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(1) A finn hírszerzés szerint az iszlamista terrorfenyegetés Finnországban magasszintű 

A finn hírszerzés beazonosította azokat a csoportokat és egyéneket, akiknek érdekében állhat és képesek is 

lennének arra, hogy terrorista cselekményt hajtsanak végre Finnországban. A radikális iszlamista, illetve a 

szélsőjobboldali ideológiát támogató szerveződések és egyének jelentik a legnagyobb terrorveszélyt, amely 

jelenleg magas szinten van. Különösen ki kell emelni a közel-keleti háborús övezetekben harcoló, majd 

Finnországba költöző személyeket. Finnországban a terrorfinanszírozás és a propaganda-terjesztése révén 

jelentős terrorista-támogató mechanizmusok működnek. 

[Foreigner] 

 

(2) Fokozódott az iszlamista terrorfenyegetettség Norvégiában 

A norvég biztonsági szolgálat úgy véli, hogy a legutóbbi értékelés óta nőtt a Norvégiában élő szélsőséges 

iszlamisták jelentette terrorfenyegetés, ez azonban továbbra is mérsékelt. Ugyanakkor a biztonsági szolgálat 

szerint nem sok hiányzik ahhoz, hogy a fenyegetettség valószínű minősítést kapjon. Norvégiában egyrészt az 

iszlámkritikus szereplők gerjesztik az indulatokat, másrészt olyan álhírek jelentek meg a norvég közösségi 

médiában, amelyek állítólagos iszlám vallást sértő cselekményekről számoltak be. 

[Aftenposten]  

 

(3)  A Hizb ut-Tahrir iszlamista szervezet tüntetést rendezett Franciaország ellen 

Koppenhágában 

Az iszlamista szervezet néhány száz szimpatizánsa a koppenhágai francia nagykövetség előtt gyűlt össze 

október 30-án. A felszólalók Franciaország és a Nyugat – szerintük – embertelen értékeiről és szánalmas női 

szemléletéről  utalva a MeeToo mozgalomra  tartottak előadást. A Koppenhága szívében található tér, a 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.foreigner.fi/articulo/national/finnish-intelligence-islamist-terror-threat-is-increasing-in-finland/20201029143609008766.html
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/oAA9l7/pst-trusselen-fra-islamistisk-terror-er-skjerpet
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Kogens Nytorv másik oldalán egy ellentüntetés alakult ki, ahol a bevándorlásellenes Stram Kurs (magyarul: 

Kemény Vonal) nevű párt részvételével az ellentüntetők Koránt égettek. A két demonstráció résztvevői 

között nem került sor összecsapásra. 

[TV2] 

 

(4) Egy volt dán állampolgárt a marokkói bíróság terrorcselekmény miatt halálra ítélt 

A marokkói bíróság elsőfokon halálra ítélte Said Mansourt a 2003-as casablancai merényletben játszott 

szerepe miatt, amikor is 45 ember vesztette életét. Mansour egy 60 éves marokkói férfi, aki 1984-ben érkezett 

Dániába, ahol 1988-ban kapott állampolgárságot. Mansourt 2015-ben a dán bíróság terrorizmusra való 

felbujtás miatt négy év börtönbüntetésre ítélte, ezenkívül megvonta az állampolgárságát és kiutasította az 

országból. 2019 januárjában Dánia átadta a terroristát Marokkónak, ahol szintén terrorizmus gyanúja miatt 

indítottak ellene eljárást. Marokkóban 1993 óta szünetel a halálbüntetések végrehajtása, és a dán kormány 

arra számít, hogy ez a moratórium Mansour esetében is érvényes lesz. 

[Ekstrabladet] 

 

(5) Dániában két vezető újság is lehozná az Új Polgári Párt ún. Mohamed-hirdetését 

A bevándorláskritikus Új Polgári Párt (dánul: Nye Borgerlige) a franciaországi terrorcselekményekre reagálva 

a Charlie Hebdo Mohamed-karikatúráit megjelenítő újsághirdetést kíván közzétenni. Erre a célra a párt 250 

000 dán koronát gyűjtött össze. Két prominens dán lap  a Weekendavisen és a Berlingske  főszerkesztői 

bejelentették, hogy adott esetben készen állnak a párt hirdetésének megjelenítésére. Egy másik lap, a Jylland-

Posten, amely 2005-ben elsőként közölte a dán Mohamed-rajzokat, biztonsági okokból elutasította az 

együttműködést. 

