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EURÓPA  

 

(1) Dánia egy tájékoztató kampánnyal hívja fel a figyelmet a muszlim nőket érő elnyomásra 

A dán Integrációs Ügynökség tájékoztató kampányt indított, amelynek a központi témája a negatív társadalmi 

kontroll és az abból eredő konfliktusok. A kampány három bevándorló hátterű nő videójából áll, akik 

elmesélik, hogy milyen módon voltak kitéve családjuk és közvetlen környezetük befolyásának. A videók 

Dániában sok fiatal muszlim nő számára ismerős kérdésekkel foglalkoznak, mint például a folyamatos 

megfigyelés és ellenőrzés, a vallási indíttatású zaklatás, a párhuzamos társadalom, az átnevelési utak és a 

kényszerházasságok. A videóban szereplő három nő arra ösztönzi sorstársait, hogy szálljanak szembe az őket 

érő elnyomással, és merjenek saját ambícióik és álmaik szerinti életet élni. 

[UIM] 

 

(2) Franciaországból kiutasítottak egy szélsőjobboldali dán politikust 

Az iszlámkritikus Kemény Vonal (dánul: Stram Kurs) alapítóját, Rasmus Paludant november 12-én 

letartóztatták Párizsban, mert a hatóságok feltételezés szerint iszlámellenes demonstrációt és Korán-égetést 

tervezett a Diadalív közelében. Paludant röviddel a letartóztatása után nemzetbiztonsági okokra hivatkozva 

kiutasították az országból. A dán politikus november 14-ei Facebook-bejegyzésében cáfolta azt, hogy 

demonstrációt, illetve Korán-égetést tervezett volna Párizsban, különös tekintettel arra, hogy most a 

koronavírus-járvány miatt semmilyen rendezvényt nem lehet megtartani Franciaországban. Paludan francia 

rendőrök kíséretében repült november 13-án Stockholmba, majd ezt követően Koppenhágába. 

[BT] 

 

 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://uim.dk/nyheder/ny-kampagne-skal-booste-minoritetskvinders-frihedskamp
https://www.bt.dk/krimi/stram-kurs-stifter-rasmus-paludan-er-anholdt-i-paris?fbclid=IwAR2VkkOKs3K4JCPRqacxva1ujv9HBgtMe3iouHspsL0qH6-GfguVJBDsz-U
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(3) Norvégiában jelentősen megnőtt a munkanélküliség a bevándorlók körében 

2020 harmadik negyedévében a Norvégiában élő bevándorlók 9,5%-a volt munkanélküli, ami 4%-os 

növekedést jelent a tavalyi év ugyanezen időszakához képest. Az országban jelenleg 3,2%-os a 

munkanélküliség, ami 122 224 regisztrált munkanélkülit jelent. A munkanélküliek 38,4%-a bevándorló. Az 

afrikai bevándorlók munkanélküliségi rátája a legmagasabb, 14,3%.  

[Aftenposten] 

 

(4) Tarthatatlanná vált a helyzet egy párizsi migránstáborban 

A Párizs északi peremén fekvő Saint-Denis-ben több mint 2 000 migráns él sátortáborban, akiknek az eddig 

sem könnyű helyzetét jelentősen megnehezítették a Franciaországban nemrég hatályba lépő járványügyi 

rendelkezések. A párizsi Stade de France sportarénával szemben található migránstábor ezen a nyáron jelent 

meg és azóta folyamatosan növekszik. A migránsok között sok az afgán származású. Az élelem hiánya, a 

rossz higiéniás körülmények, a COVID-19 fertőzéstől való félelem és a novemberben életbe lépett kijárási 

korlátozás miatt mostanra pattanásig feszült a hangulat a táborban. A helyi segélyszervezetek a tábor 

felszámolását és a migránsok megfelelő elszállásolását követelik a francia hatóságoktól. 

[Info Migrants] 

 

(5) Tovább bővíti flottáját a német migránsmentő NGO 

A német Sea-Eye nevű migránsmentő NGO bejelentette, hogy egy újabb hajóval bővíti a flottáját. A negyedik 

hajót jelenleg Hannoverben vizsgálják át és készítik fel a használatba vételre. A szervezet bejelentése szerint 

a hajó megvásárlását a német United4Rescue szövetség támogatta. Az NGO szóvivőjének bejelentése szerint 

az újabb hajó megvásárlására azért van szükség, mert idén a Mediterrán térségben történő illegális átkelések 

száma folyamatosan növekszik. Az IOM jelentése szerint 2020 során eddig 900 ember vesztette életét az 

átkelés közben, valamint hozzávetőlegesen 11 ezer migránst szállítottak vissza Líbiába. 

[DW] 

 

 

(6) Ausztria: 21 gyanúsítottat azonosítottak a bécsi terrortámadással kapcsolatban  

Az osztrák rendőrség 21 gyanúsítottat azonosított, akik kapcsolatba hozhatóak a november 2-i bécsi 

terrortámadás elkövetőjével. A rendőrség szóvivője szerint a gyanúsítottak vagy a támadás elkövetésében 

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.aftenposten.no/norge/i/X88KWE/kraftig-oekning-i-arbeidsledige-innvandrere
https://www.infomigrants.net/en/post/28324/situation-about-to-explode-in-locked-down-paris-migrant-camp
https://www.dw.com/en/germanys-sea-eye-adds-fourth-migrant-rescue-ship-to-fleet/a-55606933
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segédkeztek, vagy terrorcsoportok, illetve szervezett bűnözői hálózatok tagjai. A merénylő kapcsolatai mellett 

a rendőrség továbbra is vizsgálja, hogy a fegyver hogyan került osztrák területre. 

[DW] 

 

(7) EU belügyminiszteri egyeztetés a terrortámadások kapcsán 

November 13-án megbeszélést tartottak az uniós országok belügyminiszterei a közelmúlt ausztriai és francia 

terrortámadásaival kapcsolatban. A találkozó a 2015-ös francia Bataclan terrortámadás ötödik évfordulóján 

került megrendezésre. Az egyeztetés során az osztrák és a francia belügyminiszter megkérte kollégáit a 

schengeni határok ellenőrzésének szigorítására, a Közel-Keletről hazatért dzsihádisták szorosabb 

megfigyelésére, illetve az interneten jelentkező radikális tartalmak kiszűrésére. Emellett a találkozón szóba 

került egy továbbképző központ létrehozása az Európában prédikáló imámok számára. A találkozón 

elfogadott nyilatkozatot a tagállamok kormányfői megvitathatják a december 10-11. között megrendezésre 

kerülő EU-csúcson. 

[DW] 

 

(8) Felmérés: a migráció miatt aggódnak legjobban a máltaiak  

Az Eurobarometer rendszeresen, minden év tavaszán és őszén felméri, hogy a máltaiak milyen közügyeket 

tekintenek problémásnak. 2020 tavaszán a világjárvány ellenére az egészségügy helyzetéért csupán 25%-uk 

fejezte ki aggodalmát, míg a migrációt 58%-uk tartotta problémásnak. A bevándorlás a 2013-as őszi felmérés 

során ugrott először az első helyre és (egyetlen kivétellel, Daphne Caruana Galizia tényfeltáró újsáírónő 

meggyilkolásakor, mikor a bűnözés megelőzte) ott is maradt. A 2013 előtti 10 felmérésben a migráció csak 

kétszer szerepelt első számú problémaként.  

[Malta Today] 

  

(9) Román kamionos cégvezetőt állítottak bíróság elé Nagy-Britanniában 39 migráns halála 

ügyében 

Tavaly október 23-án az Essex grófságbeli Grey-ben találtak rá 39 vietnámi, 15 és 44 év közötti migráns 

holttestére egy kamionban. Az embercsempészetet egy hosszú ideig Írországban és Angliában élő, 2018-ban 

hazaköltözött, 43 éves román férfi, Dan Nica szervezte, akinek saját fuvarozó cége van a szigetországban. 

