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EURÓPA  

 

(1) A megnövekedett terrorveszély miatt felfegyverzi tagjait a norvég rendőrség 

A norvég biztonsági szolgálat szerint megnőtt a terrorfenyegetettség Norvégiában. A szervezet 

“valószínűnek” tart egy olyan szélsőséges iszlamista merényletet, amelyben az elkövetők nyilvános 

összejöveteleket vagy szimbolikus célpontokat, mint például a rendőrség vagy a katonaság támadhatnak meg. 

Éppen ezért a norvég kormány úgy döntött, hogy november 5-től átmenetileg felfegyverzi a rendőrség 

operatív fegyverviselési engedéllyel rendelkező állományát. A rendőrök egyelőre 3 hétig fognak rendszeresen 

fegyvert hordani maguknál. Ebben az időszakban a rendőrség fokozottabb jelenlétére is számíthat a lakosság. 

[NRK] 

 

(2) Dániában több mint 100 radikális iszlamista van szabadlábon 

A dán Börtön- és Pártfogói Szolgálat legfrissebb adataiból az derül ki, hogy 2016. január 1. óta a dán 

börtönökből 105 olyan elítéltet engedtek szabadon, akik az iszlamista radikalizálódás jeleit mutatták. A dán 

hírszerzés terrorelemző központja által 2020 elején közzétett jelentés szerint a radikalizált bűnelkövetők 

szabadon engedésüket követően terrorveszélyt jelentenek a társadalomra nézve. Magnus Ranstorp, svéd 

terrorizmuskutató szerint éppen ezért fontos, hogy a hatóságok folyamatosan nyomon kövessék és 

megfigyeljék ezeket a személyeket. 2015-ben épp egy börtönben radikalizált férfi, Omar El-Hussein követett 

el fegyveres merényletet Koppenhágában, amelynek következtében két ember meghalt. El-Hussein esetében 

a dán Börtön- és Pártfogói Szolgálat jelezte a dán hírszerzés felé, hogy a férfi a radikalizálódás jeleit mutatja, 

azonban elmulasztották tájékoztatni a rendőrséget a bűnöző kiengedésének időpontjáról. Ebből a hibából 

azóta tanultak a hatóságok, és minden olyan személy kiengedésénél együttműködnek, akinél a radikalizálódás 

gyanúja felmerült. 

[Ekstrabladet]  

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.nrk.no/norge/politiet-bevaepner-seg-etter-okt-fare-for-terrorangrep-1.15230992
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/over-100-radikaliserings-mistaenkte-sat-paa-fri-fod/8354267?fbclid=IwAR29-nyJCP2qgmqDFpvZe13Lk2s2syDsTAliJASBsAuxl3LDRjaD8LvjgT4
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(3) Speciális terrorelhárítási művelet keretében drónokkal figyelik Stockholm belvárosát 

A terrorfenyegetettség szintje 2016 óta magas Svédországban: egy ötpontos skálán hármas szintű besoroláson 

áll, ami azt jelenti, hogy terrortámadásra lehet számítani. A közelmúltban elkövetett európai 

terrormerényletek hatására a svéd rendőrség speciális terrorelhárítási műveletet indításáról döntött annak 

érdekében, hogy egy esetleges terrortámadás esetén gyorsan tudjon fellépni. Ennek következtében a svéd 

nagyvárosokban megnövekedett rendőri jelenlétre kell számítani, a parlamentet és egyes kormány épületeket 

már péntektől egyenruhások őrizték. A rendőrség engedélyt kapott Stockholm központi részeinek drónokkal 

történő megfigyelésére, azonban egyes források szerint erre a városban hétvégén tartandó klíma tüntetések 

miatt volt szükség. Ezenkívül a kormány jövő év május 11-ig meghosszabbította a határellenőrzéseket. A 

Sydsvenskan napilap információja szerint a svéd rendőrségnek részletes információi vannak egy tervezett 

terrorcselekményről, ezt azonban a rendőrség szóvivője nem erősítette meg.  

