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(1) Letöltendő börtönre ítélték a Máltáról elszökni kívánó migránsokat 

Három szudáni, a Hal Far hotspotban élő állampolgár megpróbált titokban feljutni egy hajóra Vallettában, 

de lelepleződtek és őrizetbe helyezték őket. Az országból való engedély nélküli távozási kísérletük 

bűncselekmény. Védőjük szerint a felfüggesztett börtönbüntetés elég visszatartó erő lett volna a bűnismétlés 

megelőzésére, ám a bíró másképp döntött: 6 hónapnyi letöltendő börtönbüntetést szabott ki rájuk. 

[Times of Malta] 

 

(2) Josep Borrell: a boszniai migrációs helyzet nem fog egyhamar megoldódni 

Saját blogján összegezte gondolatait a boszniai migrációs helyzetről az EU külügyi és biztonságpolitikai 

főképviselője, Josep Borrell. A főképviselő szerint a jelenlegi helyzetért nagymértékben okolható a balkáni 

ország működésképtelen kormánya. A politikus véleménye szerint a 2020-as év végén leégett Lipa 

menekülttábor csak a probléma egy része és a Bosznia-Hercegovinában tartózkodó 8-9 ezer migráns nehéz 

körülményekkel néz szembe. A főképviselő kiemelte az Európai Unió által Boszniának nyújtott pénzügyi 

segítséget is. 

[Sarajevo Times]  

 

(3) Németország európai fellépést sürget a boszniai migránsok ügyében 

A német szövetségi külügyminisztérium felszólította a bosnyák hatóságokat, hogy biztosítsanak jobb 

körülményeket az országban tartózkodó menedékkérők számára. A külügyminisztérium szóvivője szerint 

Németország fokozott figyelemmel fogja követni a helyzet további alakulását. Manfréd Rekowski, a 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://timesofmalta.com/articles/view/migrants-who-tried-to-slip-out-of-malta-in-container-end-behind-bars.843666
http://www.sarajevotimes.com/borrell-migration-crisis-in-bosnia-is-far-from-over/
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Németországi Protestáns Egyház migrációs megbízottja szerint az Európai Uniónak többet kell tennie a 

határnál rekedt migránsok megsegítésében.  

[Info Migrants] 

 

(4) A németországi nagykövetségek bevonásával gyorsítana a deportálásokon a német állam 

A német kormányzat kész bevonni az országban található nagykövetségeket annak a több mint 250 ezer 

embernek a kikérdezésébe, akik jogi státusz nélkül tartózkodnak az országban. A kormány azt reméli, így 

felgyorsíthatják a kitoloncolásokat. A Bundestagban a baloldali Die Linke párt élesen kritizálta az 

intézkedéseket, átláthatatlannak nevezve azokat, de a szövetségi belügyminiszter, Horst Seehofer 

visszautasította a vádakat. 

[DW] 

 

(5) Szélsőbaloldali csoportot gyanúsítanak a migrációs központ elleni támadással 

Az észak-németországi Alsó-Szászország tartomány belügyminisztériuma szerint szélsőbaloldali elkövetők 

gyújtották fel a tartomány migrációs központját Braunschweig városában. A tűzesetben senki sem vesztette 

életét, viszont a megsemmisült járműveknek köszönhetően 500 ezer eurós anyagi kár keletkezett.  

[DW] 

 

(6) Az Egyesült Királyság és Franciaország megállapodott, hogy szigorúbban fogják ellenőrizni 

a La Manche-csatornai migrációt 

Szigorúbb járőrözési eljárásban állapodott meg London és Párizs, hogy a jövőben hatékonyabban gátolhassák 

meg a két országot elválasztó tengeri csatornán áthaladó illegális migrációt. Gerald Darmanin francia 

belügyminiszter és Priti Patel brit kollégája megállapodtak abban, hogy 31,4 millió eurót költenek az észak-

franciaországi parti felügyelet fejlesztésére, melynek célja, hogy megakadályozza a La Manche-csatornán 

történő illegális átkelést. A francia hatóságok januárban már több mint 5 000 migránst akadályoztak meg 

abban, hogy átkeljenek Nagy-Britanniába. 

[EuroWeekly] 

 

(7) Véget érhet a közép- és kelet-európai munkaerő-kivándorlás az Egyesült Királyságba 

A Brexit átmeneti időszaka 2020. december 31-én véget ért, amelynek értelmében az Egyesült Királyság 

ténylegesen elhagyta az Európai Uniót. A Johnson-kormány döntéseinek értelmében ezen időpont után csak 

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/29488/calls-growing-for-eu-action-on-migrant-situation-in-bosnia
https://www.dw.com/en/germany-uses-embassy-hearings-to-speed-up-deportations/a-56183306
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/germany-authorities-suspect-far-left-arson-attack-on-asylum-center/a-56183711
https://www.euroweeklynews.com/2021/01/09/uk-and-france-agree-tougher-patrols-to-thwart-migrant-channel-crossings/
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azok kapnak majd felvételt az Unió országaiból a hiányszakmák területeire – mint pl. az egészségügy vagy az 

ehhez kapcsolódó ápolás, gyári munkák −, akik szakértői minősítéssel rendelkeznek. 2021-ig pl. egy szlovákiai 

fémmunkás mindössze egy érettségivel, angol nyelvtudás nélkül min. évi 25 ezer fontot, avagy kb. 29 800 

eurót (több mint 10 millió forintot) kereshetett. Mindez idén megszűnik: „Át kell helyeznünk gazdaságunk 

fókuszát az Európától származó olcsó munkaerőre való támaszkodásról és a munkaadóknak 

alkalmazkodniuk kell” – nyilatkozta a brit kormány egy dokumentumban. 

