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EURÓPA  

 

(1) Az imámok európai uniós szintű regisztrációját szorgalmazza az osztrák kormány 

A tavaly november 2-i terrortámadást követően az osztrák kormány több biztonsági intézkedést vezetett be. 

Ennek részeként 2021-től Ausztriában kötelező az országban működő imámok regisztrációja. Karoline 

Edstadler, osztrák Európa-ügyi miniszter fontosnak tartaná az imámok európai uniós szintű regisztrációját 

is a politikai iszlám elleni harcban. A miniszter véleménye szerint a mecsetek külföldi finanszírozásának 

tilalma szintén elengedhetetlen. 

[Deutsche Welle] 

 

(2) Ausztria támogatja Bosznia-Hercegovinát a migrációs problémák kezelésében 

Az osztrák külügyminisztérium az Instagramon jelentette be, hogy 1 millió euróval támogatja a bosnyák 

kormányt a migránsok ellátásában. A bejelentés szerint a forrásokat a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) 

és az Osztrák Fejlesztési Ügynökség használja fel, valamint a kísérő nélkül utazó nők és gyermekek lesznek 

a kiemelt kedvezményezettek. 

[Sarajevo Times] 

 

(3)  A bosnyák kormány áttelepíti a menekülteket a bezárt táborból 

A bosnyák kormány bejelentése szerint a bezárt Lipa menekülttábor mintegy ezer lakóját a Bihács városában 

található – korábban egyébként szintén bezárt – Bira táborba helyezik át. A migránsok áttelepítését jelentősen 

megnehezítette a helyi önkormányzatok és a lakosság heves ellenállása. Jelenleg a bezárt tábor lakóit a 

Vöröskereszt látja el élelmiszerrel és meleg ruházattal.  

[BalkanInsight] 

 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.dw.com/en/austria-calls-for-european-register-of-muslim-imams/a-56114597
http://www.sarajevotimes.com/austria-to-allocate-one-million-euros-to-resolve-migrants-crisis-in-bosnia/
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/2020/12/31/bosnia-to-return-migrants-to-bihac-despite-opposition/
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(4) Aggodalommal szemléli a boszniai migrációs helyzetet az uniós biztos 

Aggodalmát fejezte ki a Bosznia-Hercegovinában tapasztalható migrációs helyzettel kapcsolatban Ylva 

Johansson, az Európai Bizottság migrációs és belügyekért felelős biztosa. Véleménye szerint a Lipa tábor 

bezárása nagyban nehezíti a migránsok helyzetét, mivel így nem rendelkeznek a téli időszak átvészeléséhez 

szükséges lakhellyel. Az EU képviselője az osztrák, olasz és német nagykövettel együtt tárgyalt Bosznia-

Hercegovina belbiztonsági miniszterével a kérdésről. Az EU már 85,5 millió eurónyi támogatást biztosított 

a tagjelölt országnak a krízis rendezésére, a 8 500 ott tartózkodó migráns megsegítésére. 

[Sarajevo Times és Deutsche Welle] 

 

(5) Észak-Macedóniában terroristákat tartóztattak le 

Az észak-macedón belügyminisztérium tájékoztatása szerint a rendőri erők őrizetbe vettek 8, feltehetően az 

Iszlám Államhoz köthető személyt.  A minisztérium közlése szerint az intézkedő rendőrök a letartóztatás 

során több fegyvert is lefoglaltak. Észak-Macedónia jelentős rendőri intézkedéseket hajt végre a 2020. 

november 2-i bécsi terrortámadás óta, mivel az elkövető észak-macedón útlevéllel is rendelkezett.  

[Deutsche Welle] 

 

(6) A német kormány és az IOM közösen fejlesztik az iraki gazdaságot 

A német Szövetségi Gazdasági és Fejlesztési Minisztérium újabb 20 millió euróval támogatja a Nemzetközi 

Migrációs Szervezet gazdaságélénkítő projektjét Irakban. Az IOM célja a helyi kis- és középvállalkozások 

megerősítése, amelyek az iraki munkahelyek nagy hányadát biztosítják, azonban jelentős károkat szenvedtek 

az Iszlám Állam tevékenysége és a koronavírus-járvány következtében. 