Bűntársai, két angol és egy román kamionsofőr, szintén bíróság előtt állnak, de hozzá hasonlóan tagadják 

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.dw.com/en/vienna-terror-attack-police-investigating-21-potential-accomplices/a-55593954
https://www.dw.com/en/eu-mulls-new-anti-terror-measures/a-55590020
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.maltatoday.com.mt/news/national/105793/in_good_times_and_bad_migration_is_maltas_top_worry_since_2013#.X7FH8s6g_IU
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bűnösségüket emberölés vádpontjában. Nica a 23-ai mellett két korábbi, október 11-ei és 18-ai 

embercsempészet tényét is elismerte. 

[BBC]  

 

https://www.bbc.com/news/uk-england-essex-54910288
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AFRIKA 

 

(10) Etiópia a tigráji polgárháború miatt 3 000 katonát vont ki Szomáliából 

A dzsihádista as-Sabáb ellen küzdő kontingens létszámának csökkentése jelentősen megkönnyíti majd a 

szélsőségesek műveleteit a szomáli kormány ellen. 

[Hiiraan] 

 

(11)  Tovább folytatódik az erőszak Mozambikban 

A szélsőséges iszlamisták újabb célpontját jelentő ország északi tartományában, Cabo Delgadóban 50 nőt és 

gyereket mészároltak le és fejeztek le a radikálisok. A mozambiki kormányerők egyelőre tehetetlenek a 

dzsihádistákkal szemben, sőt az orosz Wagner-csoport zsoldosai is vereséget szenvedtek tőlük. A belső 

menekültek (IDP) száma meghaladja a 355 000 főt, ami két év alatt 2700 %-os (!) növekedést jelent. 

[Reuters] 

 

(12) Burkina Fasóban 14 katonával végeztek a dzsihádisták 

A Száhelben jelen levő instabilitást mutatja, hogy Burkina Fasóban 14 katonával végeztek a dzsihádisták. A 

kormányerők saját bevallásuk szerint 10 támadót likvidáltak. Az erőszak következtében a 20 milliós 

országban egymillióan menekültek el otthonukból. 

[Reuters] 

 

(13) Megérkeztek az első etiópiai menekültek Szudánba 

A november 4-én kitört, Tigráj tartományt érintő fegyveres konfliktus eredményeképpen 11 000-en 

menekültek a szomszédos országba. A szudáni hatóságok szerint akár 200 000 ember is átlépheti a határt. 

[Sudan Tribune] 

 

  

https://hiiraan.com/news4/2020/Nov/180692/ethiopia_withdraws_thousands_of_troops_from_neighboring_somalia.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.reuters.com/article/idUSKBN27R0Y2
https://www.reuters.com/article/idUSKBN27S1CZ
https://sudantribune.com/spip.php?article70084
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

 

(14) Franciaország nem támogatja az amerikai csapatok kivonását Afganisztánból 

A francia miniszterelnök, Emmanuel Macron és a külügyminiszter, Jean-Yves Le Drian hétfőn találkozik az 

Amerikai Egyesült Államok külügyminiszterével, Mike Pompeo-val Párizsban. A francia kormánytagok 

világossá kívánják tenni, hogy ellenzik az egyoldalú amerikai kivonulást Afganisztánból, valamint Irakból, 

tekintettel a terrorizmus elleni harcra. Az amerikai elnökválasztás nyomán Donald Trump felgyorsította az 

afganisztáni csapatkivonást, a nemzetközi közvélemény és valamennyi NATO-tagállam azonban az ország 

gyors elhagyása ellen érvel annak ingatag biztonsági helyzete miatt. Egy ilyen meggondolatlan lépés 

beláthatatlan károkat okozhat Afganisztánban és aláaknázhatja az elmúlt húsz évben elért eredményeket az 

országban. 

