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EURÓPA  

 

(1) „Felrobbant” a kanári-szigeteki illegális érkezésszám 

A Frontex múlt héten közzétett adatai szerint novemberben tovább folytatódott az illegális határátlépések 

összesített számának érdemi növekedése. A 11. hónapban összesen 22 800 érkezést regisztráltak, így az idei 

összesített szint (116 840) már csak 8%-kal marad el a tavalyi év időarányos adatától. A „felzárkózást” két 

útvonal élénkülése hajtja: a nyugat-afrikai vonalon csak novemberben több mint 8 150 személy érte el a 

Kanári-szigeteket, így ott az első tizenegy hónapban – többnyire augusztus óta – összesen 19 600 irreguláris 

migránst regisztráltak (elsősorban szubszaharai és marokkói állampolgárokat). A közép-mediterrán útvonal 

is frekventált maradt: az 5 400 novemberi érkezővel idén immáron 34 200 személy ért partot (elsősorban 

Olaszországban, kisebb részt Máltán). Az itt érkezők jellemzően tunéziaiak vagy bangladesiek. A nyugat-

mediterrán (Marokkó-Spanyolország) vonalon folytatódott a mérséklődés, de így is 15 900 érkezést jegyeztek 

fel a január–november időszakban (zömében algériai és marokkói háttérrel). Görögország továbbra is 

enyhülő migrációs nyomással szembesül, 2020 első tizenegy hónapjában 18 500 illegális határátlépés történt 

Törökország irányából. A nyugat-balkáni érkezésszám azonban továbbra is magas: novemberig 23 300 

átlépést jegyeztek fel, ami több mint duplája a 2019-es vonatkozó adatnak. A Balkánon mozgó migránsok 

többsége szír vagy afgán. 

[Frontex] 

 

(2) Bécs lakosságának közel harmada nem osztrák állampolgár 

Az osztrák főváros legfrissebb – 2020. január 1-i állapotot tükröző – statisztikai adatai alapján Bécs 1 911 

191 fős teljes népességéből 30,8% nem rendelkezik osztrák állampolgársággal. Még magasabb azoknak az 

aránya (47,8%), akik nem rendelkeznek osztrák állampolgársággal, és/vagy nem Ausztriában születtek, 

és/vagy akiknek mindkét szülője külföldön született. Tanulságos az is, hogy az osztrák fővárosban élő diákok 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/situation-at-eu-external-borders-western-african-route-at-record-highs-yzD0DS
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több mint felének (52%) nem a német az anyanyelve. Származás alapján a legnagyobb kisebbséget a szerbek 

(102 ezer), a törökök (76 ezer), a németek (62 ezer), a lengyelek (55 ezer), a románok (43 ezer), a bosnyákok 

(41 ezer), a magyarok (30 ezer), a horvátok (28 ezer), a szírek (26 ezer) és a bolgárok (22 ezer) alkotják. 

[Integrations & Diversitäts monitor] 

  

(3)  Egy újabb ISIS-szimpatizáns nő tért haza Svédországba 

A 48 éves nő és két gyermeke december 14-én érkezett vissza Svédországba egy Iszlám Állam által ellenőrzött 

területről. A nő 2011-ben utazott Szíriába, ahová magával vitte öt gyermekét is. Szíriában állítólag újból 

férjhez ment és további gyerekeket szült. A gyerekei közül egy még Szíriában van, a többi valószínűleg 

meghalt. Visszatérését követően pár nappal a svéd rendőrség kényszerházasság gyanújával őrizetbe vette a 

nőt. Az elmúlt években egy maroknyi “svéd ISIS-nő” tért vissza Svédországba, közülük többen a kurdok 

által őrzött al-Hol fogolytáborból menekültek el embercsempészek segítségével. A régióban kiterjedt 

csempésztevékenység folyik, és a kurdok magát az al-Hol tábort szivárgó vödörnek nevezik. A svéd köztévé 

(SVT) információi szerint további három “svéd ISIS-nő” és gyermekeik visszatérése várható Svédországba, 

azonban a külügyminisztérium sajtóirodája ezt a hírt nem erősítette meg. 

[SVT] 

 

(4) ISIS-harcosok több millió koronát csaltak ki a svéd államtól 

A Göteborgs-Tidningen svéd újságnak sikerült 45 olyan idegen harcost beazonosítania, akik az utóbbi 

években a svéd adófizetők pénzéből éltek annak ellenére, hogy Szíriában tartózkodtak és az Iszlám Állam 

oldalán harcolta. Ezek a személyek több éven keresztül részesültek olyan szociális támogatásokban, mint 

például a családi pótlék, a lakhatási támogatás és a tanulmányi támogatás. Az így kicsalt közpénzek több millió 

svéd koronát tesznek ki. A támogatásokkal való visszaéléseket azért nem sikerült a svéd hatóságoknak 

korábban feltárni, mert máig sem rendelkeznek az ehhez szükséges eszközökkel. Például nem vezethetnek 

nyilvántartást az ISIS-harcosokról, és nem oszthatnak meg egymással fontos információkat. 

[DN] 

(5) 52 határsértőt fogtak el a rendőrök Bács-Kiskun megyében 

A Mátételke határában feltartóztatott csoport tagjai magukat szír állampolgároknak vallották, de hivatalos 

dokumentumok nem voltak náluk. A hatályos jogszabályok értelmében a rendőrök visszakísérték a csoportot 

az ideiglenes határzárhoz. 

[Police.hu] 

https://www.wien.gv.at/menschen/integration/pdf/monitor-2020.pdf
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.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/atervandande-is-kvinna-misstanks-for-aktenskapstvang
https://www.dn.se/ledare/lisa-magnusson-is-terroristerna-har-anvant-sverige-som-en-bankomat/
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
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/52-hatarserto-bacs-kiskun-megyeben
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(6) Török embercsempészt tartóztattak le Bács-Kiskun megyében 

December 15-én a magyar rendőrség őrizetbe vett egy török állampolgárságú embercsempészt, akinek a 

kamionjának rakterében kéttucat illegális migráns bújt meg. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai a 

férfit az M5-ös autópálya lajosmizsei szakaszán, a 71-es kilométernél állították meg, majd vették őrizetbe. A 

jármű rakterében fellelt 24 külföldi személy, aki szír állampolgárnak vallotta magát, ám ezt nem tudták 

igazolni, Nyugat-Európába tartott. 

[Police.hu] 

 

(7) Az EU megkötötte az utolsó szerződéseket is a törökországi menekülteket támogató eszköz 

keretében 

Az Európai Unió az Ankarával 2016-ban aláírt közös nyilatkozatban hatmilliárd euró támogatást ígért 

Törökországnak az országban tartózkodó menekültek ellátásához, életkörülményeik javításához. 2020. 

december 17-én az Európai Bizottság sajtóközleményben tudatta, hogy az utolsó nyolc szerződést is 

megkötötték, ezzel pedig leszerződtek a teljes hatmilliárd eurós keretre. Az utolsó projektek a támogatásból 

a tervek szerint 2025-ig futnak ki. Törökországban továbbra is mintegy négymillió menekült él. 

[EC] 

 

(8) Csehország népessége növekedett a migrációnak köszönhetően 

A Cseh Statisztikai Hivatal (CZSO) legfrissebb statisztikái azt mutatják, hogy az ország népessége 13 900 

lakossal nőtt 2020 januárja és szeptembere között. A CZSO az ország népességének növekedését a 

nemzetközi migrációnak tulajdonítja. Az újszülöttek száma 2 600-zal csökkent 83 300-ra, ugyanakkor a 

bevándorlók száma elérte a 16 700-at, míg 10 100 ember emigrált Csehországból. 

[Prague Morning] 

 

(9) 450 ezer ukrán kivándorló tért haza 2020-ban a járványhelyzet miatt 

Mint Olekszandra Szlobodian, a CEDOS nevű agytröszt migrációs szakértője kimutatta, körülbelül 450 ezer 

ukrán kivándorló tért haza 2020 során a globális járványhelyzetnek köszönhetően. Az adatokból az is kiderül, 

hogy a legmozgalmasabb időszak a június-szeptember időtáv volt, a legforgalmasabb határátkelők pedig az 

magyar- és román-ukrán határátkelők, míg a legtöbb migráns Lengyelországból tért haza. 

[bne IntelliNews] 

 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/torok-embercsempesz-orizetben
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2487
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.praguemorning.cz/population-of-czech-republic-growing-thanks-to-migration/
https://www.intellinews.com/fpri-bmb-ukraine-450-000-ukrainian-migrant-workers-returned-home-due-to-pandemic-198608/
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(10) Az uniós tagállamok nem kötelesek megvizsgálni azokat a menedékkérelmeket, amelyeket 

olyan személyek nyújtottak be, akik már valamilyen nemzetközi védelmet kaptak egy másik EU-

tagországban korábban 

A fentebbi döntés az Európai Unió Bírósága (EUB) az "M.S. és mások kontra Minister for Justice and 

Equality"-ügyben született. Az alapügy lényege, hogy három nem uniós polgár, miután Olaszországban ún. 

kiegészítő védelmet kapott, Írországba utazott, ahol újabb nemzetközi védelem iránti kérelmet terjesztettek 

elő. A hatáskörrel rendelkező hivatal (Protection Office) 2017-ben és 2018-ban elutasította e kérelmeket azzal 

az indokkal, hogy az érintetteknek más tagállamban már kiegészítő védelmi jogállást biztosítottak. A 

panaszosok a határozatokkal szemben keresetet nyújtottak be az International Protection Appeals Tribunal-

hoz, ami azonban szintén elutasította azokat. Ez ellen a három felperes végül a High Court-hoz fellebbezett. 

Az ügy érdekessége, hogy Írország − korábban kialkudott speciális jogi helyzetéből adódóan − a 

menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályait illetően 

még egy régebbi uniós szabályozás hatálya alatt áll. A vita eldöntése érdekében High Court az EUB-hoz 

fordult előzetes döntéshozatali eljárás keretében. Az EUB ítéletében úgy döntött, hogy Írország nem köteles 

megvizsgálni az ilyen kérelmeket, mivel egy ilyen helyzet azzal a veszéllyel járna, hogy arra ösztönözné a nem 

uniós polgárokat, hogy más tagállamokba távozzanak, és ez éppen olyan másodlagos mozgásokat váltana ki, 

amelyek elkerülésére az uniós szabályozás irányul. 

[EUB] 

  

(11) Németország és Finnország nőket és gyermekeket telepít haza a szíriai táborokból 

A két ország 23 állampolgárát telepítette haza. Közülük többen bűnügyi nyomozás alatt állnak, mert 

feltételezhetően az ISIS-hez tartoztak. Németország 12 gyermeket és 3 anyát, míg Finnország 6 gyermeket 

és 2 felnőttet szállított haza. A finn minisztérium azt mondta, „az alkotmány értelmében a finn hatóságok 

kötelesek a táborokba internált finn gyermekek alapvető jogait védeni, amennyiben ez lehetséges.” A 

minisztérium szerint továbbra is több mint 9 000 külföldi nő és gyermek van szíriai táborokban. 

[Aljazeera]  

 

(12) Németország súlyosan beteg menekülteket vett át Görögországból  

A görög kormány és az athéni német nagykövetség közös közleménye szerint Németország 1 024 súlyosan 

beteg menekültet, köztük 612 gyermeket vett át a görög menekülttáborokból. A közlemény szerint a 

menekültek hosszútávon Németországban maradhatnak, ahol speciális kezeléseken esnek át. A programmal 

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
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235344&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18389021
https://www.aljazeera.com/news/2020/12/20/germany-finland-to-repatriate-women-children-from-syria


 
5 
 

kapcsolatban a görög Migrációs és Menekültügyi Minisztérium kiemelte, hogy az a koronavírus járvány 

jelentette kihívások ellenére is sikeres tudott lenni.  

[Greek City Times] 

  

(13) Az IOM bezáratott egy boszniai menekülttábort 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet bejelentette, hogy bezárja a boszniai Lipa menekülttábort, mivel a 

bosnyák hatóságok nem teljesítették a szervezet kéréseit olyan alapvető szükségeltekkel kapcsolatban, mint a 

folyóvíz biztosítása. Az IOM bejelentette, hogy a hétvégén még ellátmányt oszt a tábor lakóinak, de a 

táborban és körülötte élő több ezer migráns további sorsa tisztázatlan. A tábort üzemeltető NGO a bezárással 

kapcsolatban az Európai Uniót és a bosnyák kormányt hibáztatja. 

[Balkan Insight] 

  

(14) Egyre nagyobb nehézségekkel néznek szembe a migránsok a Balkánon 

A jelenleg a nyugat-balkáni országokban tartózkodó több ezer migráns komoly nehézségekkel néz szembe a 

hideg téli időszaknak, a koronavírus járványnak és egyéb nehézségeknek köszönhetően. A Szerbiában 

elszállásolt hatezer ember helyzetét nehezíti, hogy az országban több csoportosulás is szerveződött, amelyek 

alapvető célja a migránsok kiűzése az országból. A Boszniában táborozó migránsok számára a legnagyobb 

problémát a menekülttáborokban tapasztalható nem megfelelő körülmények jelentik. A balkáni országokban 

táborozó legtöbb migráns Horvátországon keresztül próbál meg bejutni az Európai Unió területére, a horvát 

rendőri erők azonban többnyire visszatoloncolják őket Szerbia és Bosznia területére. 

