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EURÓPA  

 

(1) Csupán minden második 10 évnél hosszabb ideje letelepült menekült dolgozik Dániában 

A Dán Statisztikai Hivatal legfrissebb elemzéséből kiderül, hogy a menekültek foglalkoztatása az első években 

növekszik, majd a fejlődés megáll, és 10 év dániai tartózkodás után is csupán 47%-ot ér el. Különösen 

alacsony a menekültként érkező nők foglalkoztatottsága: az első 3 évben 16%-uk, majd 10 év után 42%-uk 

dolgozik. Ezzel szemben a munkavállalási céllal érkező EU-s és harmadik országbeli bevándorlók és 

házastársaik foglalkoztatottsága az országba érkezésüket követően folyamatosan nő, és 10 év után eléri, sőt 

EU-s állampolgárok esetében meghaladja a dánok foglalkoztatottságát.  

[DST] 

 

(2) Megoszlanak a vélemények arról, hogy használhatók-e Mohamed-rajzok a tananyagban  

Samuel Paty, párizsi történelemtanár brutális lefejezését követően Dániában társadalmi vita bontakozott ki 

arról, hogy az iskolai tananyag tárgyát kell-e képeznie a Jylland Posten által 2005-ben közölt Mohamed-

rajzoknak. A dán közmédia 277 középiskolai tanárt kérdezett meg arról, hogy bemutatták-e korábban a 

karikatúrákat a diákjaiknak, illetve, hogy mennyiben befolyásolja e döntésüket a saját biztonságukért érzett 

aggodalom. A megkérdezett tanárok közül 115-en nyilatkozták azt, hogy korábban felhasználták a rajzokat a 

társadalomismereti órákon. A franciaországi gyilkosság után azonban 27 tanár biztosan nem fogja bemutatni 

a rajzokat, 62 tanár pedig bizonytalan a kérdésben. Továbbá 43 tanár nagyon, 75 pedig némileg aggódik a 

saját biztonságáért a rajzok bemutatásával kapcsolatosan. Ugyanakkor a tanárok többsége nem hagyja magát 

megfélemlíteni: 174-en állítják azt, hogy amennyiben relevánsnak érzik a tanítás során, meg fogják mutatni a 

rajzokat a diákoknak. 

[DR]  

 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2020/2020-10-15-hver-anden-flygtning-der-har-opholdt-sig-i-DK-i-mere-end-10-aar-er-i-beskaeftigelse
https://www.dr.dk/nyheder/indland/efter-halshugning-af-laerer-i-frankrig-gymnasielaerere-i-danmark-er-splittede
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(3)  A drezdai késes támadó egy dzsihadista szír menekült volt 

Október elején Drezdában két idős férfit támadott meg egy késes merénylő. Az egyik áldozat a kórházban 

belehalt a sérüléseibe. Az ügyben egy 20 éves szír férfit gyanúsít a német rendőrség, aki 2015-ben érkezett 

Németországba, és megtűrt státuszban volt. A feltételezett elkövető egy radikális iszlamista, akit 2018-ban 

börtönbüntetésre ítéltek terrorszervezetben való részvétel miatt, azonban 2020. szeptember 29-én 

ideiglenesen szabadlábra került. A német főügyészség az ügy súlyára tekintettel átvette a nyomozást. 

[ZDF] 

 

(4) Norvégiában a koronavírusos betegek fele külföldön született 

Norvégiában a bevándorlók a járvány kezdete óta felülreprezentáltak a fertőzöttek körében, azonban míg az 

első hullám idején a betegek 30%-a volt külföldi születésű, ez a csoport immár a betegek 50%-át teszi ki. 

Ugyanakkor az elhunytaknak (277 fő) csupán 12,6%-a született külföldön. A norvég Közegészségügyi 

Hatóság vizsgálatot indított, hogy kiderítse a mögöttes okokat. 

[TV2] 

 

(5) Új integrációs törvénnyel segítené Norvégia a bevándorlók munkavállalását 

Norvégiában három bevándorlóból kettő nem rendelkezik megfelelő nyelvi és szakmai kompetenciával 

ahhoz, hogy el tudjon helyezkedni a norvég munkaerőpiacon. Ezért a norvég parlament egy új integrációs 

törvényt fogadott el, amely személyre szabott integrációs program keretében segíti a menekültek 

beilleszkedését. A cél az, hogy minél több menekült legalább középiskolai végzettséget szerezzen és tényleges 

norvég nyelvtudásra tegyen szert. A társadalomismereti oktatás mellett kötelező szülői tanácsadáson és 

életvezetési kurzuson is részt kell majd venniük azoknak, akik 2021-ben kapnak menekültstátuszt. 

