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(1) Új integrációs programot indít Málta 

A máltai kormány az ideiglenes humanitárius védelem jogintézményének megszűnésével automatikusan 

egyedi letelepedési engedélyt (SRA) adott azoknak a migránsoknak, akik ugyan nem kaptak menekültstátuszt, 

ám dolgoznak, nem követtek el bűncselekményt és integrációs kurzuson is sikerrel vettek részt. Egy friss terv 

szerint mostantól minden elutasított menedékkérőnek folyamodnia kell ezért az engedélyért. Ha nem teljesíti 

az említett feltételeket, önkéntes hazatérésre szólítják fel, mely azonban nem zárja ki a későbbi kitoloncolást. 

[Malta Today] 

 

(2) A líbiai fegyverembargó megsértésének gyanúja miatt török hajót vizsgáltak át német erők 

Az EU Irini-műveletében résztvevő német erők a líbiai fegyverembargó megsértésének gyanúja miatt 

átkutatták a török zászló alatt a Földközi-tengeren Líbia felé hajózó Roselina-A elnevezésű hajót. A Hamburg 

nevű német fregatt helikopterről a fedélzetre szállt egyége nem talált semmi gyanúsat a konténerhajón; az 

humanitárius segélyt és festéket szállított Miszrátába. Ankara jogszerűtlennek ítélte az intézkedést, 

tiltakozásként pedig bekérette többek között az európai uniós, az olasz és a német nagykövetet. 

[Reuters] 

 

(3)  Idén október végéig 1569-en léptek illegálisan Németországba a skandináv államokból 

Idén október végéig 1569-en léptek illegálisan Németországba a skandináv államokból, többségük afgán és 

iraki állampolgár. A német belügyminisztérium tájékoztatása szerint 2020 első félévének végén 28 292 olyan 

migráns és menekült élt Németországban, akik menedékjogi kérelmének elbírálása egy másik EU-tagállam 

felelőssége kellene, hogy legyen. Az EU dublini rendelete értelmében a menedékjogi kérelmek feldolgozása 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.maltatoday.com.mt/news/national/106103/voluntary_return_programme_for_failed_asylum_claimants#.X8PxeM6g_IU
https://www.reuters.com/article/libya-security-turkey-germany/germany-turkey-trade-accusations-over-interception-of-turkish-vessel-idUSKBN2841IN?il=0
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annak az EU-államnak a kötelezettsége, amelyikbe a migráns elsőként belépett. Néhány migráns azonban 

megpróbál kihasználni egy jogi kiskaput: ha egy migráns bármilyen okból képes legalább hat hónapot eltölteni 

egy másik EU-tagországban, akkor ennek az országnak általában át kell vállalnia menedékkérelmének 

feldolgozását. Sok migráns ezért megpróbál bejutni Németországba és hat hónapig bujkálni a hatóságok elől 

mielőtt beterjeszti ügyét. Német politikusok az EU-n belüli másodlagos migráció visszaszorítására szólítottak 

fel. 

[InfoMigrants] 

 

(4) Az Egyesült Királyság és Franciaország új megállapodást írt alá az illegális migráció elleni 

küzdelemről 

A brit belügyminiszter és francia kollégája új megállapodást kötött a La Manche-csatornán folyó migrációs 

tevékenység kezeléséről. Priti Patel és Gérald Darmanin egyetértett abban, hogy csökkenteni kell a migráció 

mértékét a két ország közti tengerszakaszon. A megerősített megállapodásra azért volt szükség, mert az 

illegális átkelések aránya a 2019-es 41%-ról 60%-ra nőtt. 

[Gov.uk] 

 

(5) A cseh rendőrség megállított egy 48 migránst szállító teherautót 

48 embert talált a cseh rendőrség egy török rendszámú teherautóban. A migránsok állítólag Szíriából 

származnak és Németországba, valamint Hollandiába tartottak. A teherautót a Pozsonyt és Brünnt összekötő 

autópályán vették őrizetbe. „A vámosok személyeket észleltek a teherautóban, amikor röntgenvizsgálattal 

ellenőrizték azt” – számolt be a rendőrség az illegális bevándorlókról. 

[InfoMigrants] 

 

(6) Málta: a Líbiával való kooperáció egy újabb migrációs válságot előzött meg 

A máltai külügyminiszter egy konferencián arról beszélt, a líbiai parti őrséggel valló kooperáció akadályozta 

meg, hogy a szigetország még súlyosabb migrációs válsággal nézzen szembe 2020-ban. Bár így is több mint 

2 200 illegális bevándorló érte el Máltát, Evarist Bartolo szerint a líbiai hatóságok csaknem 7 000 átkelést 

hiúsítottak meg, jelentősen enyhítve így a szigetre nehezedő nyomást.  

[Libya Observer] 

 

 

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.infomigrants.net/en/post/28795/hundreds-of-migrants-have-entered-germany-illegally-from-scandinavia
https://www.gov.uk/government/news/uk-and-france-sign-new-agreement-to-tackle-illegal-migration
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.infomigrants.net/en/post/28369/czech-police-stop-truck-carrying-48-migrants
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.libyaobserver.ly/news/malta-cooperation-libya-migration-prevented-monumental-crisis
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(7) A magyar rendőrség illegális határátlépőket fogott el Mórahalom közelében 

A magyar rendőrség illegális határátlépőket fogott el Mórahalom közelében. A két, magát szír állampolgárnak 

valló személy nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani magyarországi tartózkodásának jogszerűségét. Ebben 

az évben eddig több mint 30 000 illegális határátlépési kísérletre került sor. 

[Police.hu] 

 

(8) Svédország: a munkáltatók becsapják és kihasználják a 2015-ben kísérő nélkül érkezett 

kiskorúakat 

Svédországba 2015-ben rengeteg kísérő nélküli - főként afgán - kiskorú érkezett abban reménykedve, hogy 

könnyen tartózkodási engedélyhez juthat majd az országban. Miután azonban Svédország Afganisztánt 

biztonságos országgá minősítette, az afgán fiatalok többségétől hosszadalmas menekültügyi eljárást követően 

megtagadták a menekült státuszt. Az afgán fiatalok kiutasításának elkerülése érdekében a baloldali pártok 

nyomására a svéd parlament 2018-ban elfogadott egy törvényt, amely szerint ezek a fiatalok ideiglenesen az 

országban maradhatnak középfokú tanulmányok folytatása céljából. A törvény értelmében 13 hónapig 

tartózkodhatnak Svédországban, és a tanulmányaik befejezését követően 6 hónap alatt kell legalább 2 éves 

határozott idejű munkaviszonyt létesíteniük ahhoz, hogy állandó tartózkodási engedélyt kaphassanak. A 

Dagens Nyheter című napilap interjút készítette 10 afgán fiatallal, akik egy párhuzamos munkaerőpiacról 

számolnak be, ahol ingyen dolgoztatják, illetve kizsákmányolják őket. A megkérdezett afgánok azt mondják, 

hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő munkaszerződésnek “ára” van; a munkáltatók annyit 

visszatartanak a bérükből, hogy a ténylegesen kifizetett munkabér már nem elegendő a megélhetéshez. Ezért 

Svédországban a tényleges megélhetést számukra csak a fekete munka vagy a kábítószerkereskedelem 

jelentheti. Az egyik afgán fiatal éppen ezért döntött úgy, hogy inkább Franciaországban keresi a boldogulást. 

[DN] 

  

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/illegalis-migransokat-tartoztattak-fel-368
https://www.dn.se/sverige/ensamkommande-vittnar-om-en-parallell-arbetsmarknad-blir-lurade-att-arbeta-gratis/
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AFRIKA 

 

(9) November 28-án az etióp szövetségi kormány erői felszabadították Mekellét 

November 28-án az etióp szövetségi kormány erői felszabadították Mekellét a lázadó TPLF ellenőrzése alól. 

Ez némi reménnyel kecsegtet a fegyveres harcok gyors lezárására és a konfliktus deeszkalációjára. 

Ugyanakkor a TPLF vezetése további harcra szólította fel híveit. Becslések szerint egymillió ember szorul 

humanitárius segítségre a térségben. 

[Hiiraan] 

 

(10)  Jelentősen csökkent a Szudánba érkező menekültek száma 

Jelentősen csökkent a Szudánba érkező menekültek száma, miután az etióp szövetségi hadsereg lezárta a 

határt. Eddig mintegy 44 000 etióp keresett menedéket a szomszédos országban. A november 4-én kitört 

polgárháborúban a miniszterelnököt, Abij Amhedet támogató szövetségi hadsereg az elmúlt tíz napban 

komoly sikereket ért el. 

[Sudan Tribune] 

 

(11) Trópusi ciklon érte el Szomália partjait 

A Gati névre keresztelt időjárási jelenség heves esőzéseket hozott magával, amelyek következtében legalább 

nyolcan meghaltak és 15 000-en váltak belső menekültté. A klímaváltozás hatására egyre gyakoribbak az 

időjárási anomáliák Kelet-Afrikában, amelyek százezreket kényszerítenek lakóhelyük elhagyására. 

[Hiiraan] 

  

https://hiiraan.com/news4/2020/Nov/180877/ethiopia_says_military_operation_in_tigray_region_is_over_hunt_for_tigray_leaders_begins.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://sudantribune.com/spip.php?article70143
https://hiiraan.com/news4/2020/Nov/180824/8_killed_after_tropical_storm_makes_landfall_in_somalia.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(12) Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa szerint súlyos következmények várhatók Afganisztánban 

Filippo Grandi, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa ötnapos Afganisztánban tett látogatása után arra sürgeti 

a nemzetközi közösséget, hogy maradjon elkötelezett az ország támogatása mellett, különösen ebben a 

kritikus időszakban. A Főbiztos nagyobb támogatást szorgalmaz az afgán menekültek és visszatérők számára. 

Grandi szerint az erőszak jelenlegi, emelkedő tendenciáját meg kell állítani és a béketárgyalás sikerességére 

koncentrálni. Hangsúlyozta, hogy egy ilyen megállapodás biztosíthatja az afganisztáni férfiak és nők 

biztonságát, valamint jogait, amelyek hiánya az egyik legfőbb oka az évtizedes kényszerű lakhelyelhagyásnak. 

[UNHCR] 

 

(13) Az Egyesült Arab Emírségek tizenhárom ország esetében jelentette be a vízumkiadás 

felfüggesztését 

Az Egyesült Arab Emírségek (EAE) tizenhárom, többségében muszlim ország – többek között Pakisztán, 

Irán, Libanon, Szomália, Afganisztán, Jemen, Irak – esetében jelentette be a vízumkiadás felfüggesztését. 

Abu Dzabi attól tart, hogy ezekből az államokból terroristák érkezhetnek a területére, akik bosszúból azért, 

hogy az Emírségek felvette a diplomáciai kapcsolatot Izraellel, támadást hajtanak végre az EAE területén. 

[Hiiraan] 

 

  

https://www.unhcr.org/news/press/2020/11/5fba88884/un-high-commissioner-refugees-warns-grave-consequences-world-looks-afghanistan.html
https://hiiraan.com/news4/2020/Nov/180853/uae_fears_repercussions_after_resuming_relations_with_israel.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(14) Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) összefoglalót készített a hegyi-karabahi 

konfliktus okozta menekültügyi helyzet általa fontosnak ítélt szempontjairól 

Az UNHCR európai irodája röviden összefoglalta a 2020. szeptember 27-e és november 9-e között Hegyi-

Karabahban és a szomszédos 7 körzetben végzett hadműveletek következtében kialakult helyzet 

menekültügyi szempontjait. Eszerint az 1988 és 1992 között zajló karabahi háború miatt körülbelül 40 ezer 

azeri nemzetiségű személy menekült el Hegyi-Karabahból és további több, mint 560 ezer fő a környező hét 

azeri körzetből. A menekültek többsége belső menekültként (IDP) Azerbajdzsán különböző vidékein (több 

mint 200 ezren a fővárosban, Bakuban, illetve annak körzetében) telepedett le. Azerbajdzsán 2005-ben tervet 

készített a belső menekültek majdani visszatérésére, a most kezdődő visszatelepülések vélhetően ez alapján 

mennek majd végbe. Korábbi felmérések szerint az azeri belső menekültek zöme vissza szeretne térni 

szülőföldjére, bár előbb személyesen is szeretne meggyőződni a helyi viszonyokról. A Hegyi-Karabahot 

körülvevő és korábban azeri többségű hét körzet települései nagyon romos állapotban vannak, míg Karabah 

korábban főleg azeriek lakta és most visszafoglalt városaiban, falvaiban (például Susi/Susa városában) 

valamivel jobb a helyzet. Az 1988-1992-es háború előtt Hegyi Karabah lakosainak nagy többsége örmény 

nemzetiségű volt jelentős, 20-22 százalékos azeri kisebbséggel. A mostani konfliktus miatt örmények is 

elmenekültek a térségből, számukat 9 ezertől egészen néhány tízezer főre becsülik. A most elmenekült 

karabahi örmények többsége Örményországba távozott. 

[Refworld] 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.refworld.org/docid/5fc0e1e24.html
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AMERIKA 

 

(15) Az ENSZ-et is okolja Trinidad és Tobago miniszterelnöke a hazáját sújtó migrációs 

krízisért 

Miután 16 személy, akiket múlt vasárnap kitoloncoltak Venezuelába, kedden visszatért a szigetországba, 

Keith Rowley miniszterelnök szerdán élesen bírálta mind az Amerikai Államok Szervezetét (OAS), mind 

pedig az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságát (UNHCR), mondván, hogy nyilatkozataikkal gerjesztik a 

migrációs hullámot. A kormányfő szerint elképesztő elvárás e szervezetek részéről, hogy egy 1,3 milliós 

országnak kelljen viselnie egy 34 milliós országban uralkodó válság következményeit és nyitva kelljen tartania 

a határait a COVID-19 pandémia alatt magukat menekültnek mondó gazdasági bevándorlók, fegyver-, drog- 

és embercsempészek, valamint bandatagok előtt. 

[Caribbean National Weekly] 

 

(16) Új bevándorlási rendelkezést fogadott el az utolsó hónapjait töltő Trump-adminisztráció 

Az új szabályozás értelmében kéttucat, zömében afrikai és közel-keleti ország esetében a vízumigénylőknek 

5 000, 10 000, illetve 15 000 dollárnyi összeget kell letétbe helyezniük az Egyesült Államokba való belépéshez. 

A rendelkezés célja, hogy elejét vegye a túltartózkodásnak, ez esetben ugyanis az összeg elveszik. A 

szabályozás azokat az országokat érinti, amelyek állampolgárai esetében 2019-ben a túltartózkodás aránya 

meghaladta a 10 %-ot. 

[Libya Observer] 

https://www.caribbeannationalweekly.com/caribbean-breaking-news-featured/trinidad-government-slams-oas-trump-administration-for-latest-venezuela-refugee-wave/
https://www.libyaobserver.ly/news/new-trump-rule-could-require-muslim-nation-countries-including-libya-pay-15000-entering-us