[Expressen] 

 

(4) Egy holland tanár rejtőzködni kényszerült egy dzsihádistákat kifigurázó gúnyrajz miatt 

Muszlim diákok istenkáromlással vádoltak meg egy rotterdami középiskolai tanárt, akinek az osztálytermében 

Josep Berhrams holland művész díjnyertes iszlamista harcosokat kigúnyoló karikatúrája volt kitéve. A kép a 

francia Charlie Hebdo szatirikus lap melletti szolidaritásból készült a szerkesztőséget ért 2015-ös 

terrortámadást követően. Az alkotás – amely már 5 éve függött az osztályterem falán – egy Charlie Hebdo 

feliratú inget viselő, lefejezett alakot ábrázolt, az őt lemészároló dzsihádistára kiöltött nyelvvel. A muszlim 

diákok azonban úgy gondolták, hogy Mohamed prófétát jeleníti meg a rajz, ezért azt követelték a tanártól, 

hogy azonnal távolítsa el a teremből. A gúnyrajzot a diákok a közösségi médiában is közzétették, amely azt 

eredményezte, hogy a tanár az őt ért fenyegetések következtében rejtőzködni kényszerült. A rendőrség egy 

18 éves lányt tartóztatott le az az ügyben fenyegetésre való felbujtás gyanúja miatt. Azt egyelőre nem lehet 

tudni, hogy a középiskola egyik diákjáról van-e szó. Mark Rutte kormányfő abszurdnak nevezte az esetet, és 

kiállt a tanárok és a szólásszabadság védelmében. Több parlamenti képviselő is dühösen reagált a helyzetre 

és “szörnyűnek”, illetve “elfogadhatatlannak” minősítette azt. Egy munkáspárti képviselő, Lodewijk Asscher 

egyenesen Hitlerhez hasonlította a tanárt megfenyegető személyeket. 

[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.expressen.se/nyheter/polis-har-detaljerad-information-om-befarat-terrordad-i-sverige/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8921847/Girl-18-arrested-Holland-day-teacher-went-hiding-threats-cartoon.html
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(5) Március 18. óta 246 ezer bevándorlót legalizált Portugália 

A közigazgatási miniszter közleménye szerint március 18., a vészhelyzet kihirdetésének napja óta 245 ezer 

menedékkérőt legalizált ideiglenesen az ibériai ország. Ez azt jelenti, hogy állampolgáraival azonos jogokat 

biztosított azoknak, akiknek ezen a napon folyamatban volt menekültstátusz iránti kérelmük elbírálása a 

hatóságoknál. Valószínű, hogy a második hullám miatt ismét vészhelyzetet fognak kihirdetni, így azokat is 

legalizálják, akik az említett dátum után érkeztek Portugáliába. Az is elhangzott, hogy az ország negyedik azok 

sorában Európában, amelyek a legtöbb kísérő nélküli kiskorút fogadják be. Az elmúlt héten is 22 kiskorú 

érkezett görögországi menekülttáborokból. 

[Macau Business] 

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.macaubusiness.com/portugal-minister-announces-provisional-legalisation-of-246000-migrants/


 
4 
 

AFRIKA 

 

(6) 40 ember fulladt vízbe Mozambik partjainál 

40 Mozambikból menekülő személy fulladt vízbe az ország partjainál. A dzsihádista erőszaknak kitett 

szárazföldi Cabo Delgado tartományból a közeli Ibo és Matemo szigetére akartak eljutni, de csónakjuk 

elsüllyedt. A kelet-afrikai országban tomboló erőszak miatt már 400 000 ember volt kénytelen elhagyni 

otthonát. 

[Reuters] 

 

(7) Nemzetközi szervezetek figyelmeztetnek az etiópiai polgárháborús helyzet következményeire 

Egyre súlyosabb következményekkel jár az etiópiai polgárháborús helyzet, miközben az északi Tigráj 

tartomány már így is több százezer belső, illetve több tízezer eritreai menekültnek adott otthont. Félő, hogy 

a harcok eszkalációja csak növelni fogja ezeket a számokat. Egyes információk szerint már több százan 

megsebesültek a harcokban. Több nemzetközi szervezet is felhívta a figyelmet a konfliktus elől menekülők 

helyzetére. 

[Yahoo News] 

 

(8) Egyre tovább sodródik Etiópia a polgárháború felé vezető úton 

Az etióp miniszterelnök, Abij Ahmed november 4-én katonai műveletet indított az északi szövetségi 

tagállam, Tigráj ellen, amelynek politikai vezetése kivonta magát a szövetségi kormány ellenőrzése alól. A 110 

milliós Etiópia Afrika második legnépesebb állama, és fontos szerepet játszik a térségben megfigyelhető 

illegális migráció féken tartásában. Egy elhúzódó polgárháború beláthatatlan következményekkel járna a 

régió, sőt Európa számára is. 

[BBC] 

  

https://www.reuters.com/article/idUSKBN27J2KE
https://news.yahoo.com/scores-ethiopian-soldiers-wounded-tigray-111528033.html
https://www.bbc.com/news/world-africa-54838282
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(9) A nőket súlyosabban érinti a koronavírus Afganisztánban 

Az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala szerint a COVID-19 járvány kiemelten negatív 

hatással van az afgán nőkre. Az orvosi ellátáshoz való hozzáférés az ország lakosságának nagy része számára 

kihívást jelent, sokan nem kapnak időben ellátást, az egészségügyi dolgozók száma a népesség méretéhez 

képest roppant alacsony, a higiénia és vízellátás sok helyen nem megoldott. Az afgán nők jóval több 

egészségügyi kockázatnak vannak kitéve a nem megfelelő higiéniai környezet és a gyógykezelések 

hozzáférhetőségének hiánya miatt. Továbbá a nők több diszkriminációval szembesülnek, sokan elvesztették 

munkájukat. A járvány egészségügyi hatásai mellett a gazdasági következmények is rendkívül súlyosan érintik 

Afganisztánt, ahol a béketárgyalások megkezdésének ellenére növekedett a tálibok által elkövetett erőszak, 

miközben folytatódnak az amerikai csapatkivonások. Ráadásul az amerikai elnökválasztást követően az 

afganisztáni politikai erők nem tudják, hogy mire számíthatnak. Az ország biztonsági és gazdasági helyzetének 

folytatódó romlása a kivándorlás gyorsulásának veszélyével fenyeget. 

[BBC] 

 

(10) Szaúd-Arábia új munkaügyi reformkezdeményezése javít a migráns munkavállalók helyzetén 

Szaúd-Arábia bejelentette, hogy enyhíteni fogja a szerződéses korlátozások egy részét, amelyekkel a 

munkáltatók mintegy 10 millió migráns munkavállaló foglalkoztatását alakítják. A reformok lehetővé teszik 

a magánszektor dolgozóinak, hogy munkáltatói beleegyezés nélkül munkahelyet váltsanak és elhagyják az 

országot. A szaúdi kormány bejelentette, hogy „a munkakörnyezet hatékonyságának javítására és növelésére 

törekszik”. A jogvédő szervezetek szerint a jelenlegi kafala rendszer kiszolgáltatottá teszi a munkavállalókat 

a bántalmazásnak és kizsákmányolásnak. Az új szabályok az illetékes minisztérium közlése szerint jövő 

márciusban lépnek hatályba, és a magánszektorban foglalkoztatott valamennyi migránsra vonatkoznak majd. 

[BBC] 

 

(11)  Felgyújtotta magát egy szíriai menekült Libanonban 

Felgyújtotta magát egy szíriai menekült szerdán Bejrútban az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának 

befogadóközpontja előtt, mert nem tudta fizetni beteg lányának orvosi kezelését. Az 58 éves férfi kórházba 

került. Libanonban tartózkodik a legtöbb szíriai menekült a népesség arányában (mintegy 1,5 millió fő). 

[Al-Monitor] 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-54863716
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54813515
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/11/lebanon-refugee-syrian-fire-unhcr-hospital-coronavirus.html
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(12)  A német kormány egy migrációs és reintegrációs központot hozott létre Kairóban 

Új migrációs és reintegrációs központot létesített a német kormány Kairóban. A kétmillió euróból létrehozott 

intézmény célja, hogy segítse a hazatérő egyiptomiak visszaintegrálódását a társadalomba, elsősorban a 

munkába állásuk támogatásával. A központ az illegális migráció veszélyeire is fel szeretné hívni az egyiptomi 

lakosság figyelmét. 

[Ahram Online] 

 

(13)  A francia erők 50 dzsihádistát semlegesítettek Malilban 

Franciaország az elmúlt hónapokban 5 100 főre növelte a Száhelben tevékenykedő Barkhane Művelet 

létszámát, amelynek fő célja a radikális csoportok felszámolása. A dzsihádisták tevékenysége nagyban 

hozzájárult a térség instabilitásához, a belső menekültek számának emelkedéséhez és az illegális migráció 

erősödéséhez. 

[Reuters] 

  

https://hu.euronews.com/2020/03/20/perzsa-ujev-az-otthon-biztonsagaban
https://hu.euronews.com/2020/03/20/perzsa-ujev-az-otthon-biztonsagaban
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/389815/Egypt/Politics-/Egypt,-Germany-inaugurate-centre-to-integrate-Egyp.aspx
https://www.reuters.com/article/idUSKBN27I2NH
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AMERIKA 

 

(14) Ünneplésben törtek ki Joe Biden győzelmének hírére a déli határnál várakozó bevándorlók 

Amerikai zászlót lengetve ünnepelték bevándorlók a mexikói-amerikai határon a demokrata jelölt győzelmét. 

Egy tijuanai átmeneti szállás üzemeltetője szerint azért örülnek, mert Biden elnöksége alatt az USA ismét 

tiszteletben fogja tartani emberi jogaikat. Reményeik szerint nem fognak szétszakítani családokat és a fiatalok 

megkapják az esélyt egy jobb életre az USA-ban. Egy tavaly kötött mexikói-amerikai megállapodás nyomán 

a bevándorlóknak Mexikóban kell megvárniuk kérelmük elbírálását. Mexikót a Trump-kormányzat 

kereskedelmi szankciókkal fenyegette arra az esetre, ha nem erősíti meg északi határának védelmét. 

[France24] 

  

https://www.france24.com/en/live-news/20201108-migrants-on-mexican-us-border-celebrate-biden-win
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AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA 

 

(15) Nagy reményeket fűznek a bevándorló közösségek a hivatalba lépő új-zélandi kormányhoz 

Mint ismert, a néhány héttel ezelőtt tartott új-zélandi parlamenti választást az addig koalícióban kormányzó 

Munkáspárt fölényesen megnyerte. A Labour valószínűleg nem von be más pártot, pártokat a 

kormányalakításba, mivel a Zöldekkel való együttműködést nemrég kizárta, míg a másik korábbi koalíciós 

partnere, az "Új-Zéland az első" nevű szervezet nem jutott be a parlamentbe. Az országban élő bevándorló 

közösségek és más érdekeltek most arra számítanak, hogy Kris Faafoi marad a bevándorlásügyi miniszter, és 

a kormány felülvizsgálja majd a Csendes-óceán térségének migrációs folyamataival kapcsolatos új-zélandi 

politikát. Elemzők szerint a szigetország még több migráns befogadására lesz majd képes a következő 

időszakban, egyúttal viszont növelheti a határellenőrzések hatékonyságát. Ugyancsak valószínű, hogy a 

klímaalapú migrációval is foglalkozik majd az új kormány. 

[RNZ] 

 

https://www.rnz.co.nz/news/national/429811/hopes-pinned-on-labour-s-manifesto-leading-to-significant-immigration-changes