[Tolo News] 

 

(15) Az al-Káida és az Iszlám Állam fenyegeti az afgán békefolyamatot 

Edmund Fitton-Brown, az ENSZ a Daesh, al-Káida és a Tálibán megfigyelő csoportjának vezetője elmondta, 

hogy az al-Káida komoly fenyegetést jelent az afgán békefolyamatokra, hiszen a terrorszervezet továbbra is 

szoros kapcsolatban és együttműködésben áll a Tálibánnal. Egy nemrégiben kiadott ENSZ-jelentés szerint 

Afganisztán 12 tartományában mintegy 400-600 al-Káida tag van jelen. Az ENSZ tisztviselője elmondta 

továbbá azt is, hogy Afganisztánban az Iszlám Államnak is több mint 2 000 harcosa van, akik további tagokat 

igyekeznek toborozni, valamint az elmúlt időszakban több terrorcselekményt vállalt magára a szervezet. A 

Tálibán Mozgalom annak ellenére ápolja ezeket a kapcsolatokat, hogy a februárban az Amerikai Egyesült 

Államokkal kötött megállapodásban biztosítékot adtak azok megszakítására. Ezek az események komoly 

hatással vannak az igen törékeny békefolyamatra és az erőszak fokozódására. 

[Tolo News] 

 

(16) Irak felgyorsította a menekülttáborok bezárását az országban  

Három évvel azt követően, hogy Irak bejelentette az "Iszlám Állam" fölött aratott győzelmet, továbbra is 

közel 1,3 millió belső menekült él az országban, egyötödük menekülttáborokban. Az utóbbi hetekben a 

bagdadi kormány utasítására felgyorsították a táborok bezárását, hogy kikényszerítsék az emberek hazatérését. 

https://tolonews.com/afghanistan-167739
https://tolonews.com/afghanistan-167736
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A Norvég Menekült Tanács arra figyelmeztet, hogy a hirtelen bezárások 100 ezer irakit hagyhatnak teljes 

bizonytalanságban a tél közeledtével, a koronavírus-járvány közepette.  

[Al-Monitor] 

 

(17)  Migrációs válság kezd kialakulni a Kanári-szigeteken 

Az elmúlt hétvégén több mint 2 200 illegális bevándorló érte el a területet. Idén csaknem 11 000-en érkeztek, 

ennek a fele október folyamán. 2019-ben egész évben összesen 2 560-an jutott el a szigetekig, vagyis eddig 

csaknem négy és félszeres növekedésnek lehetünk tanúi. A terület kormányzója, Ángel Víctor Torres 

Spanyolországtól és az EU-tól kért segítséget a helyzet kezelésére. 

[The Guardian] 

 

(18)  Számos Izraelbe érkezett szudáni menedékkérő tart attól, hogy visszatoloncolják őket 

Afrikába  

Az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein mellett Szudán a harmadik arab ország, amely az elmúlt hónapokban 

felvette a diplomáciai kapcsolatokat Izraellel. A közel-keleti államban a becslések szerint 6 000 szudáni 

menekült van, akik attól tartanak, hogy a két ország közti viszony rendezésével haza kell térniük.  

[Ahram] 

 

(19)  Újabb 20 afrikai fulladt vízbe a Földközi-tengeren 

Újabb 20 afrikai fulladt vízbe a Földközi-tengeren, amikor csónakjuk felborult. A kimentettek zöme nigériai, 

ghánai, gambiai és burkina fasói állampolgár volt. Egy hét alatt négy hajószerencsétlenség történt, amelyben 

összesen legalább 100-an vesztették életüket. Ebben az évben összesen 900 ember halt meg a tengeren az 

Európa felé tartó úton. 

[Reuters] 

 

(20) Újabb prominens al-Káida vezetővel végeztek a francai különleges erők 

Bah ag Moussa-t, aki a JNIM nevű dzsihádista csoport egyik vezetője volt, kombinált légi-szárazföldi rajtaütés 

során likvidálták Maliban. Franciaország 5 100 katonával harcol a régióban a szélsőséges iszlamista csoportok 

ellen. 