[Reliefweb] 

 

(7) CDU elnökjelölt: meg kell védeni a külső határokat 

Friedrich Merz, a német CDU elnökjelöltje a migrációval kapcsolatos álláspontját is kifejtette egy 

közelmúltban megjelent interjúban. A politikus véleménye szerint kiemelten fontos egy közös európai uniós 

migrációs rendszer létrehozása az EU külső határainak védelme érdekében. A Földközi-tengeren 

tapasztalható eseményekkel kapcsolatban Merz szerint az a legfontosabb, hogy az EU megegyezzen a 

kibocsátó- és tranzitországokkal. Így jelentősen csökkenhetne az Európára nehezedő migrációs nyomás.  

[Westdeutsche Allgemeine Zeitung] 

 

http://www.sarajevotimes.com/johansson-situation-facing-more-than-900-migrants-in-lipa-is-dire/
https://www.dw.com/en/eu-officials-call-for-humane-conditions-for-migrants-at-bosnian-camps/a-56117765
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.dw.com/en/north-macedonia-arrests-8-suspected-of-terrorism/a-56078348
https://reliefweb.int/report/iraq/germany-iom-expand-partnership-support-economic-recovery-iraq-enarku
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.waz.de/politik/merz-zur-wahl-zum-cdu-vorsitz-ich-kaempfe-um-jede-stimme-id231248868.html?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_202101
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(8) Dán kormányfő: igen a demokratikus értékekre, nem a párhuzamos társadalomra 

A dán kormányfő a koronavírus-járvány, a klímaváltozás és a jóléti szolgáltatások bővítése mellett a 

bevándorlók társadalmi helyzetét is érintette újévi beszédében. Mette Frederiksen úgy fogalmazott, hogy a 

dán társadalomnak ragaszkodnia kell a demokratikus értékeihez és a párhuzamos társadalmat, továbbá a 

radikalizmust el kell utasítania. Frederiksen bejelentette, hogy kormánya újra fogja gondolni az integrációs 

politikáját, amely a bevándorlók jogai mellett a kötelezettségeikre fog összpontosítani. A kormányfő szerint 

azok a külföldiek, akik Dániában tartózkodási engedélyt kapnak, kötelesek saját magukról gondoskodni. 

Amennyiben ez ideiglenesen nem lehetséges, a bevándorlókat kötelezni kell a kapott állami támogatás fejében 

normál 37 órás munkahétnek megfelelő tevékenység végzésére. 

[Regeringen] 

 

(9) Véres bandaháború dúl Stockholm két bevándorlónegyedében 

December 29-én 21:30-kor fegyveres elkövetők egy csoportja tüzet nyitott 3 fiatal férfira a nyugat-stockholmi 

Testa városrész bevásárlóközpontjának bejáratánál. Egy 19 éves férfi életét vesztette, ketten pedig 

megsebesültek. Svédországban így a lőfegyverrel meggyilkoltak éves száma 45 főre emelkedett tavaly, közülük 

24 főt a stockholmi régióban öltek meg. Az eset valószínűleg a Testa-i és Husby-i (Stockholm két hátrányos 

helyzetű bevándorlónegyede) droghálózatok közötti rivalizáláshoz köthető. A tavaly nyáron kibontakozott 

konfliktushoz eddig 4 megoldatlan gyilkosság kötődik. A fegyveres erőszak egy ideje növekvő tendenciát 

mutat Svédországban. Míg a 2020-as év során az ország 7 rendőrségi régiójából 4-ben valamelyest javult a 

helyzet, addig a stockholmi régióban robbanásszerűen megnőtt a lövöldözések száma: 2020-ban 148 esetet 

regisztráltak, illetve sok a feltáratlan gyilkosság és gyilkossági kísérlet is. Körülbelül 500 rendőr hiányzik a 

fővárosból, azonban az erőforrások átcsoportosításáról eddig nem döntött a rendőrség vezetése. 

[Dagens Nyheter] 

 

(10) Továbbra sem javul a nem-nyugati bevándorlók integrációja Dániában 

A Dán Statisztikai Hivatal bevándorlókról szóló 2020-as évi beszámolójából kiderül, hogy a bevándorlók és 

leszármazottaik az ország lakosságának 14%-át teszik ki (807 000 fő), amelynek 64%-a (516 000 fő) nem-

nyugati származású. A statisztikai adatokból világosan kirajzolódnak a nem-nyugati bevándorlók integrációs 

problémái. Az aktív korú nem-nyugati származású férfiak 64%-a, a nőknek pedig 52%-a dolgozik, ami a 

férfiak esetében 21, a nőknél pedig 34 százalékponttal marad el a dán lakosság foglalkoztatottságától. Szám 