[The Slovak Spectator] 

 

(8) 63 határsértővel szemben intézkedett a rendőrség a magyar határnál 

Január 9-10-én összesen 63 határsértő ellen intézkedett a Csongrád-Csanád megyei rendőrség. Az elfogottak 

ellenőrzésük során szíreknek, marokkóiaknak, líbiaiaknak, palesztinoknak, bangladesieknek, afgánoknak, 

algériaiaknak és tunéziaiaknak vallották magukat, ám személyazonosságukat nem tudták igazolni. A rendőrök 

az illegális migránsokat visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz, a magyar jogszabályoknak 

megfelelő módon. 

[Police.hu] 

 

(9) Frontex: 2020-ban mintegy 124 000 illegális határátlépés történt az EU külső határainál 

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, a Frontex friss statisztikái alapján 2020-ban mintegy 124 000 

illegális határátlépés történt az EU külső határainál. Ez a legkisebb érték 2013 óta, amely egyértelműen a 

koronavírus-járvány következménye. Ugyanakkor az egyes útvonalakon tapasztalt változások nagyon 

eltérőek. A Görögországon át vezető kelet-mediterrán útvonalon egy év alatt a negyedére esett vissza az 

érkezésszám, és az Ibériai-félszigetre vezető útvonalon is közel 30 %-os a csökkenés. A közép-mediterrán 

térségben Olaszország és Málta felé azonban csaknem megháromszorozódott, a nyugat-afrikai illegális 

folyosón fekvő Kanári-szigetek esetében pedig a nyolcszorosára nőtt az illegális átkelések száma. 75 %-os 

emelkedésnek lehettünk tanúi a Nyugat-Balkánon is. 

[Frontex] 

  

(10) A dán kormány 45 millió dán koronával támogatja a Nyugat-Balkánon rekedt migránsok 

hazatelepítését 

A Nyugat-Balkánon kialakult humanitárius válságra reagálva a dán kormány úgy határozott, hogy öt nyugat-

balkáni országban, pontosabban Albániában, Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban, Észak-

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://spectator.sme.sk/c/22568503/united-kingdom-london-job-search-how-conditions-change-after-brexit.html
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/hatarrendeszeti-osszesito-csongrad-206
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://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/irregular-migration-into-eu-last-year-lowest-since-2013-due-to-covid-19-j34zp2
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Macedóniában és Szerbiában csaknem 45 millió dán koronával támogatja a határellenőrzések megerősítését 

és a migránsok hazaszállítását. Matthias Tesfaye integrációs és bevándorlási miniszter a hír kapcsán úgy 

nyilatkozott, hogy a Nyugat-Balkánon kialakult helyzet azt mutatja, a nemzetközi menekültügyi rendszer 

összeomlott, és itt az ideje, hogy az ellenőrizetlen migráció helyett rendezett feltételeket teremtsünk. Ezért 

örül a miniszter annak, hogy Dánia egy nagyobb összeggel támogatja a balkáni kormányokat a határok 

hatékonyabb védelmében és a migránsok hazaszállításában. Flemming Møller Mortensen fejlesztési 

együttműködésért felelős miniszter szintén fontosnak tartja az anyagi segítségnyújtást a Balkánon, szerinte 

meg kell fékezni az irreguláris migrációt annak érdekében, hogy minél több embernek tudjanak a saját 

országában segíteni. Lehetőségeket és reményt kell az embereknek adni a kibocsátó országokban, azonban 

ehhez feltétlenül szükséges, hogy Európa ellenőrizni tudja a határait. 

[Udlændinge- og Integrationsministeriet]  

 

(11) A francia hatóságok a koronavírus-járványra hivatkozva késleltetik a bevándorlók 

családegyesítési eljárásait 

A Franciaországban legálisan tartózkodó bevándorlók családegyesítési engedély birtokában sem tudnak 

vízumot szerezni rokonaik számára a koronavírus-járvány kitörése óta. Szerintük a vízumkérelmek 

felfüggesztése “diszkriminatív”, ugyanis egyéb kérelmezők, például francia állampolgárok házastársai és 

gyermekei, diákok, tanárok, illetve külföldi munkavállalók esetében a családegyesítési eljárások a járvány 

ellenére folyamatban vannak. 2020. december 16-án kilenc egyesület, köztük az Emberi Jogok Ligája 

felkarolta az ügyet, mert szerintük ez az eljárás számos alapvető emberi jogot sért. Az egyesületek panaszt 

nyújtottak be a Conseil d'État-hoz, vagyis az Államtanácshoz, amely egyben a végrehajtó hatalom jogi 

tanácsadó szerve és a közigazgatási eljárásokban a legfőbb bírói szerv Franciaországban. 

[Info Migrants] 

  

https://uim.dk/nyheder/regeringen-sender-millioner-til-at-hjemsende-migranter-pa-vestbalkan
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/29467/foreigners-in-france-seeking-family-reunifications-stuck-in-a-visa-freeze
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AFRIKA 

 

(12) Legalább 13 ember halt meg egy észak-kameruni támadásban 

Legalább 13 ember, köztük nők és gyerekek haltak meg egy észak-kameruni támadásban, amelynek során 

fegyveresek rohantak le egy falut, majd egy nő öngyilkos merényletet hajtott végre a menekülők között. A 

térség évek óta szenved a szomszédos Nigériából átszivárgó Boko Haram harcosok támadásaitól. A 

dzsihádisták eddig csaknem hárommillió embert űztek el lakóhelyéről a Csád-tó medencéjében. 

[Reuters] 

 

(13) A 2 millió főt is meghaladja a belső menekültek száma az etiópiai Tigráj szövetségi államban 

Egyes hírek szerint a 2 millió főt is meghaladja a belső menekültek (IDP) száma az etiópiai Tigráj szövetségi 

államban, amelynek vezetése háborúban áll a szövetségi adminisztrációval. A korábbi becslések ennek a 

számnak a feléről szóltak. 

[Ahram] 

 

(14) Ismét érkezni kezdtek a menekültek Etiópia felől Szudánba 

Mivel továbbra is zajlik a lassú izzású polgárháború Tigrájban a lázadó gerillák és a kormányerők között, 

ismét ezrek próbálnak átjutni a szomszédos Szudánba, ahol az etióp menekültek száma január elejére elérte 

a 60 000 főt. 

[Sudan Tribune] 

  

https://www.reuters.com/article/idUSKBN29E08Q
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/10/398283/World/Africa/Over--million-people-displaced-by-conflict-in-Ethi.aspx
https://sudantribune.com/spip.php?article70303
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(15) IOM: feltorlódnak a menekültek a bosnyák-horvát határon 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) jelentése szerint körülbelül háromezer menekült várakozik a 

bosnyák-horvát határon, hogy bejuthasson az Európai Unió területére. Az IOM szóvivője szerint a legtöbb 

menekült a közelmúltban leégett Lipa táborból érkezett. A szervezet közlése szerint a legtöbb migráns 

Bosznia-Hercegovinára egy olyan tranzitútvonalként tekint, amelyen keresztül képes eljutni az Európai Unió 

területére. 

[Anadolu Agency] 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.aa.com.tr/en/europe/bosnia-becomes-bottleneck-for-migrants-un/2099359
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ÁZSIA 

 

(16) Gyorsan nő a Japánban élő muszlimok száma 

A The Economist riportja szerint bár lakosságarányosan alacsonynak mondható a muszlimok aránya 

Japánban, az utóbbi tíz évben számuk több mint duplájára emelkedett: 110 ezerről 230 ezerre (ebből 50 ezren 

áttért japán őslakosok). A mecsetek száma 24-ről 110-re emelkedett, a vallásgyakorlási lehetőségeik tehát 

bővültek. Továbbra is problémát jelent azonban a temetkezés, hiszen Japánban az elhunytak 99%-át 

elhamvasztják, melyet az iszlám vallás tilt. 

[The Economist] 

 

(17) A Törökország és Kína közötti kiadatási egyezmény veszélyezteti az ujgur menekülteket 

Az 1950-es évek óta kínai ujgurok ezrei találtak menedéket Törökországban. Az ujgurokat nyelvi, kulturális 

és vallási szálak is fűzik a törökökhöz. Becslések szerint mintegy 50 000 ujgur él Törökországban, vagyis ott 

található a világ legnagyobb ujgur menekültközössége. A két ország által kötött kiadatási egyezmény azonban, 

amelyet Kína december végén ratifikált, egyes szakértők szerint veszélyezteti a törökországi ujgur közösség 

tagjait, akiket kitoloncolásuk esetén Kínába való visszatérésükkor halálbüntetés fenyeget. Jogvédő 

szervezetek szerint a kínai kormány 2017 óta több mint egymillió muszlim vallású ujgurt kínzott meg, 

kényszersterilizált, küldött kényszermunkára, illetve kényszerített hite elhagyására különböző "átnevelő 

táborokban". 

[Voa News] 

 

https://www.economist.com/asia/2021/01/07/the-number-of-muslims-in-japan-is-growing-fast
https://www.voanews.com/east-asia-pacific/analysts-extradition-treaty-between-turkey-china-endangers-uighur-refugees