[Imdi] 

 

(6) Görögország folytatja a török szárazföldi határszakasz megerősítését 

Jövő áprilisra 26 kilométerrel tervezi meghosszabbítani a görög-török határon húzódó, jelenleg 10 kilométer 

hosszúságú határfalat Görögország. Emellett további 400 határőrt állítanak szolgálatba, drónokat, 

hőkamerákat, páncélozott járműveket telepítenek a határ megerősítésére, valamint úszó akadályok és nagy 

hatótávolságú akusztikus eszközök (LRAD) telepítését is mérlegelik. 

[Daily Sabah] 

 

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.zdf.de/nachrichten/panorama/dresden-messerattacke-islamistisch-100.html
https://www.tv2.no/a/11725850/
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.imdi.no/om-imdi/aktuelt-na/en-reform-for-flyktninger-og-norsk-integreringspolitikk/
https://www.dailysabah.com/politics/eu-affairs/greece-to-install-new-wall-against-migrants-at-turkish-border
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(7) Bérelt szállásokon helyeznék el a menedékkérőket Írországban 

Egy szakértőkből álló csoport javaslatot tett az ír kormánynak a menekültügyi rendszer átfogó reformjára. A 

jelenlegi „közvetlen ellátás” keretében különböző regionális befogadóközpontokba kerülnek a 

menedékkérők, ahol szállást, étkezést, teljes körű egészségügyi ellátást kapnak teljesen ingyenesen, miközben 

a kiskorúak a helyi iskolákban tanulhatnak. Mindemellett minden kérelmező pénzjuttatásban is részesül 

(nagyjából heti 30-40 euróban), a kérelem benyújtásától számított 9 hónap elteltével pedig munkavállalási 

engedély kérelmezhető. A szakértők által készített jelentés szerint sokan évekre „bennragadnak” a 

központokban, így nem valósul meg az integráció, miközben maga a rendszer is pazarlóan drága. A javaslat 

értelmében 2023-ra állna át Írország az új rendszerre, melynek keretében a menedékkérelem benyújtásától 

számított első három hónapot állami befogadóközpontokban töltenék a kérelmezők, majd ezután a helyi 

önkormányzati tanácsok által kötelezően biztosítandó bérelt szálláshelyeken kezdhetnék el új életüket. Ezzel 

egyidejűleg 6 hónapban maximálnák a menekültügyi eljárás hosszát, és ugyanennyi idő állna rendelkezésre a 

fellebbezésre. 2019-ben több mint 7 000 ember vette igénybe a jelenlegi központok szolgáltatásait, a teljes 

rendszer pedig 178,5 millió euróba került. A szakértők szerint az új szisztémában tavaly mintegy 36 millió 

eurót spórolt volna az ír állam. Írországban egyébként hosszú várólisták alakultak ki az önkormányzati 

lakóingatlanokért, így feszültséget generálna az írek körében, ha a menedékkérők előbb jutnának lakhatáshoz. 

[Independent] 

 

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.independent.ie/irish-news/asylum-seekers-would-be-given-own-door-accommodation-after-three-months-under-ambitious-direct-provision-proposal-39651296.html
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AFRIKA 

 

(8) A mali különleges erők véget vetettek Farabougou falu hetek óta tartó ostromának 

A különleges erők beavatkozásával véget ért Farabougou falu ostroma Maliban. A 2 000 fős települést 

dzsihádista csoportok vágták el a külvilágtól, és több helyi lakost is elraboltak. A heves esőzések miatt a 

kormányerők szárazföldön nem tudták elérni a települést, így korábban légi úton szállítottak oda élelmiszert. 

A műveletet a 2020. augusztus 18-án hatalomra jutott katonai junta vezetője, Assimi Goïta ezredes vezette, 

amivel a puccsisták saját legitimitásukat is igyekeztek növelni. A nyugat-afrikai ország kulcsszerepet játszik az 

Európa felé irányuló irreguláris migráció csökkentésében. 

[Reuters] 

 

(9)  Több tanzániai rendőrtisztet is meggyilkoltak egy dzsihádista támadás során 

Mozambikból érkezett dzsihádisták támadtak meg egy rendőrőrsöt Tanzániában. Az akcióban több helyi 

rendőrtiszt is életét vesztette. A rajtaütés – amelyben mintegy 300 fegyveres vett részt – azt bizonyítja, hogy 

a kelet-afrikai radikális csoportok egyre inkább regionalizálódnak, aláásva a térség stabilitását és növelve a 

menekültek számát. 