szerint ez 67 000 aktív korú nem-nyugati származású munkanélkülit jelent. Különösen alacsony a 

https://www.regeringen.dk/statsministerens-nytaarstale/mette-frederiksens-nytaarstale-1-januar-2021/
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.dn.se/sthlm/inga-polisforstarkningar-till-stockholm-trots-extrem-mordvag/
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foglalkoztatottsága a Libanonból, Szomáliából, Irakból és Szíriából érkezőknek. A Közel-Keletről érkező 

bevándorlók mindössze 14%-ának van valamilyen szakképzettsége, ez az arány a szírek esetében csupán 7%. 

A nem-nyugati bevándorlók leszármazottai lényegesen rosszabbul teljesítenek az általános iskolában, mint a 

dánok. Ugyanakkor többségük (64%) szakképzettséget szerez 30 éves korára, azonban ez a dán lakossághoz 

képest még mindig 14,5 százalékpontos lemaradást jelent. A harmadik generációs nem-nyugati bevándorlók 

nem teljesítenek jobban az általános iskolában a korábbi generációnál; jegyeik átlaga 5,9 egy 12 pontos skálán, 

míg a dán gyerekek átlaga 7,3. A bűnözés mértéke a nem-nyugati bevándorló férfiak esetében 51%, míg a 

leszármazottaik esetében 139%-kal magasabb, mint a dán férfiak esetében. Különösen kiugróak az adatok a 

libanoni (373%) és a szomáli (300%) második generációs bevándorlók bűnelkövetésénél. 

[Danmarks Statistik]  

 

(11) Finnország elnöke a menedékjogot kapott bevándorlók kötelezettségeire hívta fel a figyelmet 

Sauli Niinistö finn államfő újévi beszédében a koronavírus-járvány, a klímaváltozás, illetve a közbiztonság 

témáin kívül érintette a bevándorlás kérdését is. Az elnök hangsúlyozta, hogy a finn állampolgárság érték, és 

azok, akik Finnországban kaptak menedéket, jobb helyzetben vannak, mint a világon élő emberek többsége. 

Niinistö kifogásolta, hogy míg a bevándorlók jogait és jogosultságait széleskörben megvitatja a finn 

társadalom, addig az egyenlet másik oldalára, nevezetesen a kötelezettségekre és a felelősségvállalásra 

kevesebb figyelem jut. Az elnök szerint az egyenlet mindkét oldalára egyenlő figyelmet kell fordítani, mert 

felelősségvállalás nélkül a jogok sem tarthatók fenn. 

[Helsinki Times] 

  

(12) Több mint 8 ezren keltek át illegálisan a La Manche-csatornán 2020-ban 

Hivatalos adatok szerint 2020-ban négyszer annyi volt az Egyesült Királyságba érkező migránsok száma, mint 

2019-ben – számol be róla a BBC. 2020-ban legalább 8 400 ember kelt át illegálisan az Egyesült Királyságot 

Európa kontinentális részétől elválasztó csatornán, míg 2019-ban mindössze 1 844-en. Chris Philp 

bevándorlásért felelős miniszter kijelentette, hogy „Franciaország biztonságos ország, jól működő menekültügyi 

rendszerrel”, az érvényben lévő nemzetközi jogszabályok értelmében pedig minden menekültnek és 

migránsnak az érkezés szerinti első biztonságos országban kell menedékjogot kérnie. 

[BBC] 

 

  

https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=29447
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.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/18497-president-of-the-republic-sauli-niinistoe-s-new-year-s-speech-on-1-january-2021.html
https://www.bbc.com/news/uk-england-kent-55501123


 
5 
 

(13) 106 migráns franciaországi letelepedését engedélyezték a 2020 utolsó hetében 

106 menedékkérő távozhatott december 23-án Görögországból a franciaországi Mulhouse-ba – derül ki az 

ország bevándorlásügyi minisztériumának sajtóközleményéből. A minisztérium bevallott célja, hogy összesen 

1 000 menedékkérőt telepítsenek át Görögországból Franciaországba. Mindeddig 275 menedékkérőt és 131 

kísérő nélküli migránst és menekült gyermeket telepítettek át. Az athéni nemzetközi repülőtérről induló járat 

felszállásánál Giorgiosz Kumucakosz görög migrációs miniszterhelyettes és Patrick Maisonnave görögországi 

francia nagykövet is jelen volt. 

[ekathimerini.com] 

  

(14) Újév óta 12 illegális bevándorló próbált bejutni Magyarországra 

2021. január 2-ig bezárólag 12 határsértőt tartóztattak fel a Csongrád-Csanád megyei rendőrök Szeged és 

Mórahalom között, illetve a Röszke autópálya-határátkelőhelyen. A 12 letartóztatott személy főként szírnek 

és afgánnak vallotta magát, azonban személyazonosságukat nem tudták igazolni. A rendőrök visszakísérték 

őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Emlékezetes, hogy 2020 utolsó napjaiban egy 120 fős csoport is 

megkísérelt illegálisan Magyarország területére lépni. 

[police.hu]  

 

(15) Folytatódik az illegális bevándorlók érkezése a Kanári-szigetekre 

Az év első napján két csónakban összesen 99-en léptek a Kanári-szigetekre. 2020 során az előző évhez képest 

tízszeresére nőtt a regisztrált  illegális migránsok száma. 

[Canarian Weekly] 

https://www.ekathimerini.com/260600/article/ekathimerini/news/106-migrants-relocated-to-france-on-wednesday
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/hatarrendeszeti-osszesito-csongrad-192
https://www.canarianweekly.com/posts/first-two-boats-arrive-tenerife-2021#ath
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AFRIKA 

 

(16) Újabb három francia katona vesztette életét Maliban 

Újabb három francia katona halt meg Maliban. A terrorellenes Barkhane-művelet keretében szolgáló katonák 

akkor haltak meg, amikor páncélozott járművük ellen improvizált robbanóeszközzel hajtottak végre 

támadást. Az instabil Mali továbbra is az illegális migráció egyik fontos tranzitútvonala és a dzsihádista 

csoportok működési területe. 

[Reuters] 

 

  

https://www.reuters.com/article/idUSKBN2921T0
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(17) Síita hazara szénbányászokat öltek meg 

Fegyveresek elraboltak, majd tüzet nyitottak egy kisebbségben élő síita hazara szénbányász csoportra 

Beludzsisztán tartományban, Pakisztánban. A támadók 11 emberrel végeztek. A hazara közösség évszázadok 

óta kiszolgáltatottan él Pakisztánban és Afganisztánban. Az elmúlt évtizedek háborúi miatt nagy számban 

hagyták el az országot és kerestek menedéket a síita muzulmán többségű Iránban és más szomszédos 

országokban. 

[Aljazeera] 

 

(18) Újabb migránsokat szállító hajó süllyedt el a Földközi-tengeren 

Egy Tunéziából útnak indult, illegális migránsokat szállító csónak borult fel és süllyedt el december 24-én. A 

tragédiát feltehetően az erős szél okozta. A bajbajutottak segítségére siető parti őrség, illetve halászhajók öt 

túlélőt mentettek ki a vízből, illetve húsz holttestet találtak. Az IOM becslései szerint legalább 1 100 ember 

halt meg 2020-ban a tengeri átkelés során. Trendfordulót jelent, hogy a középső mediterrán útvonalon 

elindulók 38%-a nem szubszaharai, hanem tunéziai lakos volt, a második legnagyobb csoportot pedig a 

bangladesiek adták. 

[Hiiraan] 

 

  

https://www.aljazeera.com/news/2021/1/3/gunmen-kill-at-least-11-from-shia-minority-in-south-west-pakistan
https://hiiraan.com/news4/2020/Dec/181137/20_migrants_dead_off_tunisia_after_boat_sinks_more_missing.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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AMERIKA 

 

(19) Kubaiak is duzzasztják az USA-ba tartó migránskaravánokat 

A szomszédos Guyanához hasonlóan Suriname is korlátozás nélkül enged be kubai állampolgárokat a 

területére, akik aztán vagy az Egyesült Államok felé indulnak, vagy dél-amerikai kubai diaszpórákhoz 

csatlakoznak. A koronavírus miatt azonban az ország lezárta határait, ezért körülbelül 500 kubai táborokban 

ragadt. Karavánokba szerveződnek a kubaiak Chilében, Uruguayban és Peruban is a jobb amerikai élet 

reményében. Egyikük úgy nyilatkozott, hogy két és fél éve él Chilében papírok nélkül, míg a barátai egy év 

után letelepedési engedélyt kaptak az USA-ban. 

[Miami Herald] 

 

 

https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/cuba/article247716350.html