[Reuters] 

  

https://www.al-monitor.com/pulse/contents/afp/2020/11/iraq-conflict-displaced-returns.html
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/10/canary-islands-plead-for-help-as-2200-migrants-arrive-over-weekend
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/2/10/389439/World/Africa/Sudanese-in-Israel-fear-being-returned-after-norma.aspx
https://www.reuters.com/article/idUSKBN27T1T4
https://www.reuters.com/article/idUSKBN27T0O7
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(21) Sor került a globális migrációs paktum (GCM) első regionális, európai és más országok 

részvételével tartott felülvizsgálati konferenciájára  

2020. november 12-13-án vizsgálták felül és mutatták be egymásnak a GCM alapján az elmúlt két évben 

elvégzett jogi és politikai intézkedéseiket az ún. UNECE régióhoz tartozó országok. Az UNECE az ENSZ 

Európai Gazdasági Bizottsága, de munkájában nemcsak európai országok, hanem például Kanada, az 

Egyesült Államok, vagy éppen közép-ázsiai országok is részt vesznek. A felülvizsgálatot online módon 

tartották, a beszámolók nagy többsége technikai jellegűnek mondható. A szövegekből egyedül a Nemzetközi 

Migrációs Szervezet (IOM) főigazgatójának, António Vitorinonak és a holland delegátusnak a felszólalása 

emelhető ki. A portugál diplomata a GCM kapcsán jelezte, hogy az a nemzetközi jogon alapul. A holland 

állam beszámolója ugyanakkor leszögezte, hogy a GCM nem képezheti alapját nemzetközi szokásjogi 

szabályok képződésének.  

[Migration Network] 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/draft_agenda_10_november_2020_1.pdf
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ÁZSIA 

 

(22) India és Kína konfrontációra készül? 

India jelenlegi, Kínával folytatott határvitája arra késztette Indiát, hogy katonai intézkedéseket tegyen az 

elmúlt öt hónapban. A határvita legfőbb oka, hogy a két fél „különbözőképpen értelmezi” a két ország 

közötti határt meghúzó ellenőrzési vonalat. India az elmúlt időszakban taktikai hiányosságainak orvoslása 

érdekében felgyorsította az olyan eszközök vásárlását, mint a téli egyenruha, lőfegyverek, lőszer és egyéb 

fegyverek. Indiában az elmúlt hetekben a rakétakísérletek száma jelentősen megnőtt a korábbi adatokhoz 

képest, míg a kínai média arról számolt be, hogy a kínai hadsereg különleges intézkedéseket tett a határmenti 

területeken való jelenlétének megerősítésére, különös tekintettel a Himalája rendkívüli hideg időjárására. A 

határvitában érintett területen többmillióan élnek, így egy esetleges háború kitörése hatalmas 

népességmozgáshoz vezethet a térségben. 

[BBC] 

 

(23) Gyermekvédelmi oktatófüzetet adott ki az IOM a rohingya családok számára 

2017 augusztusa óta közel egymillió rohingya menekültet fogadtak a világ legnagyobb menekülttáborában, 

Cox’s Bazarban, Bangladesben, ahol a menekültvédelmi kérdések továbbra is kihívást jelentenek. A 

menekültek rendszeresen vannak kitéve zaklatásnak és fizikai bántalmazásnak a táborban. Sok rohingya szülő 

tart attól, hogy mi történik gyermekével, akiket munkavégzés és pénzszerzés céljából egyedül hagynak. A 

problémát felismerve a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) két füzetet adott ki gyermekvédelmi 

témában, amellyel a rohingya szülőket, valamint gyermekeket kívánja segíteni. A füzettől remélik, hogy a 

szülők és gyermekek között, valamint közösségi szinten egyaránt elindul egy konstruktív társalgás a 

gyermekvédelemről, ugyanis azt korábban tabutémának tekintették. A bizonytalanság, a biztonság, az oktatás 

és a megélhetési források hiánya miatt a családokat rendkívüli nyomás éri. Ez a nyomás gyakran súlyosbítja 

a családi feszültséget és vezet családon belüli erőszakhoz vagy a gyermekek bántalmazásához. A mai napig 

sok szülő úgy véli, hogy gyermeke számára a biztonság egyetlen forrását a fiatal korban történő házasság 

jelenti. 

[IOM] 

https://www.bbc.com/persian/world-features-54901179
https://www.iom.int/news/booklets-rohingya-parents-and-children-raise-awareness-protection-risks

