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EURÓPA  

 

(1) Idén a felére csökkent a gettók száma Dániában 

Dániában minden év december 1-jén frissítik az országos gettólistát, amelyen azok a nem-nyugati 

bevándorlók által lakott városrészek vannak, ahol magas a munkanélküliség, alacsony a lakosok végzettsége 

és jövedelme, illetve magas a bűnözési ráta. Idén 28-ról 15-re csökkent a nyilvántartott gettók száma, továbbá 

az ún. kemény gettók száma 15-ről 13-ra csökkent. Utóbbi kategóriába esnek azok a városrészek, ahol a 

szegregáció már annyira visszafordíthatatlan, hogy a városrész teljes átalakítása jelentheti az egyetlen 

megoldást. A listáért felelős közlekedés- és lakásügyi miniszter szerint a gettók megfeleződésének hátterében 

az állami integrációs erőfeszítések állnak. A párhuzamos társadalmak felszámolását célzó programcsomagnak 

köszönhető az, hogy a gettókban lakó bevándorlók mostanra nagyobb arányban munkába álltak, kevesebb 

az elítéltek száma, és összességében növekedett az ott élők iskolai végzettsége is. 

[TV2] 

 

(2) Az EU új befogadóközpontok létesítését támogatja a görög szigeteken 

Az Európai Unió és Görögország csütörtökön egyetértési megállapodást írt alá arról, hogy 2021 

szeptemberére új befogadóközpontot hoznak létre Leszbosz szigetén. Az előző hónapban az EU már 

felajánlott 121 millió eurót Görögországnak, amely összegből három kisebb befogadó központot alakítanak 

majd ki Számosz, Lérosz és Kosz szigetén. A Moria menekülttábor idén szeptemberi leégése következtében 

több mint 12 000 menedékkérő maradt fedél nélkül.  

[AA] 

 

 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-12-01-her-er-den-nye-ghettoliste-13-omraader-har-forladt-listen
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.aa.com.tr/en/europe/eu-greece-to-establish-reception-center-for-refugees/2064593
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(3) Marokkóba látogatott Várhelyi Olivér és Ylva Johansson  

Várhelyi Olivér szomszédságpolitikáért felelős és Ylva Johansson belügyi biztos Marokkóba látogatott. A 

tárgyalások fontos témája volt az illegális migráció, amelynek megfékezésében Rabat kulcsfontosságú 

partnere az EU-nak. Korábban a spanyol miniszterelnök, Pedro Sanchez is méltatta Marokkó erőfeszítéseit 

ezen a területen. Az észak-afrikai ország egyes becslések szerint az EU felé történő illegális átkelések 60%-át 

akadályozza meg. 

[Morocco World News] 

 

(4) Az Economist a bevándorló hátterű svéd szervezett bűnözői klánokhoz kapcsolódó erőszakról ír 

Miközben nyáron többen is kétkedve fogadták a hírt, mely szerint bevándorló hátterű svéd szervezett 

bűnözői klánok teljes utcákat zártak le Göteborgban, immáron a vezető liberális magazin, az Economist is 

arról cikkezett, hogy augusztusban a klánok több barikádot is emeltek, és bár később a rendőrség több embert 

is előállított. A cikk kiemeli, hogy senki ellen nem tudtak eljárást indítani, mert nem volt, aki tanúskodjon az 

elkövetők ellen. Azt is kifejtik, hogy Svédországban tízszer nagyobb az esélye annak, hogy egy 15 és 29 év 

közötti fiatalember lövöldözés áldozata lesz, mint Németországban. 

[The Economist] 

 

(5) Ciprusi belügyminiszter: a szigetre illegálisan érkezők 78%-a gazdasági bevándorló 

A ciprusi belügyminiszter szerint a szigetre illegálisan érkezők nagy része nem menekült, hanem valójában 

gazdasági bevándorló, akiket az embercsempészek megtévesztenek azzal, hogy onnan továbbmehetnek az 

EU többi tagállamába. Azonban Ciprus nem része a schengeni térségnek, így a migránsokat a szigeten tartja. 

Idén a pandémia ellenére különösen nagy nyomás nehezedett az országra, ám így is sikerült 1 250 embert 

hazaküldeni. Folyamatosan figyelmeztetik európai partnereiket arra, hogy nem bírják megfelelően 

menedzselni ezt a beáramlást. 

[The National Herald] 

 

(6) Újabb alagutat találtak a hatóságok a déli határzárnál 

A magyar hatóságok újabb alagutat találtak a déli határzárnál, ezúttal Kunbaja térségében. A Szerbia 

területéről induló alagutak nem csupán illegálisak, de az omlásveszély miatt életveszélyesek is. 