[Euronews] 

  

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://greekcitytimes.com/2020/12/18/612-ill-refugee-children-germany/
https://balkaninsight.com/2020/12/18/iom-closes-migrant-camp-after-bosnia-ignores-warnings/
https://www.euronews.com/2020/12/18/how-violence-and-vigilantes-are-compounding-the-winter-woes-of-migrants-in-the-balkans
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AFRIKA 

 

(15) A dán kormány információs kampányt indít Afrikában 

A dán kormány információs kampányt indít Afrikában, hogy tájékoztassa a potenciális illegális bevándorlókat 

az út veszélyeiről, a csempészek brutalitásáról, a Szaharán való átkelés nehézségeiről, illetve a tengeri utazás 

magas halálozási rátájáról. Az elsősorban Szudánt, Etiópiát és Szomáliát célzó felvilágosítás azt szeretné 

elérni, hogy a helyiek inkább a maradás mellett döntsenek, és ne kockáztassák életüket az úton, amelynek 

vége gyakran a hazatoloncolás. 

[Hiiraan] 

 

(16)  A Boko Haram Nigerben is lecsapott 

A dzsihádisták megtámadtak egy várost Diffa tartományban, amelyet a földdel tettek egyenlővé: 800 házat 

égettek fel, 28 embert meggyilkoltak és csaknem 100-at megsebesítettek. Az akció miatt több ezren váltak 

földönfutóvá. 

[Reuters] 

 

(17) A Boko Haram fegyveresei több száz fiút raboltak el Nigériában 

A Boko Haram fegyveresei több száz fiút raboltak el az északnyugat-nigériai Kankara város iskolájából. A 

gyerekek egy részét a dzsihádisták később elengedték. A Boko Haram rendszeresen hajt végre támadásokat 

oktatási létesítmények ellen, azt hangoztatva, hogy azok a nyugati ideológiát és tudást terjesztik. 

[BBC] 

 

(18) Mozambikban már csaknem 570 000 ember menekült el lakóhelyéről a dzsihádisták miatt 

A mozambiki elnök szerint hazájában már csaknem 570 000 ember menekült el lakóhelyéről a dzsihádisták 

támadásai miatt. Az Ahl asz-Szunna val-Dzsama’a nevű szervezet az északi Cabo Delgado tartomány jelentős 

részét az ellenőrzése alatt tartja, és esetenként a szomszédos Tanzániában is végrehajt támadásokat. A 

kormányerők egyelőre tehetetlenek a felkelőkkel szemben, akik rendszeresen lefejezik áldozataikat, és a 

külföldi katonai magánvállalatok – mint az orosz Wagner-csoport – sem boldogultak a terroristákkal. 

[Reuters] 

  

https://hiiraan.com/news4/2020/Dec/181087/denmark_continues_campaign_to_prevent_migration.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.reuters.com/article/idUSKBN28O2MN
https://www.bbc.com/news/world-africa-55357945
https://www.reuters.com/article/idUSKBN28Q15S
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(19) Újabb illegális bevándorlók vesztek a Földközi-tengerbe 

A líbiai Szabratából két egyiptomi család vágott neki a veszélyes vízi útnak, de csónakjuk felborult, és 30 utas 

eltűnt. Eddig négy gyermek holttestét sodorta partra a víz, de félő, hogy a családok többi tagja is életét 

vesztette. 

[Libya Observer] 

 

(20) Újabb robbantás Kabulban, 9 halott és további 20 sebesült 

Az afgán belügyminiszter megerősítette, hogy egy robbanásban életét vesztette 9 ember és további 20, köztük 

egy parlamenti képviselő, megsebesült. A bombát egy parkoló autóban helyezték el. A miniszter szerint 

Mohammad Wardak képviselő konvoja ellen irányult a támadás. A robbantásban civil áldozatok is voltak, a 

közelben lévő épületeket súlyos károk érték. Az elmúlt hónapokban jelentős mértékben növekedett az 

erőszak bizonyos afganisztáni tartományokban, amelynek oka a kormány és a tálibok közti béketárgyalás 

nehézségei. A közbiztonság további fokozatos romlása, a civilek ellen elkövetett erőszak mértékének 

növekedése jelentős elvándorlást fog eredményezni Pakisztánba, vagy Iránon keresztül Európa felé. 

[BBC] 

https://www.libyaobserver.ly/news/bodies-4-children-recovered-after-boat-capsized-libyan-coast
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-55383647