[Ekstrabladet] 

 

(6) Albán embercsempészek 

Szombaton az albán rendőrség a koszovói határ közelében fogott el egy embercsempészt. Az albán 

nemzetiségű férfi 21 illegális bevándorlót kísérelt meg bejuttatni az Európai Unió területére. Vasárnap a 

koszovói határ közelében az albán hatóságok újabb két embercsempészt fogtak el, akik illegális 

bevándorlókat próbáltak meg eljuttatni az EU országokba. Az embercsempészek összesen hét migránst 

kíséreltek meg átcsempészni a határokon. 

[Albanian Daily News és Albanian Daily News] 

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://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-10-30-hizb-ut-tahrir-demonstrerer-mod-frankrig-paa-kongens-nytorv
https://ekstrabladet.dk/112/officielt-tidligere-dansk-statsborger-said-mansour-doemt-til-doeden/8349377?fbclid=IwAR2lxGmnCT733UbguUAt4kMjmyKeUn0aZvXdb_qzf-qB22xpyTQuLONs7Ns
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://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/vermund-har-endnu-ikke-tilladelse-til-at-bringe-muhammed-tegninger/8349200
https://albaniandailynews.com/news/albanian-arrested-for-illegal-smuggling-of-21-immigrants
https://albaniandailynews.com/news/police-thwarts-two-immigrants-transportation-attempts-1
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(7) Hazatérhetnek az albán gyerekek a szíriai menekülttáborokból 

Edi Rama albán miniszterelnök bejelentette, hogy megállapodásra jutott a Szíriai Vöröskereszttel, és ennek 

köszönhetően a szíriai menekülttáborokban rekedt albán gyermekek hazatérhetnek Albániába. A Szíriában 

reked hozzávetőlegesen 51 albán gyermek nagy része az al-Hawl menekülttáborban él, amit a folyamatosan 

romló életkörülmények miatt rendszeres panaszok érnek. A gyermekek szülei aközé a 140 albán állampolgár 

közé tartoznak, akik csatlakoztak az Iszlám Államhoz, illetve egyéb szíriai militáns csoportokhoz. 

[Balkan Insight] 

 

(8) Johansson biztos részt vett az Európai Migrációs Hálózat idei konferenciáján 

Október 29-én Ylva Johansson belügyi uniós biztos részt vett az Európai Migrációs Hálózat éves 

konferenciáján. Az „A hatékony menedékjog és migrációkezelés felé - innovatív megközelítések és azok gyakorlati 

megvalósítása” névre elkeresztelt konferencia az Európai Tanács és a német elnökség közös szervezésében 

valósulhatott meg. A biztos beszédet is mondott a konferencián, melynek központjában az új uniós 

migrációs- és menekültügyi paktum állt. A konferencia lehetőséget nyújtott a menedéknyújtás és a migráció 

hatékony kezelését célzó gyakorlati stratégiák megvitatására, érintve többek közt az információk 

felhasználását a migrációval összefüggésben, a menekültügyi eljárás digitálissá tételét és a védelmet kérő 

emberek számára nyújtott humanitárius segítségnyújtás módját. Mindemellett lehetőséget biztosított 

vélemény- és tapasztalatcserére a koronavírus-járvány migrációkezelésre gyakorolt hatásával kapcsolatban. 

Az Európai Migrációs Hálózat egy olyan szervezet, amely az Európai Bizottságból és az egyes tagállamok, 

valamint Norvégia nemzeti kapcsolattartóiból áll. A konferencia az EU tagállamai, az Európai Bizottság, a 

nemzetközi szervezetek, a civil társadalom és a kutatói közösség képviselőit hívja össze évről-évre. 

[EU Reporter] 

 

(9) Görög védelmi miniszter: Mi akadályoztuk meg, hogy Törökország migránsokkal zsarolja az 

EU-t 

Ha Törökország sikeresen „lökte volna” át az illegális migránsokat a görög határon márciusban, Ankara képes 

lett volna még több „hívatlan látogatóval” zsarolni az Európai Uniót – fogalmazott Nikos Panagiotopoulos 

görög védelmi miniszter csütörtökön a német Marshall Fund által szervezett online esemény során. A 

rendezvényen Panagiotopoulos azzal érvelt az Ankara-Athén feszültség kapcsán, hogy a problémák már az 

év elején megkezdődtek azzal, hogy Törökország többször is megpróbálta „szervezett kísérlettel” megsérteni 

a görög határokat Evros északkeleti régiójában. „Ha az illegális határátlépési kísérlet sikeres lett volna, az 

