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(1) Megalapozatlanul gyanúsított meg illegális bevándorlással 69 embert a brit tengeri hatóság 

A belgiumi Ostendéből kifutott halászhajót tartóztatott fel a brit Belügyminisztérium egyik egysége. A vízi 

járművet Harwichba kísérték, 69 albán nemzetiségű utasát bevándorlási szabályok megsértésével, egy lett és 

két ukrán személyből álló legénységét pedig illegális bevándorlás elősegítésével gyanúsították meg. Az 

illetékes ügyészség azonban elutasította az utasokkal szembeni gyanúsítást megalapozatlanság miatt, a 

bevándorlási törvény szerint ugyanis csak az számít illegális bevándorlónak, ha valaki brit területen kiköt, 

majd a kikötés helyét a szárazföldön elhagyja. A személyzettel szemben azonban vádat emelt az ügyészség. 

[The Independent] 

 

(2) Veszélyben a boszniai migránsok 

A boszniai Velika Kladusa város közelében egy főként bangladesi menekültek által lakott sátortábor nagy 

nehézségekkel néz szembe a hideg decemberi időjárás miatt. A szálláshelyet üzemeltető NGO közlése szerint 

többen elvándoroltak a korábban 100 fős táborból, mivel nem bírták a hideg időjárást. Az NGO képviselője 

azt is megemlítette, hogy az országban található táborok nagy része túlzsúfolt, mivel a migránsok innen 

próbálnak átjutni az Európai Unió területére. 

[Balkan Insight] 

  

(3)  Embercsempészeket fogott el a bosnyák rendőrség 

A boszniai határőrség az ország több másik rendvédelmi szervével együttműködve letartóztatott és 

felszámolt egy embercsempészbandát, amely a szomszédos EU tagország Horvátországba csempészett át 

menekülteket és migránsokat. A határőrség közleménye szerint több mint 20 embert tartóztattak le, akik 

többségükben közel-keleti migránsokat próbáltak átcsempészni a horvát határon.  A bosnyák rendvédelmi 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/home-office-migrants-boat-crossings-charges-b1768659.html
https://balkaninsight.com/2020/12/03/snow-worsens-plight-of-migrants-in-bosnia/
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szervek még novemberben egy fedett akció keretében szintén felszámoltak egy embercsempészbandát. A 

Nemzetközi Menekültügyi Szervezet (IOM) becslései szerint jelenleg körülbelül 10 ezer migráns tartózkodik 

Bosznia-Hercegovina területén, valamint továbbiak érkezése várható.  

[Balkan Insight] 

 

(4) További migránsokat fogad be Németország 2021-ben 

A német belügyminisztérium szóvivője bejelentette, hogy Németország a 2021-es év során befogadja azokat 

a menekülteket, akik idén oltalmazott státuszt kaptak a német hatóságoktól. Németország évente 5 500 

menekültet fogad be különböző humanitárius programokon keresztül. Idén azonban a koronavírus-

járványnak köszönhetően csak 1 178 menekült érkezett az országba, ezért a 2021-es év során a német 

kormány az idén kimaradt menekülteket is az országba szállítja. 

[InfoMigrants] 

 

(5) Dánia új statisztikai kategóriával kapna pontosabb képet az integrációs kihívásokról 

A dán bevándorlási statisztikák ezidáig a nyugati és nem-nyugati származású bevándorlói kategóriákkal 

dolgoztak, azonban ez a kettős felosztás nem tette lehetővé, hogy a dán társadalom pontos képet kapjon az 

integrációs szempontból problémásabb bevándorlói csoportokról, nevezetesen a török, az észak-afrikai és 

közel-keleti bevándorlókról. Például a dán pénzügyminisztérium gazdasági elemzéséből kiderül, hogy ez 

utóbbi csoport háromszor annyiba került a dán költségvetésnek 2017-ben, mint a többi nem-nyugati 

országból érkező bevándorló. Ez arra vezethető vissza, hogy a munkanélküliség és a bűnözés is nagyobb 

arányú ennél a közel-keleti csoportnál. A dán bevándorlási és integrációs miniszter ezért a MENA-régió 

országait, Pakisztánt, Afganisztánt és Törökországot is magába foglaló új statisztikai kategória bevezetését 

látja indokoltnak. Dániában összesen 516 261 nem-nyugati bevándorló és azok leszármazottja él, amelynek 

54,5%-át adják az új statisztikai kategóriába tartozók. 