[Police.hu] 

https://www.moroccoworldnews.com/2020/12/327631/migration-eu-keen-to-maintain-privileged-partnership-with-morocco/
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.economist.com/europe/2020/11/28/why-sweden-struggles-to-curb-gang-violence
https://www.thenationalherald.com/cyprus_politics/arthro/cypriot_minister_says_most_refugee_asylum_claims_sham_attempts-1340293/
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
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/ujabb-alagutat-talaltak-a-bacs-kiskun-megyei#1
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(7) Migránsokkal teli hajót állítottak meg a La Manche csatornán 

16 bevándorló akart illegálisan Angliába jutni hajón keresztül, azonban a parti őrség feltartóztatta őket. 

További 2 személyt a vízből mentettek ki, míg a francia hatóságok arról számoltak be, hogy a héten mintegy 

200 ember átkelését akadályozták meg.  

[BBC] 

 

(8) Finnországban a szociális juttatások 13%-át a bevándorlók kapták 2018-ban 

A finn társadalombiztosítási intézet (Kela) legfrissebb tanulmánya feltárta, hogy a 2018-ban Finnországban 

szociális juttatásként kifizetett 10,7 milliárd euróból 1,36 milliárd eurót (13%) a bevándorlóknak folyósítottak. 

A bevándorlókat a tanulmány olyan külföldön született személyként határozta meg, akiknek nem finn az 

anyanyelve. Ez a csoport a vizsgált lakosság 6,6%-át tette ki. A bevándorlók több juttatási kategóriában is 

túlreprezentáltak voltak, a munkanélküli-járadékok 27%-át, az alapvető szociális segélyek 20%-át és a 

lakhatási támogatások 14%-át is ők kapták. Míg a finnek átlagosan mintegy 900 eurót, addig a bevándorlók 

átlagosan évi 3300 eurót kaptak ilyen juttatások formájában. A túlreprezentáltság olyan tényezőknek 

tulajdonítható, mint a viszonylag magas munkanélküliségi ráta és a bevándorlók alacsony átlagéletkora.  

 [Helsinki Times] 

 

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.bbc.com/news/uk-england-kent-55133773
https://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/18386-kela-immigrants-in-finland-received-over-25-of-unemployment-benefits-in-2018.html
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AFRIKA 

 

(9) A Global Terrorism Index adatai alapján Afrika vált az Iszlám Állam fő működési területévé 

A Global Terrorism Index adatai alapján Afrika vált az Iszlám Állam fő működési területévé, megelőzve a 

Közel-Keletet. A térségben egy év alatt 67%-kal nőtt az ISIS által meggyilkolt emberek száma: az Iszlám 

Államhoz kapcsolódó afrikai terrorszervezetek 982 halottért feleltek. Ez az ISIS által világszerte elkövetett 

támadások áldozatainak 41%-a. A dzsihádisták megerősödése számos konfliktust táplál a kontinensen, 

amelyek összességében menekültek millióiért felelnek. 

[BBC] 

 

(10)  Ferenc pápa is felszólalt a nigériai terrortámadás kapcsán 

A Boko Haram támadásában egyes hírek szerint 110 földműves vesztette éltét: a dzsihádisták az áldozatok 

jelentős részét lefejezték. A terrorszervezet észak-nigériai támadásaiban már több mint 30 000 ember 

vesztette életét. 

[Reuters] 

 

(11) Három francia katonai bázist ért rakétatámadás Maliban 

A jelentések szerint a dzsihádista csoportok akciója nem járt személyi sérüléssel. A Száhelben 5 100 francia 

katona harcol a terrorszervezetek ellen, amelyek egyik központja Mali. 

[Reuters] 

 

  

https://www.bbc.com/news/world-africa-55147863
https://www.reuters.com/article/idUSKBN28C17S
https://www.reuters.com/article/idUSKBN28A1SN
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(12) Egy új törvény alapján 75 000 gyermek kaphat állampolgárságot Iránban 

Az Iráni Iszlám Köztársaság állampolgárságot ad több ezer Iránban született gyermeknek, akik iráni anyától 

és nem iráni apától születtek. A kormány becslései alapján körülbelül 75 000 olyan 18 év alatti fiatalkorú él 

Iránban, akiket a hontalanság veszélye fenyeget – ők már állampolgárságért folyamodhatnak. Habár az új 

törvény nem biztosít egyenlő jogokat az édesapák és édesanyák számára, a jogszabály jelentős előrelépésnek 

számít. 