[Hiiraan] 

 

  

https://www.reuters.com/article/idUSKBN2781RM
https://hiiraan.com/news4/2020/Oct/180413/tanzania_hit_by_recent_is_attack_near_mozambique_border.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(10) Az amerikai csapatok kivonása polgárháborúval fenyeget Afganisztánban 

Hamdullah Moheb, Afganisztán nemzetbiztonsági tanácsadója arra figyelmeztetett, hogy az országot 

valóságos polgárháború fenyegeti, miután az Amerikai Egyesült Államok katonái kivonulnak. A tanácsadó a 

BBC-nek adott interjúban elmondta, hogy az afgán kormány egyaránt készül a háborúra, valamint a békére, 

és mindent megtesz annak érdekében, hogy a polgárháború valódi veszélyét csökkentse. Egy újabb 

polgárháború beláthatatlan károkat okozna az egyébként is instabil országnak, és még nagyobb 

embertömegek kényszerülnének lakóhelyük elhagyására. 

[BBC] 

 

(11) Megnövekedett az erőszak Afganisztánban, tömegek hagyják el otthonaikat 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága az afganisztáni Helmand tartományban lakóhelyüket elhagyni 

kényszerülők sürgős védelmére szólított fel. Az elmúlt hetekben felerősödött a fegyveres erőszak intenzitása 

Afganisztán-szerte, így ismét újabb tömegek kényszerültek otthonaik elhagyására. A helyi hatóságok becslése 

szerint több mint 5 000 család (közel 40 000 ember) kényszerült elmenekülni ingóságai nélkül az elmúlt 10 

napban. 

[UNHCR] 

 

(12) Hatékonyabbá válhat a koronavírus elleni fellépés Afganisztánban 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) aktívan részt vesz a koronavírus elleni küzdelemben az 

afganisztáni Egészségügyi Minisztériummal és az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) közösen, amelyhez 

most egy nagylelkű támogatással járult hozzá a Német Külügyi Hivatal. Az 1,25 millió eurós támogatás 

lehetővé teszi 6 gyorsreagálású csapat átcsoportosítását, amelyek alapvető egészségügyi ellátásokat 

szolgáltatnak és egészségügyi oktatást tartanak majd. A támogatással fedezni tudják 6 000 iratokkal nem 

rendelkező, Iránban tartózkodó afgán migráns hazatérését is.  

[IOM] 

 

(13)  Az Iszlám Állam bombát robbantott egy kabuli oktatási központban 

Már több mint 24 halottja van a szombat esti robbantásnak, amelyet Afganisztán fővárosában, Kabulban 

hajtottak végre egy oktatási központban. A robbantás során további 55 ember sérült, a legtöbb áldozat 15 és 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-54612989
https://www.unhcr.org/news/press/2020/10/5f8eb87d4/unhcr-calls-protection-support-civilians-affected-violence-southern-afghanistan.html
https://www.iom.int/news/covid-19-rapid-response-mobile-clinics-afghanistan-receive-new-funding-support
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26 év közé tehető. Az Iszlám Állam vállalta a felelősséget, a Tálibán tagadja, hogy részt vett volna a 

támadásban. 

[Aljazeera] 

 

(14) Megölték az al-Kaida egyik vezetőjét Afganisztánban 

Az afgán biztonsági erők megölték Abu Muhsin al-AMasrit, az al-Kaida egykori vezetőjét, aki szerepelt az 

FBI Legkeresettebb Terroristáinak Listáján. Az Amerikai Egyesült Államokban azzal vádolták, hogy anyagi 

támogatást nyújtott egy külföldi terrorszervezet számára, hogy amerikai állampolgárokat gyilkoljanak meg. 

Az USA 2018 decemberében adott ki elfogatóparancsot ellene. Az amerikai-tálib megállapodás értelmében a 

táliboknak biztosítania kell többek között a terrorizmus elleni küzdelem garanciáit, így a mostani eset 

kifejezett jelentőséggel bír az amerikai csapatkivonások, valamint újabb béketárgyalások idején.  

[Aljazeera] 

 

(15)  Újabb hajót vizsgált át az EU Irini-művelete 

A panamai zászló alatt hajózó Medkon Sinop a törökországi Ambarli kikötőjéből tartott a líbiai Miszrátába. 

Az Irini fő feladata az ENSZ BT fegyverembargójának kikényszerítése, áprilisi kezdete óta azonban 

mindössze két hajó esetében történt részletes vizsgálat az EU részéről, miközben több esetben is előfordult, 

hogy a hajók megtagadták az európai hatóságoktól a fedélzetre lépést. 

[Libya Herald] 

 

(16) Tűzszünetet kötöttek egymással a líbiai csoportok 

A Genfben zajló tárgyalásokon a szembenálló líbiai felek megegyeztek abban, hogy felhagynak a harci 

cselekményekkel, és 90 napon belül minden külföldi erő távozik az országból. Az egyezmény betartásával 

kapcsolatban ugyanakkor sokan kételyeiket fejezték ki. Líbia az illegális migráció fontos bázisa. 

[Libya Herald] 

  

https://www.aljazeera.com/news/2020/10/24/deadly-suicide-bombing-hit-kabul-education-centre
https://hu.euronews.com/2020/03/20/perzsa-ujev-az-otthon-biztonsagaban
https://hu.euronews.com/2020/03/20/perzsa-ujev-az-otthon-biztonsagaban
https://www.aljazeera.com/news/2020/10/25/senior-al-qaeda-leader-abu-muhsin-al-masri-killed-in-afghanistan
https://www.libyaherald.com/2020/10/22/irini-inspects-vessel-from-turkey-to-libya-as-part-of-un-arms-embargo/
https://www.libyaherald.com/2020/10/23/immediate-and-permanent-ceasefire-agreement-throughout-libya-signed-in-geneva/
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AMERIKA 

 

(17) A kívántnál jóval kevesebb bevándorló érkezik idén Kanadába 

Az észak-amerikai ország bevándorlásügyi miniszterének tervei szerint 3 év alatt, 2022-ig egymillió 

bevándorlót fogadtak volna be. A korábban szigorú migrációs politikát a liberális kormány a munkaerőhiány 

és a népességcsökkenés miatt lazította. Kanada 2020-ban 341 000 embert fogadott volna be, de csak 128 

186-an kaptak állandó letelepedési engedélyt idén január és augusztus között a járvány nyomán márciusban 

szigorított beutazási szabályok miatt.  A miniszter reményei szerint a terv teljesíthető marad. 

[Canada Immigration News] 

 

(18) Biden állampolgárságot adna a mintegy 11 millió illegális bevándorlónak 

Az utolsó amerikai elnökjelölti vita egyik altémája volt az illegális bevándorlás kérdése. A szigorításpárti 

Donald Trump folytatná az ellenőrizetlen beáramlás elleni küzdelmet, miközben a demokrata aspiráns Joe 

Biden többek között állampolgárságot adna 11 millió illegális bevándorlónak. Trump bírálta az Obama 

adminisztráció azon intézkedését, amely értelmében az érkezőket elfogják, majd szabadon is engedik, 

miközben mintegy felük később nem jelenik meg az előírt bírósági meghallgatáson. Biden elismerte, hogy az 

Obama adminisztráció „hibát követett el”, mivel nem sikerült véghez vinnie egy átfogó bevándorlásügyi 

reformot. 

[Politico] 

  

https://www.cicnews.com/2020/10/canada-aiming-for-high-immigration-levels-despite-coronavirus-pandemic-bloomberg-reports-1016096.html#gs.j3p96v
https://www.politico.com/news/2020/10/22/biden-obama-immigration-record-mistake-431520
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ÁZSIA 

 

(19) Koreai szakértők a bevándorlást ajánlják az ázsiai ország népességfogyásának megállítására 

A dél-koreai Chung-Ang Egyetem egyik intézetének tudományos folyóiratában jelent meg egy tanulmány, 

melyben a szerzők a bevándorlás megkönnyítését ajánlják a döntéshozók figyelmébe. Érvelésük szerint 

ugyanis a népességfogyás drámai mértékű, mely nyomán a hadsereg létszáma is jelentősen csökkenhet 2030-

ra, ez pedig nemzetbiztonsági kockázatot hordoz. Az idei év első félévében 176 363 halálesetre 160 000 

élveszületés jutott, ezáltal a természetes népességnövekedés a történelem során először kapott negatív 

előjelet. A tanulmányban javaslatot tesznek egy, a népesedés kérdéseivel foglalkozó kormánybizottság felett 

álló, koordináló szerepű szuperbizottság létrehozására, és felróják a kormánynak, hogy nem foglalkozik eleget 

a külföldi vendégmunkások társadalmi integrációjával.   

[Korea Times] 

  

https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2020/10/371_297822.html
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AUSZTRÁLIA ÉS  ÓCEÁNIA 

 

(20) Egy volt menekült is mandátumot szerzett az új-zélandi törvényhozásban 

Az új-zélandi parlamenti választáson mandátumot szerzett az eritreai származású Ibrahim Omer is, akit az 

elmúlt évszázad legjobb eredményt elérő Munkáspárt színeiben választottak meg képviselőnek. Omer ezzel 

az első afrikai származású honatya a szigetország törvényhozásában. A 42 éves képviselő 2003-ban menekült 

el Eritreából, majd először egy szudáni menekülttáborban kezdett el tolmácsként dolgozni. Itt előbb 

kémkedéssel gyanúsították meg, majd az ENSZ közbenjárására Új-Zéland fogadta be menekültprogramja 

keretében. Új-Zélandon takarítóként kezdett el dolgozni, majd elvégezte a politikatudomány és nemzetközi 

kapcsolatok szakot a Victoria University-n. Omer a hozzá hasonló sorsú, volt menekültekért szeretne 

elsősorban dolgozni. 

[TRT World] 

 

https://www.trtworld.com/magazine/refugee-camp-to-parliament-meet-new-zealand-s-first-mp-of-african-origin-40761