[UIM] 

 

(6) Németország januártól kitoloncolhatja a súlyos bűncselekményt elkövető szíriaiakat 

A német belügyminiszter bejelentette, hogy nem hosszabbítják meg a szíriai állampolgárokat érintő, 2012-

ben bevezetett kitoloncolási tilalmat. 2021 januárjától a bíróságok eseti alapon dönthetnek majd a súlyos 

bűncselekmények miatt elítélt szíriaiak kiutasításáról. A belügyminiszter tájékoztatása szerint az elmúlt 

években Németországba érkezett mintegy 770 ezer szíriai állampolgárból körülbelül 90-en tekinthetők 

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://balkaninsight.com/2020/12/09/bosnian-police-bust-another-migrant-smuggling-ring/
https://www.infomigrants.net/en/post/28958/germany-to-move-2020-resettlement-contingent-into-2021
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://uim.dk/nyheder/tesfaye-ny-statistik-skal-give-et-mere-praecist-billede-af-integrationsudfordringerne
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fenyegetésnek, elsősorban őket érintheti a kitoloncolás. Technikai és gyakorlati értelemben azonban a 

kitoloncolások továbbra is rendkívül nehezen lesznek kivitelezhetőek, részben a koronavírus-járvány miatt 

bevezetett utazási korlátozások, részben pedig amiatt, hogy nincs olyan állami intézmény Szíriában, amellyel 

Németországnak diplomáciai kapcsolata lenne. 

[DW] 

 

(7) Párizs és Rabat megállapodást írt alá a kiskorú illegális migránsok hazaszállításáról 

Franciaország és Marokkó megállapodást kötött az ún. kísérő nélküli kiskorúak hazaszállításáról. Az 

egyezmény szövegét nem hozták nyilvánosságra, azonban Eric Dupond-Moretti francia igazságügyi miniszter 

kijelentése szerint a megállapodás "konkrét eszközök" alkalmazását teszi majd lehetővé a kísérő nélküli 

marokkói kiskorúak kiutasítási eljárásaiban. Az AFP francia hírügynökség információ szerint ez a 

gyakorlatban végső soron azt jelentené, hogy a francia bírák számára lehetővé válna a visszatérés elrendelése 

a marokkói bírák által hozott elhelyezési döntések alapján. A segélyszervezetek és a hatóság becslései szerint 

16 000 és 40 000 kiskorú illegális migráns él Franciaországban. Szakértők szerint sokan kábítószerfüggők és 

egyáltalán nem akarnak hazamenni.  

[InfoMigrants] 

 

(8) 12 határsértő egy nap alatt Magyarország déli határán 

Bács-Kiskun megyében december 8-án 3 esetben összesen 12 határsértőt tartóztattak fel Madaras és 

Hercegszántó között. Az illegális migránsok szírnek és afgánnak vallották magukat, azonban 

személyazonosságukat és tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták igazolni. A rendőrök a jogszabályi 

követelményeknek megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. 

[police.hu] 

 

(9) Lengyelország adja ki a legtöbb tartózkodási és letelepedési engedélyt az EU-ban 

Az Eurostat adatai szerint Lengyelország adja ki az összes uniós tartózkodási- és letelepedési engedély 

mintegy egynegyedét. A lista első helyét 724 ezer kérelemmel elfoglaló Lengyelországban a teljes 

engedélyszám 5,8%-kal nőtt legutóbb. A további sorrend: Németország (460 ezer), Spanyolország (320 ezer), 

Franciaország (285 ezer), Olaszország (176 ezer), Csehország (117 ezer), Hollandia (102 ezer), Svédország 

(102 ezer). 

https://www.dw.com/en/germany-ban-on-syria-deportations-will-be-allowed-to-expire/a-55901604
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.infomigrants.net/en/post/28979/france-and-morocco-sign-agreement-to-facilitate-the-return-of-unaccompanied-minors
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/hatarrendeszeti-osszesito-bacs-kiskun-12
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[Schengenvisainfo] 

  

(10) Erdőírtással akadályozzák meg a migránsok letelepedését Calais környékén 

Az elmúlt hónapokban fokozódott az erdőirtás az észak-franciaországi Calais városának környékén. A helyi 

segélyszervezetek szerint a városi vezetés így akarja megakadályozni azt, hogy a környéken tartózkodó 

migránsok (becslések szerint 500-600 fő) menedéket találjanak az erdőben. A műveletet a városi vezetés 

állami utasításra hajtja végre. 

[InfoMigrants]  

https://www.schengenvisainfo.com/news/poland-granted-a-quarter-of-first-residence-permits-issued-by-eu-27-in-2019/
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.infomigrants.net/en/post/29002/razed-woodlands-prevent-migrants-from-sheltering-around-calais
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AFRIKA 

 

(11) Három szenegáli apát ítéltek el, mert kivándorlásra kényszerítették fiaikat 

Három szenegáli férfit felfüggesztett börtönre ítélt egy helyi bíróság, mivel fiaikat arra kényszerítették, hogy 

a veszélyes tengeri úton a Kanári-szigetek felé induljanak. Az egyik fiú az út során megbetegedett és meghalt. 