[UNHCR] 

 

(13) Bizottságot hoznak létre az emberi jogi jogvédők védelmére Afganisztánban 

Afganisztán második alelnöke bejelentette, hogy bizottságot hoznak létre az emberi jogi jogvédők védelme 

érdekében. A bizottság tagjait a Belügyminisztérium, a Nemzetbiztonsági Igazgatóság helyettesei, a legfőbb 

ügyész, a Legfelsőbb Bíróság, a Független Emberi Jogi Bizottság, a Nőügyi Minisztérium és az Emberi 

Jogvédők Bizottságának illetékes képviselői adják. Az elmúlt időszakban megemelkedett az erőszak 

Afganisztán különböző részein, amely különösen súlyosan érinti az országban tartózkodó jogvédőket és 

tudósítókat. Az afgán nemzetbiztonság úgy véli, hogy a tálibok a civil társadalmat célozzák nyílt támadásokkal. 

[BBC] 

 

  

https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/12/5fc5fecf4/75000-children-iran-gain-nationality-under-new-law.html
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-55169888
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(14) Guterres: a világjárvány ellenére gyökeret eresztett a globális migrációs paktum 

António Guterres ENSZ főtitkár bemutatta a globális migrációs paktum (GCM) végrehajtásának elmúlt két 

évi tapasztalatairól szóló jelentését. A főtitkár kiemelte, hogy a paktum céljainak megvalósítása a kihívások – 

köztük mindenekelőtt a koronavírus-járvány – ellenére ígéretesen zajlik szerte a világban. A COVID-19 

negatívan érintett több, mint 2,7 millió migránst, különösen nőket és gyerekeket, új gyakorlatok is kialakultak 

az úton lévők védelme érdekében. Guterres szerint a társadalmakat meg kell erősíteni a gyűlölet vírusával 

szemben, és a migránsokat nem szabad stigmatizálni, ellenben biztosítani kell számukra az alapvető 

közszolgáltatásokat. Az ENSZ főtitkár szerint a koronavírus-járvány rávilágított a migránsok munkájának 

értékére. Végül hangsúlyozta, hogy az emberi sokszínűség előny és nem pedig fenyegetés, és mindenkit arra 

buzdított, hogy értékelje a "különbözőségeinek gazdagságát". 

[UN] 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://news.un.org/en/story/2020/12/1078942
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AMERIKA 

 

(15) Bevándorlási jogszabályszigorítással készül Chile a pandémia utáni időkre 

Csütörtökön fogadta el a jobboldali kormány kezdeményezésére a chilei parlament azt a törvénytervezetet, 

mely új Bevándorlási Szolgálatot hoz létre, új követelményeket állapít meg a legális belépéshez, és 

keményebben szankcionálja az illegális bevándorlókat (akik eddig főként Venezuelából, Peruból, Haitiből és 

Kubából jöttek). A törvény Sebastian Pinera elnök aláírására vár, de ellenzői várhatóan az 

Alkotmánybíróságon fogják majd megtámadni. A kormány szakértői arra számítanak, hogy a járvány 

lecsengésével ismét megnőhet a nyomás Dél-Amerika legfejlettebb országán, és 250 ezer bevándorló érkezhet 

az országba, mivel a Nemzetközi Valutaalap előrejelzése szerint Chile gazdasága hamar magára talál majd a 

pandémiát követően. 

[Reuters] 

 

(16) Kivonhatják a Szomáliában szolgáló mintegy 700 amerikai katona nagy részét 

A Fehér Ház döntése értelmében hamarosan kivonhatják a Szomáliában szolgáló mintegy 700 amerikai 

katona nagy részét. A létszámcsökkentés részletei – katonák pontos száma, új vezénylési helyük – egyelőre 

nem ismertek. Sokan aggodalommal tekintenek a lépésre, attól tartva, hogy az az as-Sabáb nevű dzsihádista 

szervezet megerősödését vonhatja magával. A közvetett információk alapján a Pentagon sem ért egyet a 

döntéssel, így elképzelhető, hogy a január 20-án hivatalba lépő Biden-adminisztráció felülvizsgálja azt. 

[Hiiraan] 

https://www.reuters.com/article/us-chile-immigration/chile-tightens-immigration-law-ahead-of-predicted-post-lockdown-arrivals-idUSKBN28E1W4
https://hiiraan.com/news4/2020/Dec/180935/trump_orders_the_withdrawal_of_the_majority_of_us_troops_in_somalia.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront

