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EURÓPA  

 

(1) Több eszközzel is fokozza szárazföldi határainak védelmét Görögország 

Újabb acélkerítést tervez építeni az Évrosz folyónál lévő határára Görögország  erősítette meg a miniszterelnök 

hivatala, miután Kiriákosz Micotákisz a térségbe látogatott. Az építkezés befejezését áprilisra várják. A kerítés 26 

kilométer hosszú lesz, egyúttal újabb 400 határőrt is odavezényelnek. A görög biztonsági erők megerősítése a februári 

válság időszakában vált prioritássá a Micotákisz-adminisztráció szemében, amikor Törökország megnyitotta határait 

Európa fele. A Frontex uniós határügynökség jelenleg szintén a görög-török határ mentén segédkezik az Unió külső 

határainak megvédésében. 

[Daily Sabah] 

 

(2) Két kisebb leszboszi migránstábort is bezárni készül a görög kormány 

Jogvédő szervezetek bírálják a görög kormányt a pikpai és Kara Tepe-i migránstáborok felszámolása miatt. Előbbi 

bezárása, amely a leszboszi repülőtér közelében van és 99 ember lakja, a tervek szerint október 31-ig megtörténik. 

Utóbbit december 31-éig kell bezárni, jelenleg 1 000-en lakják. Mindkét szálláson jobbak a körülmények, mint az 

elhíresült és gyújtogatás miatt leégett moriai központban. A migránsok szerint nem bezárni kellene az ilyen táborokat, 

hanem még több, hasonló életfeltételeket biztosítót kellene nyitni Leszboszon. 

[BalkanInsight] 

  

(3) A migrációs partnerség megerősítéséről tárgyaltak az EU-IOM hetedik stratégiai ülésén 

Az Európai Unió (EU) és a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) vezető tisztségviselői kedden, október 13-án 

ültek össze, hogy előmozdítsák stratégiai partnerségüket. „A migráció kezelése globális megoldásokat és 

felelősségmegosztást igényel. Az új migrációs és menekültügyi paktum emlékeztet az átfogó és személyre szabott 

partnerségek fontosságára, amelyeknek mindig az EU migrációs politikájának középpontjában kell állniuk. A 

megerősített együttműködés kulcsfontosságú annak érdekében, hogy a migráció biztonságos és rendszeres 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/greece-to-deploy-new-steel-barrier-against-migrants-at-turkish-border
https://balkaninsight.com/2020/10/13/model-camps-closures-fuel-fears-for-greek-islands-migrants/
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csatornákon keresztül történjen. Ennek kapcsán az IOM kulcsfontosságú partner” – mondta Stefano Sannino, az 

Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) gazdasági és politikai ügyekért felelős főtitkárhelyettese. 

„A migráció megfelelő kezeléséhez elengedhetetlen a nemzetközi partnerség, az átfogó szakpolitika és az operatív 

kiválóság. Elkötelezettek vagyunk az EU-val és a partnerállamokkal való folyamatos együttműködés mellett a közös 

értékek stratégiai szövetségének megerősítése mentén. Együtt felismerhetjük az emberi mobilitás lehetőségeit és 

kezelhetjük a közös kihívásokat azon elkötelezettség filozófiájával, hogy senkit sem hagyhatunk hátra” – mondta 

António Vitorino, az IOM főigazgatója. 

A megbeszélések a migrációs politika fejleményeire összpontosítottak, ideértve az Európai Bizottság által szeptember 

23-án javasolt új migrációs és menekültügyi paktumot, a migrációs politikák helyszíni végrehajtását – többek közt a 

migrációs partnerségek és a humanitárius munka területén –, valamint az EU és az IOM közötti további lépéseket.  

[Reliefweb] 

 

(4) A norvég rendőrség az előirányzott visszatoloncolási eljárásoknak csak egy töredékét tudja idén 

végrehajtani 

A koronavírus-járvány jelentősen megnehezíti a norvég rendőrség bevándorlási egységének munkáját, amely az 

előirányzott 500 visszatoloncolásból valószínűleg mindössze 120-130-at tud ebben az évben teljesíteni. A dublini 

rendelet szerinti 500 visszatérítésből várhatóan csupán 150-200-at tud az egység ez év végéig foganatosítani. Az illegális 

bevándorlók hazautaztatását részben a szigorú karanténszabályok, részben pedig a légi közlekedésben bekövetkezett 

leállás miatt nehéz lebonyolítani. Az elmaradt kitoloncolások következtében a bevándorlási egység előirányzott éves 

költségvetéséből 90-100 millió norvég korona nem kerül majd felhasználásra. 2020 július elején körülbelül 3 000 

illegális bevándorló tartózkodott Norvégiában, de a rendőrség úgy véli, hogy többen azóta elhagyhatták az országot. 

[NRK] 

 

(5) Finn kutatás: a családegyesítés céljából érkező nők munkába állása a leglassabb 

Egy új finn kutatás a kvótamenekültek, a menedékkérők és a családegyesítés révén érkezők közötti foglalkoztatásbeli 

különbségeket vizsgálta meg, és arra a következtetésre jutott, hogy a Finnországba családegyesítés céljából érkező nők 

munkaerőpiacra lépése lassabb, mint más újonnan érkező nőké, azonban a férfiakra éppen ennek az ellenkezője igaz. 

A nők esetében a különbségek oka az, hogy a családegyesítés céljából érkező nők többsége Finnországba érkezését 

követően gyermeknevelési szabadságra megy, ami késlelteti a munkába állásukat. A férfiaknál pedig arról van szó, 

hogy az ő munkakeresésüket megkönnyíti az a tény, hogy a korábban érkezett családtagjaik révén több ismerettel és 

kapcsolattal rendelkeznek, mint a más módon érkező férfiak. A finn tanulmány 15 000 bevándorló foglalkoztatottságát 

vizsgálta meg, akik 2001 és 2014 között érkeztek Finnországba. Többségül Irakból, Szomáliából, Afganisztánból és 

Iránból származik. 

[News Now Finland] 

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://reliefweb.int/report/world/strengthened-partnerships-migration-discussed-seventh-eu-iom-strategic-meeting
https://www.nrk.no/norge/tvangsreturar-stoppa_-utlendingar-med-ulovleg-opphald-blir-i-norge-1.15195066?fbclid=IwAR2Je8wsCPC5e0Y4M18JtqtZSJS-DleVnC-F9QaDk0EafoLx0UoMz-3DoCI
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://newsnowfinland.fi/domestic/study-women-arriving-for-family-reunification-slower-to-find-work
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(6) Török belügyminiszter: Több mint 414 ezer szíriai menekült tért vissza Szíriába 

A török belügyminiszter tájékoztatása szerint eddig több mint 414 ezer szíriai tért haza önként Törökországból, ami 

a török-szíriai határ mentén folytatott sikeres török katonai műveletek következtében vált lehetővé. 

[AA] 

 

(7) Olaszország migrációs akciótervet hajt végre Nigerben  

Az olasz külügyminiszterhelyettes, Emanuela Del Re Nigerben bejelentette, hogy Olaszország egy humanitárius és 

migrációs akciótervet hajt végre az afrikai országban. Del Re bejelentése szerint a program a Niger kormányával és az 

ENSZ helyi szervezeteivel együttműködésben lett létrehozva. A program fontos eleme a migránsok és a 

menedékkérők segítése az integrációban, valamint új munkahelyek létrehozása a további migrációs hullámok 

csökkentésének céljából. A megállapodás elsősorban az afrikai ország stratégiai fekvése miatt fontos, mivel az 

Algériába, Tunéziába és Líbiába igyekvő migránsok számára Niger fontos tranzitállam. 

[InfoMigrants] 

 

  

https://www.aa.com.tr/en/middle-east/over-414-000-syrians-return-home-thanks-to-turkey/2007120
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.infomigrants.net/en/post/27975/italy-to-launch-migration-action-plan-in-niger
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SZUBSZAHARAI AFRIKA 

 

(8) Iskolákat zárnak be a Boko Haram dzsihádista szervezet miatt 

A hatóságok 62 iskolát zártak be Észak-Kamerunban, mivel nem tudják megvédeni őket a Boko Haram támadásaitól. 

Az egyre inkább regionalizálódó dzsihádista szervezet 13 iskolát rombolt le az elmúlt két hónapban és több mint 200 

embert rabolt el. Az erőszak következtében több tízezer ember menekült el lakóhelyéről. 

[Voa News] 

 

(9)  Több mint tízezren férhettek hozzá jogosulatlanul az ellátáshoz egy kenyai menekülttáborban 

A kenyai hatóságok megkezdték annak ellenőrzését, hogy az ország legnagyobb menekülttáborában, Dadábban kik 

azok, akik jogosulatlanul férnek hozzá az ellátáshoz. A zömében szomáli menekültek lakta komplexumba ugyanis 

nagyon sok kenyai szomáli is regisztrált annak érdekében, hogy így élelmiszersegélyhez jusson. A becslések szerint 

legalább 14 000 kenyai állampolgár csúszott így át az ellenőrzésen. 

[Hiiraan] 

 

(10) Folytatódott az erőszak a Száhelben 

Maliban dzsihadista csoportok lerohantak egy katonai bázist, majd az annak a felmentésére érkező katonai konvojt is 

megtámadták. Az összecsapásokban több mint kéttucat ember vesztette életét. Mindez jól mutatja, hogy az augusztus 

18-i katonai puccs ellenére a központi kormányzat nem képes úrrá lenne az országban uralkodó káoszon. 

[Reuters] 

  

https://www.voanews.com/africa/schools-northern-cameroon-close-boko-haram-steps-attacks
https://hiiraan.com/news4/2020/Oct/180348/govt_to_deregister_cunning_kenyans_benefiting_from_refugee_donations.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.reuters.com/article/idUSKBN26Y1TD
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(11) Újraindították az önkéntes hazatelepítéseket Líbiából 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága újraindította az önkéntes hazatelepítéseket Líbiából, amelyek leállítására a 

koronavírus-válság miatt került sor. Az első 150 főben eritreai, szomáli, dél-szudáni és szudáni állampolgárokat 

szállítottak haza. Az önkéntes programban csak a Líbiában tartózkodó külföldiek töredéke vesz részt: többségük 

vagy maradni szeretne, vagy idővel továbbjutni Európa felé. 

[Reuters] 

 

(12) Újabb 10 ember fulladt meg Dzsibuti partjainál 

Újabb 10 ember fulladt meg Dzsibuti partjainál. A jemeni harcok és a koronavírus miatt egyre többen próbálnak 

visszajutni Kelet-Afrikába az onnan származó illegális bevándorlók közül. 

[Hiiraan] 

 

(13) Legalább 17 ember vesztette életét Tunézia partjainál, amikor csónakjuk felborult  

Legalább 17 ember vesztette életét Tunézia partjainál, amikor csónakjuk felborult. A zömében afrikai illegális 

migránsok egy részét sikerült kimentenie a tunéziai parti őrségnek, de többeket eltűntként tartanak számon.  

[Reuters] 

 

(14) A bejrúti robbantás nélkülözésbe taszította a migráns munkavállalókat 

A bejrúti kikötői robbanás miatt az elmúlt két hónapban Libanon migráns munkavállalóinak ezrei nélkülöztek és 

szorulnak sürgős segítségre. A közel hétmilliós Libanonban a becslések szerint körülbelül 400 000 migráns 

munkavállaló van, akik a világ legszegényebb országaiból érkeztek. Egy friss felmérés szerint a külföldi 

állampolgároknak elsősorban készpénzre és élelmiszerekre van szüksége, ez jelzi az alapvető szolgáltatások iránti 

igényüket. Sokan utcára kerültek, esetleg szűk szobákban kell meghúzniuk magukat társaikkal, amely a koronavírus 

idején további egészségügyi kockázatot jelent. 

[IOM] 

  

https://www.reuters.com/article/idUSKBN2711VS
https://hiiraan.com/news4/2020/Oct/180324/ten_migrant_bodies_washed_up_on_djibouti_coast.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.reuters.com/article/idUSKBN26Y2Z4
https://www.iom.int/news/well-being-and-security-migrant-workers-lebanon-deteriorate-beirut-blast
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

(15) Az UNHCR növelte a menekülteknek járó támogatást Iránban 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága növelte a menekülteknek nyújtott pénzbeli támogatás mértékét az Iráni Iszlám 

Köztársaságban. A lépést a koronavírus miatt hozták meg, azonban további pénzügyi források felszabadítására lenne 

szüksége a szervezetnek további tömegek megsegítésére. Irán csaknem egymillió menekültet fogadott be, akik jórésze 

afgán, akik a több évtizedes fegyveres konfliktus miatt hagyták el hazájukat. Irán gazdasága az elmúlt pár évben már 

jelentős terhelés alatt állt, amelyen a koronavírus világjárvány tovább rontott. A kormány adatai szerint az alapvető 

élelmiszerek, mint az olaj, a rizs és a tojás ára több mint 20 százalékkal nőtt. A menekültlakosság nem képes ezeket az 

árakat megfizetni, annál kevésbé, mert nagyon sokan elvesztették munkájukat, így sürgős támogatásra van szükségük. 

[UNHCR] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/10/5f85569d4/unhcr-cash-grants-provide-lifeline-thousands-refugees-iran.html
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AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA 

 

(16) Csalárd módon szereztek menekültstátuszt, majd később állampolgárságot, mégis maradhatnak 

Új-Zélandon 

Az új-zélandi belügyminiszter döntése értelmében nem kell elhagynia az országot annak a legalább 27, korábban 

menekült jogállást kapott és később a szigetország állampolgárságát is megszerző embernek, akik a hatóságokat 

megtévesztve lettek menekültként elismerve. A helyi menekültügyi hatóság és a fellebbviteli testület munkatársai is 

nehezményezték a döntést, mivel ez egyrészt 27 valódi menekülttől veszi el a helyet, másrészt gyengíti az új-zélandi 

menekültügyi rendszer integritását és az abba vetett bizalmat. Hasonló állásponton van a kormányzó Munkáspárt 

szóvivője is. Az ügy érdekessége, hogy Tracey Martin belügyminiszter az amúgy migrációkritikus "Új-Zéland az első" 

nevű párt politikusa. A Belügyminisztérium egyelőre nem kommentálta az ügyet. Az országban 2020. október 17-én 

parlamenti választást tartottak, amelyet az előzetes várakozásoknak megfelelően nagy többséggel a Munkáspárt nyert 

meg. A Jacinda Ardern kormányfőt is a soraiban tudó párt 64 helyet szerzett a 120 fős törvényhozásban, így egyedül 

is képes lesz kormányt alakítani. A mandátumok számát tekintve ez az új-zélandi Munkáspárt eddigi legjobb 

eredménye. A parlamentbe bekerült még a jobbközép-konzervatív Nemzeti Párt, az ACT nevű liberális párt, a Zöldek 

és a Maori Párt. Kiesett viszont a bevándorláskritikus "Új-Zéland az első" nevű formáció. Ez az eredmény a migrációs 

politika további liberalizálásához és újabb menekültügyi jogcímek elismeréséhez vezethet a szigetországban. 

[NZ Herald és Election Results] 

 

(17) Ausztrália csökkenti a befogadható menekültek számát a koronavírus-járvány miatt 

Az ausztrál kormány 5 000 fővel csökkentette az évente befogadható menekültek számát a koronavírus-járvány miatt. 

A lépésre költségvetési megfontolások miatt volt szükség és az a különböző áttelepítési programokban érintett 

menekültekre vonatkozik. Az intézkedéstől, amely 18 750 főről 13 750 főre csökkenti a programban résztvevők 

számát, 700 millió ausztrál dollár megtakarítást remélnek éves szinten. Az Ausztráliai Menekültügyi Tanács nevű civil 

szervezet nagyon rossz véleménnyel van a döntésről, mivel az legalább három évre szól. Ausztrália lakosságának 30 

százaléka külföldön született, 2019-ben a világ valamennyi országa rendelkezett elszármazott személlyel az ausztrál 

társadalomban. A legtöbb külföldi Nagy-Britanniából, Kínából és Indiából érkezett a szigetországba. 

[Voa News] 

https://www.nzherald.co.nz/nz/refugee-frauds-allowed-to-stay-in-new-zealand/74JYLT2MJ3DFEDYIYDQJBG2K5Q/
https://www.electionresults.govt.nz/electionresults_2020_preliminary/
https://www.voanews.com/east-asia-pacific/australia-reduce-refugee-intake-under-covid-19-budget-cuts