Az apja 460 dollárnak megfelelő közép-afrikai frankot fizetett egy csempésznek. A fiú elképzelése az volt, 

hogy Spanyolországból Olaszországba megy és ott futballakadémiába iratkozik. A másik két fiú épségben 

hazatért Szenegálba. 

[Africa News] 

 

(12)  A múlt héten 50 000 főre nőtt a tigráji konfliktus elől Szudánba menekült etiópok száma 

Bár az etióp hadsereg lezárta a határt és ezzel jelentősen csökkent az érkezők száma, továbbra is több százan 

érkeznek naponta a szomszédos országba. Az elmenekült etiópok száma múlt héten elérte az 50 000 főt. 

[Sudan Tribune] 

 

  

https://www.africanews.com/2020/12/08/senegal-jails-three-fathers-for-pushing-sons-to-migrate-to-europe/
https://sudantribune.com/spip.php?article70190
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(13) A terrorizmushoz köthető halálesetek 41%-a Afganisztánban történt 

A Gazdasági és Békekutató Intézet (IEP) éves globális terrorizmusmutatójában Afganisztánt a terrorizmus 

és annak következményei által leginkább sújtott országnak nyilvánította. Az IEP jelentése szerint a 

terrorizmus óriási gazdasági károkat is okozott az országban 2019-ben, és erősen megrengette az ország eleve 

törékeny stabilitását. Tavaly a világ legtöbb áldozattal járó 20 terrortámadásából 6 Afganisztánban történt; a 

terrorizmushoz köthető halálesetek 41%-a történt az országban. Amennyiben a jelenleg zajló béketárgyalások 

nem járnak sikerrel, valamint nem csökken a megnövekedett erőszak az országban, akkor a következő 

években is hasonlóan magas halálozási, valamint elvándorlási aránnyal számolhatunk. 

 

[Global Terrorism Index] 

 

  

https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(14) Az erőszakkal kitelepítettek száma meghaladja a 80 milliót világszerte 

A COVID-19 járvány közepette a tűzszünetre és az összefogásra való felhívás ellenére 2020-ban is 

folytatódtak a fegyveres konfliktusok és üldöztetések, ami azt eredményezte, hogy az otthonaik elhagyására 

kényszerítettek száma az év közepére meghaladta a 80 millió főt. Az UNHCR által közzétett friss jelentésből 

kiderül, hogy az új lakhelyelhagyásokat a Szíriában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Mozambikban, 

Szomáliában, Jemenben és a Száhel-övezetben elkövetett erőszak hajtotta. Filippo Grandi, az ENSZ 

menekültügyi főbiztosa azt mondta, hogy „a kényszerű lakhelyelhagyások száma az elmúlt évtizedben 

megduplázódott, a nemzetközi közösség nem tudja biztosítani a békét.” 

[UNHCR] 

 

(15) ENSZ: szerint 2021-ben 235 millió embernek lesz szüksége humanitárius segítségre 

Az ENSZ becslései szerint 2021-ben 235 millió embernek lesz szüksége humanitárius segítségre. Ez 40%-os 

növekedés 2020-hoz képest, ami szinte kizárólag a koronavírus-járvány következménye. A világszervezet 

szerint ez legalább 35 milliárd dollárnyi segélyfelajánlást tesz majd szükségessé. 

[TRT World] 

 

(16)  IOM-konferencia: a globális migrációs paktum hasznos lesz a COVID-19 kezelésében is 

Közös konferenciát rendezett a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) és a vietnámi külügyminisztérium 

Ho Si Minhben. A migrációs tárgyú eseményen hangsúlyozták, hogy a nemzetközi migráció a világ számos 

országának, régiójának fejlődéséhez hozzájárult, a globális migrációs paktum (GCM) pedig megfelelően 

szolgálja a vietnámi nép képességének kibontakozását a világban, valamint megkönnyíti a külföldiek életét 

Vietnámban. A megszólalók aláhúzták, hogy a koronavírus-járvány a sérülékeny csoportok közül a 

migránsokat érintette a legsúlyosabban, de szerintük a globális migrációs paktum segítségével eredményesen 

lehet majd kezelni a COVID-19 migrációval kapcsolatos káros következményeit. Vietnám miniszterelnöke 

2020 tavaszán írta alá azt a határozatot, amelynek segítségével ténylegesen megtörténik majd a GCM céljainak 

megvalósítása az országban. 

[Vietnam Plus] 

https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
https://www.trtworld.com/life/un-predicts-record-235m-people-will-need-relief-in-2021-because-of-pandemic-41952
https://en.vietnamplus.vn/hcm-city-conference-discusses-implementation-of-global-compact-for-migration/192595.vnp