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://balkaninsight.com/2020/10/26/albanian-children-to-be-returned-from-syrian-refugee-camps/
https://www.eureporter.co/frontpage/2020/10/30/commissioner-johansson-participates-in-european-migration-network-annual-conference-in-a-virtual-format/?__cf_chl_jschl_tk__=3d8d470df318266e3e87fcac82a81fc1b9c3cab4-1604246506-0-AX5-5JGyKdFQ3C6tz82bUe3kNMhpLvB58udz93S9PcZbWQIjH-hVGomfhOWpKn7FQqKzu31Jq_GPCuBXT2lPTpDgOGe9aVgAo54j6xUncq4Kkzd41M5T0dIlIYm9e2iKKsJUeMxTufrLCZYz4fstVGmDOhYLIg1u5CAj7mj9hNT6ioKeev9vHVEdPC2b0O9OspmYqVsNqE4f0X643vWpAasAwIf4N90nnom83zdl8yJO_HzdpWrMXugisBMY9RwTU7scWqX4LXsGYn9t9OwA1k0rB1nbWr32yRIFCNT_2HFGiys8SGRt05pw2lTyey7qAFAQXe6WVzsRi525aROOLtf1tFE-vwD9nJbfNZjBHiH9cttRb9-a9hDxCIiEjms4t7Tr1wTfQRRNrScZt2oigD1lz9EQVuiqraVBfV7WHQWGJuQRCDReXjm8dCdsrjAj_g
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destabilizálhatta volna kormányunkat és alááshatta volna biztonságunkat. Ily módon Törökország képes lett 

volna megzsarolni Európát azért, hogy még több pénzt facsarhasson ki belőle” – idézte a minisztert a Hellas 

Journal híroldal. 

[Ekathimerini] 

  

(10) A Törökországon át érkező illegális bevándorlók számának csökkenését tapasztalja Európa 

70%-kal csökkent a Törökországból illegális módon Európába jutó migránsok száma 2020 első kilenc 

hónapjában – számolt be róla a Welt német napilap. „A Törökországból az EU területére érkező illegális 

bevándorlók száma a 2020-as évben 14 579 fő volt” – állítja az újság az EU Bizottságának és az Európai 

Külügyi Szolgálat adataira hivatkozva. Tavaly ilyenkor ugyanez a szám 48 554 volt. Az idei adat 2015 óta a 

legalacsonyabb. Az idén a Kis-Ázsiából az EU területére érkező migránsok közül 11 921-at Görögországban, 

2 334-at Olaszországban, 35-öt Bulgáriában és 289 Cipruson regisztráltak – számolt be róla a Welt. A Frontex 

uniós határügynökség a hónap elején hasonlóképp a Welthez az illegális határátlépések jelentős csökkenését 

tapasztalta a keleti földközi-tengeri útvonalon keresztül. Az ügynökség az elmúlt évi adatokhoz képest 75%-

kal kevesebb beutazásról számolt be ezen év januárja és szeptembere között. 

[DW]  

 

(11) Tragédiával végződő embercsempészet gyanúsítottjait vették őrizetbe Horvátországban 

Marokkói és algériai gyanúsítottja van annak az ügynek, mely nemrég rázta meg a horvátországi közvéleményt. 

A gyanú szerint a 30 és 29 éves elkövetők illegálisan hoztak át a szerb-horvát határon hét migránst, de az 

áruszállító konténert ígéretükkel ellentétben nem nyitották ki. A konténert július 22-én hajóra tették és az 

október 19-én érkezett meg célállomására, Asunciónba. A paraguay-i hatóságok már csak emberi 

maradványokra bukkantak a felnyitása után. 

[Morocco World News] 

 

  

(12) Olaszországon keresztül illegális bevándorlóként érkezett Franciaországba a nizzai merénylő 

Az elérhető információk szerint a tunéziai származású elkövető szeptember folyamán érte el Lampedusát, 

majd a kötelező karantén letöltése után október 9-én Barit. Ezt követően utazott Franciaországba, ahol a 

nizzai székesegyházban késekkel felfegyverkezve három emberrel végzett. A terroristánál megtalálták az olasz 

https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.ekathimerini.com/258658/article/ekathimerini/news/defense-minister-says-greece-blocked-turkeys-eu-blackmail-with-migrants
https://www.dw.com/en/eu-migration-turkey/a-55406468
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.moroccoworldnews.com/2020/10/324304/serbia-arrests-moroccan-algerian-after-migrants-die-in-cargo-container/
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Vöröskereszt dokumentumát is. Az idő rövidsége miatt nehezen elképzelhető, hogy Brahim Aouissaoui 

útközben radikalizálódott volna. 

[CNN] 

  

(13) A finnországi szomáli közösség számára szappanopera-sorozattal próbálják felhívni a 

figyelmet a koronavírus veszélyeire 

Bár a fertőzés alacsony szinten maradt az országban, a kelet-afrikai bevándorlók soraiban gyorsan terjedt. A 

sorozat első részét 18 000-en látták. A hivatalos adatok szerint több mint 20 000 szomáli anyanyelvű ember 

él Finnországban. 

[Hiiraan] 

  

(14) Egyre több muszlim ország csatlakozik a francia termékek bojkottjához 

A török elnök, Recep Tayyip Erdoğan iszlamofóbiával vádolta meg Emmanuel Marcon francia államfőt, 

miután utóbbi a radikális iszlámmal kapcsolatos határozottabb fellépésre tett ígéretet. Ez magába fogja 

foglalni annak alaposabb vizsgálatát, hogy milyen külföldi források érkeznek bizonyos muszlim mecsetekhez 

és vallási közösségekhez. Az intézkedések bejelentésére azt követően került sor, hogy egy csecsen diák 

lefejezte Samuel Paty középiskolai tanárt. A francia áruk bojkottja, illetve Macron intézkedéseinek elítélése 

mellett eddig többek között Egyiptom, Pakisztán, Szomália, Líbia, Jordánia és Irán állt ki. 

[Hiiraan]  

https://edition.cnn.com/europe/live-news/nice-knife-attack-dle-intl/index.html
https://hiiraan.com/news4/2020/Oct/180480/finland_s_somali_community_uses_soap_opera_and_tv_talk_show_in_coronavirus_awareness_push.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2020/Oct/180468/calls_to_boycott_french_products_grow_in_muslim_world_after_macron_backs_mohammed_cartoons.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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AFRIKA 

 

(15) 6 000 szudáni migráns sorsáról folyik tárgyalás Szudán és Izrael között 

Jelenleg 33 000 afrikai bevándorló tartózkodik Izraelben, 20%-uk szudáni. A két ország kapcsolatának 

normalizálása folytán tárgyalások kezdődtek a hazaküldésükről. Izrael újrakezdési csomaggal ösztönözné a 

visszatérést: több ezer dollárt és minőségi képzést adna, a szudáni állam és az ENSZ pedig garanciákat a 

személyes biztonságukra. A menedékkérők szkeptikusan fogadták a hírt, mivel ők Bashir elnök uralma alól 

menekültek a zsidó államba, most pedig a tárgyalóasztal szudáni felén az az Abdul al-Fattah al-Burhan 

tábornok ül, akit katonai vezetőként bűnrészesnek tartanak a Bashir-féle népirtásban.  

[The Times of Israel] 

 

(16) Egyre több áldozatot követel az Atlanti-óceánon való átkelés 

Legalább 140 ember fulladt meg, miután csónakja kigyulladt, majd a szenegáli partok közelében elsüllyedt. A 

mintegy 200 embert szállító, fából készült hajó a Kanári-szigetek felé tartott, amikor a motorban kezdődött 

tűz átterjedt az üzemanyagtartályra és felrobbant. A szenegáli védelmi minisztérium szerint 59 túlélőt 

mentettek meg. Az elmúlt hetekben jelentősen megnőtt a Nyugat-Afrikából a Kanári-szigetekre induló hajók 

száma, az UNHCR adatai szerint az idén eddig több mint 11 200 migráns, valamint menedékkérő hajtotta 

végre az átkelést. Ezzel párhuzamosan az átkelés során életüket vesztők száma is megnőtt, az újabb hajótörés 

miatt már a 700-at is meghaladja az áldozatok vagy eltűnt személyek száma. 

[IOM] 

 

  

https://www.timesofisrael.com/israel-sudan-discuss-draft-proposal-for-repatriating-sudanese-refugees-report/
https://www.iom.int/news/deadliest-shipwreck-year-claims-least-140-lives#_ga=2.112637188.1438929860.1604263380-314053396.1593881766
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

 

(17) Folytatódnak az összecsapások Afganisztánban 

A biztonsági szolgálatok statisztikai adatai szerint az elmúlt napokban 27 régióban történtek összecsapások 

a Tálibán és a hatóságok között. Az NDS vezetője, Rahmatullah Nabil azt mondta, hogy a tálibok azért 

növelték az erőszak mértékét az ország számos pontján, hogy így a béketárgyalások során némi előnyre 

tegyenek szert. A Meshrano Jirga (az afgán szenátus) nyilatkozatában azt mondta, hogy a külföldi 

csapatkivonások aggályosak és Washingtonnak továbbra is elkötelezettnek kell lennie az ország felé tett közös 

nyilatkozata mellett. A béketárgyalások nehézkes folyamata és a növekvő erőszak mellett a jelenlegi amerikai 

elnökválasztás is komoly aggályokat vet fel Afganisztán számára. 

[Tolo News] 

 

(18) India és Pakisztán aggódik az afganisztáni helyzet miatt, újabb ok a hatalmi versengésre? 

Az amerikai csapatkivonások Afganisztánból komoly aggályt jelentenek India és Pakisztán számára. A két 

ország egyaránt tart attól, hogy a 90-es években tapasztalt állapotok térnek vissza Afganisztánba, valamint a 

csapatkivonások után komoly versengés alakulhat ki a két ország között a geopolitikai érdekérvényesítés 

jegyében. Pakisztán miniszterelnöke elmondta, hogy Afganisztán után az ő országának van a legnagyobb 

szüksége az afgán békére. Egyértelmű azonban, hogy Pakisztán kettős politikát folytat. 

[BBC] 

 

(19)  Oroszország a szíriai menekültek hazatérését elősegítő konferenciát szervezne 

Oroszország a szíriai menekültek hazatérésével foglalkozó nemzetközi konferencia szervezésére tett 

javaslatot, melyre november folyamán Damaszkuszban kerülhetne sor. A nyugati államok és a több mint 5,6 

millió szíriai menekült egy jelentős része azonban ellenzi az orosz kezdeményezésű konferenciát, elsősorban 

amiatt, hogy a szíriai konfliktus rendezésére továbbra sem sikerült politikai megoldást találni, és a feltételek 

továbbra sem megfelelőek az országban a szíriaiak tömeges visszatéréséhez. Egyelőre nem világos az sem, 

hogy a szíriai menekülteket befogadó országok, például Törökország részt vennének-e a damaszkuszi 

konferencián. 

[AP News] 

  

https://tolonews.com/afghanistan-167465
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-54770974
https://apnews.com/article/united-nations-middle-east-damascus-bashar-assad-syria-2fda244570754fdde10be0150ec708b6
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

(21) Ítéletet hirdetett az M.A. kontra Belgium ügyben az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 

A szudáni állampolgárságú M.A. ismeretlen időpontban és helyen, jogellenesen lépett Belgium területére, 

hogy később az Egyesült Királyságba utazzon. Belgiumi tartózkodása idején a brüsszeli Maximilien parkban 

élt életvitelszerűen száz másik szintén szudáni állampolgárságú társával együtt. 2017. augusztus 18-án 

igazoltatta a belga rendőrség, majd a hatóságok rövidesen kiutasítási határozatot hoztak vele szemben és 

ennek végrehajtása céljából idegenrendészeti őrizetbe került. M.A. 2017. szeptember 6-án menedékkérelmet 

nyújtott be, amelyben azt állította, hogy hazájában körözik és az ottani helyzet miatt nem térhet vissza az 

országba. Ennek ellenére végül a szudáni nagykövetség emberei segítségével a belga hatóságok 

megállapították a személyazonosságát és ideiglenes úti okmányt állítottak ki a részére, amelynek alapján 

repülővel hazaszállították Kartúmba. Nem sokkal ezután M.A. keresetlevelet nyújtott be az Emberi Jogok 

Európai Bíróságán, amelyben a kínzás tilalma, a hatékony jogorvoslathoz való jog, a tisztességes eljáráshoz 

való jog, és a szabadsághoz és biztonsághoz való jog Belgium által történő megsértésének megállítását kérte 

az EJEB-től. Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletében megállapította a kínzás tilalmának és a hatékony 

jogorvoslathoz való jognak a sérelmét, mivel  egyebek mellett  a tárgyidőszakban nagyon rossz volt az 

általános emberi jogi helyzet Szudánban, a belga hatóságok nem értékelték a körülményeket kellő 

körültekintéssel, illetve M.A. meghallgatásán olyan tolmács vett részt, aki nem beszélt folyékonyan arabul. 

[HUDOC] 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205377


 
9 
 

AMERIKA 

 

(22) Kanada nyilvánossá tette 2021-23-as migrációs keretszámait 

A keretszámok értelmében az észak-amerikai ország több mint 400 000 főt enged be területére évente, hogy 

ellensúlyozza az alacsony születésszámokat és a munkaerőpiaci-követelményeket. Kanada utoljára 1913-ban 

nyitotta meg kapuit ennyi külföldi előtt. 

[Hiiraan] 

 

 

https://hiiraan.com/news4/2020/Oct/180526/canada_to_target_over_400_000_immigrants_per_year.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront

