át, majd visszavinné Franciaországba. Problémát jelent viszont, hogy jelenleg a francia 

állam nem hajlandó őket visszafogadni. Idén szeptember első 3 hetében több illegális bevándorló – csaknem 1 900 fő 

– érkezett a Csatornán keresztül Nagy-Britanniába, mint tavaly egész évben. 

[BBC] 

  

(3)  Svédország aktívan dolgozik azon, hogy a szíriai táborokban élő svéd gyerekeket hazahozza  

A svéd kormány delegációt küldött a kurd ellenőrzés alatt álló észak-szíriai táborokba, ahol az Iszlám Államhoz 

csatlakozott nők és gyermekeik élnek. A küldöttség célja az, hogy a nők beleegyezésével a gyerekeiket visszahozzák 

Svédországba. Ez a második ilyen svéd akció. Legutóbb a halott terrorista, Michael Skråmo hét gyermeke tért ilyen 

módon vissza Svédországba.  

[Expressen] 

 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-spain-canary-islands-idUSKBN26V0UX
https://www.bbc.com/news/uk-54499958
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.expressen.se/nyheter/sverige-skickar-delegation-vill-ta-hem-svenska-is-barnen/
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(4) A külföldön élő finnek nagy számban térnek vissza hazájukba 

A finn statisztikai adatok azt mutatják, hogy míg a bevándorlás lelassult a koronavírus kezdete óta, az országba 

visszaköltöző finnek száma növekszik. Ez év januárja és augusztusa között mintegy 19 300-an költöztek Finnországba, 

akik közül 6 500 fő hazatérő finn volt. Különösen sokan költöznek vissza a fővárosba. A külföldről hazatérő finnek 

az új helsinki lakosok közel 40%-át teszik ki idén. A visszatérő finnek többnyire aktív korúak, akiknek a munkaerőpiaci 

integrációja kulcsfontosságú. A “brain drain” jelenség Finnországot is sújtja, 2010 óta különösen sok felsőfokú 

végzettséggel rendelkező hagyta el az országot. 

[Yle] 

 

(5) Svédország: a kormánypártok egyezségre jutottak az új migrációs csomag tartalmát illetően  

A zöldek nyomására két megengedőbb rendelkezés is belekerült a parlament Migrációs Bizottsága által kidolgozott 26 

pontos migrációs csomagba, amelyet most a kormány társadalmi egyeztetésre küldött. A Mérsékelt Párt és a 

Svédországi Demokraták is elégedetlenséggel fogadták a hírt, szerintük az új migrációs csomag a Svédországba 

irányuló bevándorlás növekedését fogja eredményezni. Ezért jövőre komoly vitákra lehet számítani a svéd 

parlamentben a migrációs törvényjavaslat tárgyalása kapcsán.  

[DN] 

 

(6) Dánia: a muszlim nők elnyomása szabadságvesztéssel büntetendő lelki erőszaknak minősül 

A dán kormány szerint nem lehet azt elfogadni, hogy Dániában vannak olyan nők, akikre saría törvények vonatkoznak, 

és akiket ezért olyan szerződések aláírására kényszerítenek, amelyek megszabják azt, hogyan élhetik az életüket. Ezért 

a kormány ki kívánja terjeszteni a lelki erőszak büntető törvénykönyvi tényállását a negatív társadalmi kontrollra, amely 

ezáltal akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető lenne. A kormány erre vonatkozó törvényjavaslata szerint 

negatív társadalmi kontrollnak számít a nők vallási válási szerződéssel való házasságban tartása és az ilyen jellegű 

szerződések előkészítése. Ezzel összefüggésben a kormány egyúttal bűncselekménnyé nyilvánítaná a vallási nevelés 

részeként zajló lelki erőszakhoz való hozzájárulást is. 

[Uim] 

 

(7) Észak-Macedónia elkötelezett a Globális Migrációs Paktum (GCM) végrehajtása iránt 

Oliver Szpaszovszki észak-macedón belügyminiszter  aki korábban néhány hónapig hazája miniszterelnöke is volt  

a MIA észak-macedón hírügynökségnek kijelentette, hogy országa aktív partnere a nemzetközi szervezeteknek  

köztük az ENSZ-nek és az EU-nak , és kiemelten támogatja a Globális Migrációs Paktumot. ,,Észak-Macedónia 

elkötelezett a GCM végrehajtása iránt”  fogalmazott a miniszter. A migráció szempontjából kulcsfontosságú balkáni 

https://yle.fi/uutiset/osasto/news/finland_sees_influx_of_returnees/11589992
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-riktar-hard-kritik-mot-besked-om-migrationen/
https://uim.dk/nyheder/negativ-social-kontrol-skal-i-hojere-grad-straffes-som-psykisk-vold
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országot a 2020. július 15-én tartott parlamenti választás eredményeképpen egy alapvetően baloldali és kisebbségi 

(albán, török, illetve roma) pártokból álló koalíció irányítja Zoran Zaev miniszterelnök vezetésével.  

[Mia] 

 

(8) Kilenc év után először csökkent a Németországban élő menekültek száma 

A német belügyminisztérium adatai szerint 2020 első felében 2019 második feléhez képest mintegy 62 ezer fővel, 1,77 

millióra csökkent a Németországban élő menekültek száma. A csökkenés oka egyrészt az, hogy többen elvesztették 

védett státuszukat (visszavonták vagy lejárt), másrészt a COVID-19-járvány okán bevezetett utazási korlátozások 

számos menedékkérőt megakadályozták abban, hogy eljussanak Németországba. 

[DW] 

 

  

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://mia.mk/north-macedonia-committed-to-implementing-global-compact-on-migration-minister/?lang=en
https://www.dw.com/en/germanys-refugee-population-falls-for-the-first-time-in-nine-years/a-55160344
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AFRIKA 

 

(9) 25 menekülttel végeztek ismeretlen fegyveresek Burkina Fasóban 

A lakóhelyükről korábban elüldözött emberek épp otthonukba szerettek volna visszatérni, amikor konvojukat 

megállították, a férfiakat elkülönítették a nőktől és gyerekektől, majd kivégezték őket. Az elmúlt évek jórészt 

dzsihádista csoportokhoz köthető fegyveres összecsapásai miatt csaknem egymillió belső menekült (IDP) van az 

országban. 

[Reuters] 

 

(10)  Legalább nyolc illegális bevándorló vesztette életét, 12-en pedig eltűntek Dzsibuti partjainál 

Legalább nyolc illegális bevándorló vesztette életét, 12-en pedig eltűntek Dzsibuti partjainál, amikor az 

embercsempészek arra kényszerítették őket, hogy hagyják el a csónakot. 14 embernek sikerült partot érnie. Az Ádeni-

öböl a világ egyik legveszélyesebb vízi útja, ahol Kelet-Afrikából a Közel-Kelet felé kelnek át az emberek. A jemeni 

háború és a koronavírus-helyzet miatt ugyanakkor sokan az ellenkező irányt választják: az IOM adatai szerint az elmúlt 

három hétben kétezren érkeztek Dzsibutiba az Arab-félsziget felől. 

[Hiiraan] 

 

  

https://www.reuters.com/article/idUSKBN26S2Q7
https://hiiraan.com/news4/2020/Oct/180180/8_migrants_drown_12_missing_while_trying_to_reach_djibouti.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(11) Líbiában benzinnel lelocsoltak és felgyújtottak egy nigériai bevándorlót 

A líbiai hatóságok letartóztattak három helyi férfit, mert a vádak szerint benzinnel lelocsoltak és felgyújtottak egy 

nigériai bevándorlót. Az országban uralkodó polgárháborús helyzet termékeny talaj a különféle jogsértések számára, 

amelynek áldozatai közül sokan kerülnek ki a legalább félmilliósra becsült külföldi népesség köréből. 

[Reuters] 

 

(12) Több mint 90 000 ember kényszerült elhagyni lakóhelyét Maribban, a helyzet egyre romlik 

A halálos kimenetelű fegyveres konfliktus immár tizedik hónapja tart Jemen északkeleti részén, s több mint 90 000 

ember kényszerült elhagyni lakóhelyét Marib kormányzóságban január óta. A helyzet tovább romlik. A lakóhelyüket 

elhagyni kényszerülők nagy részének nincs más választása, mint a Maribban kialakított táborok egyikében meghúznia 

magát, ahol még a legszükségesebb ellátásokat is csak korlátozott mértékben érik el. A családok önmaguk által 

összetákolt sátrakban, zsúfoltan élnek, vagy elhagyott, omladozó épületeket vettek használatba. A körülményeik nem 

teszik lehetővé a koronavírus elleni küzdelmet, valamint a térségben történt heves esőzések és áradások tovább 

nehezítik mindennapjaikat. 

[IOM] 

 

  

https://www.reuters.com/article/idUSKBN26S2JX
https://www.iom.int/news/yemen-iom-warns-disaster-looms-marib-escalating-fighting-drives-humanitarian-needs
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

(13) A tél közeledtével romlanak a menekültek életkörülményei – figyelmeztet az UNHCR 

Egy hónappal a Moria menekülttáborban bekövetkezett pusztító tűz után az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága sürgős 

lépések megtételére figyelmeztet, hogy a tél közeledtével a tűzben érintett mintegy 12 000 menekült és menedékkérő 

számára a megfelelő életkörülményeket biztosítani tudják. Habár ezeket az embereket más menekülttáborban 

igyekeztek elhelyezni, a higiénia, a vízellátás és egészségügyi szolgáltatások terén kritikus hiányosságok tapasztalhatók, 

valamint a napokban a heves esőzések is komolyan megnehezítették életüket. A nemzetközi szervezet az időjárás 

romlásával igyekszik szigetelő készleteket, raklapokat és rétegelt lemezeket biztosítani a sátrak számára. Ezek csak 

átmeneti megoldások, a szervezet a nemzetközi közösség és partnerei segítségét kéri, hogy javítani tudjon a táborok 

körülményein és biztosítani tudja az alapvető ellátást a menekültek számára. 

[UNHCR] 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/10/5f80111c4/month-moria-fires-unhcr-warns-worsening-conditions-ahead-winter.html
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AUSZRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA  

 

(14) Jobban kell majd angolul tudniuk a bevándorlóknak, ha tartósan Ausztráliában szeretnének 

maradni 

Az ausztrál kormány a jövő év közepétől szeretné bevezetni az Ausztráliába beutazni és ott letelepedni szándékozó, 

vagy már eleve ott élő migránsok nyelvtudásának javítását célzó intézkedéseit. Az új szabályok az ausztrál 

állampolgárok házastársaira és élettársaira is vonatkoznának. Eszerint az ausztrál külképviseletek a jövőben ún. partner 

vízumot csak azzal a feltétellel adhatnának ki, ha az igénylő vállalja, hogy később részt vesz egy 500 órás ingyenes 

angol nyelvi kurzuson. Az ausztrál kormány ettől azt reméli, hogy a résztvevők többsége képes lesz használható 

nyelvtudást szerezni és ezáltal jobb esélyekkel indulni a munkaerőpiacon. A kabinet számításai szerint legalább 

egymillió olyan ember él az országban, aki nem vagy csak nagyon gyengén beszél angolul. 

[ABC] 

 

  

https://www.abc.net.au/news/2020-10-08/500-hours-of-english-classes-required-under-partner-visa-changes/12741714
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AMERIKA 

 

(15) Guatemala 3 500 migránst küldött vissza Hondurasba 

Guatemala 3 500, az Amerikai Egyesült Államok felé tartó migránst küldött vissza Hondurasba a koronavírus elleni 

védekezés miatt. A guetamalai elnök, Alejandro Giammattei azt mondta, hogy a helyi hatóságok képesek voltak a 

karaván visszatartására, amely a koronavírus terjesztésének egyik tényezője lehetett volna. A menekültek közül 15-en 

kértek menedékjogot az országban 

[Aljazeera] 

 

https://www.aljazeera.com/news/2020/10/5/guatemala-sends-back-almost-3500-migrants-amid-covid-19-concerns

