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EURÓPA  

 

(1) Görögország 1 450 menedékkérőt küldene vissza Törökországba 

Görögország az Európai Unióhoz fordult, hogy segítsen annak az 1 450, görög szigeteken tartózkodó 

menedékkérőnek a Törökországba történő visszaküldésében, akiknek a menedékkérelmét elutasították. 

Ankara 2020 márciusában, a COVID-19 járványra hivatkozva függesztette fel a visszafogadásokat. Ezt 

közvetlenül megelőzően, 2020. január és március között 139 embert küldtek vissza Törökországba. Ankara 

a 2016-os EU-Törökország nyilatkozatban vállalta, hogy visszafogadja azokat a menedékkérőket, akik 

illegálisan érkeztek a görög szigetekre, és akiknek a menedékkérelmét megalapozatlannak találják a görög 

hatóságok. A görög szigeteken jelenleg 17 000 menedékkérő, Törökországban pedig mintegy 4 millió 

menekült tartózkodik. 

[InfoMigrants] 

 

(2) Megnyílt a második befogadóközpont a Kanári-szigeteken 

„Canarias 50” névvel megnyílt a Kanári-szigetek második befogadóközpontja. Az új létesítmény 442 illegális 

bevándorló elhelyezésére alkalmas, miután átestek az első 72 órás megfigyelésen. A tervek szerint a központot 

1 320 fősre bővítik majd, és a szigeteken összesen 7 000 fő ellátására elegendő kapacitást építenek ki. Sokan 

tartanak attól, hogy a befogadóközpontok rossz hatással lesznek a térség turisztikai szektorára. A Frontex 

tavalyi adatai szerint 2020-ban 22 600 illegális határátlépést regisztráltak a Spanyolországhoz tartozó 

szigetcsoporton. 

[Canarian Weekly] 

 

 

  

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.infomigrants.net/en/post/29650/greece-pushing-to-return-1-450-asylum-seekers-to-turkey
https://www.canarianweekly.com/posts/canarias-50-reception-centre-opens-for-immigrants#ath
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(3)  Dánia: vádemelési eljárás indul a korábbi bevándorlási és integrációs miniszter ellen 

A dán parlament január 14-én vádemelési eljárás indítását szavazta meg Inger Støjberg volt bevándorlási és 

integrációs miniszter ellen. A Venstre volt miniszterét azzal vádolják, hogy 2016-ban jogellenes utasítást adott 

a menedékjogot kérő kiskorúak és párjuk szétválasztására. A dán menekültügyi hatóság összesen 23 párt 

választott szét egy minisztériumi sajtóközlemény alapján. 2017-ben az egyik pár panaszt nyújtott be az 

ombudsmanhoz, aki megállapította, hogy ez a gyakorlat jogellenes, mert a menedékkérő párokat csak egyedi 

körülmények mérlegelése alapján lehet elkülöníteni egymástól. A most induló vádemelési eljárás célja Støjberg 

felelősségének megállapítása az ügyben. A dán jogszabályok értelmében pénzbüntetés, illetve 2 évig terjedő 

börtönbüntetés várhat a volt miniszterre, amennyiben a bíróság bűnösnek találja. 

[DR] 

 

(4) Svéd bíróság: az ENSZ gyermekjogi egyezménye felülírja a bevándorlási törvényt 

Egy 14 éves libanoni lány és szülei, akik a lány életének nagy részében illegálisan éltek Svédországban, a svéd 

bíróság ítélete alapján az országban maradhatnak a gyermek mindenek felett álló érdekére tekintettel. Az 

ENSZ gyermekjogi egyezményre − svédországi jogerőre emelkedése óta − először hivatkoztak sikeresen egy 

kitoloncolási ügyben, ezért ez az ítélet precedens értékű. 

[DN] 

 

(5) Egy bangladesi férfi környezeti okokra hivatkozva kerülte el a deportálást Franciaországból 

Egy asztmás bangladesi férfinak sikerült elkerülnie a Franciaországból történő kiutasítás, miután ügyvédje 

azzal érvelt, hogy hazájának légszennyezettsége miatt esetében fennáll a súlyos állapotromlás és a korai halál 

kockázata. A francia bíróság először vett környezeti okokat figyelembe egy bevándorlási ügy kapcsán, az ítélet 

ezáltal precedens teremtett. 

[The Guardian] 

 

(6) Az EU figyelmezteti Boszniát a migránsok helyzete miatt 

Peter Stano, az Európai Bizottság külügyi főszóvivője elfogadhatatlannak nevezte a boszniai migrációs 

helyzetet, és a probléma azonnali megoldására szólította fel az ország kormányát. Emellett az Európai 

Bizottság figyelmeztette Bosznia-Hercegovinát, hogy a megoldatlan migrációs helyzet akár az ország európai 

integrációját is veszélyeztetheti. 

[Anadolu Agency] 

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.dr.dk/nyheder/politik/faa-overblikket-her-er-de-ting-du-skal-vide-om-en-rigsretssag-mod-stoejberg
https://www.dn.se/sverige/barnkonventionen-trumfar-utlanningslagen-14-aring-far-stanna/
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.theguardian.com/world/2021/jan/12/bangladeshi-man-with-asthma-wins-france-deportation-fight
https://www.aa.com.tr/en/europe/eu-warns-bosnia-against-migrant-mismanagement/2111538
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(7) NGO-k sürgetik a bosnyák kormányt 

Az Amnesty International és más emberi jogi szervezetek közös közleményükben szólítják fel a bosnyák 

kormányt az ország északnyugati részén ragadt menekültek megsegítésére. Az NGO-k szerint a horvát határ 

közelében táborozó mintegy 2 500 menekült nem rendelkezik semmiféle felszereléssel a téli időjárás 

elviseléséhez. Az emberi jogi szervezetek szerint bár az EU az elmúlt időszakban több mint 88 millió euróval 

támogatta a bosnyák kormányt, az országnak nem sikerült megfelelő szállás- és ellátórendszert kialakítania. 

[Balkan Insight] 

 

(8) Dánia támogatja a nyugat-balkáni államokat 

A dán külügyminisztérium sajtóközleményben jelezte, hogy több mint 6 millió euróval támogatja a nyugat-

balkáni országok határvédelmi és menekültelhelyezési képességeit két helyi projekten keresztül. A dán 

kormány bejelentése szerint a két program a Nemzetközi Migrációs Szervezeten (IOM) keresztül fog 

megvalósulni. 

[Schengen Visa Info] 

 

(9) A tiroli rendőrfőnök növekvő migrációs nyomással számol 

A koronavírus-járvány jelentette kihívások mellett az illegális migráció megerősödésével számol Tirol 

tartomány rendőrfőnöke. Véleménye szerint a bevándorlási számok várható emelkedésének legfőbb oka a 

balkáni migránsok helyzete, valamint az Olaszországba tengeren érkezők magas száma. Edelbert Kohler 

felhívta a figyelmet, hogy a balkáni útvonalon egy kerülőt téve sokan Szlovénia és Olaszország felé veszik az 

irányt, ami hatással van a Brenner-hágó migrációs forgalmára is. 

[Kronen Zeitung] 

  

(10) Hat határsértőt tartóztattak le az elmúlt 12 órában Csongrád-Csanád megyében 

A rendőrség összesen 6 határsértőt tartóztatott le Röszke közigazgatási területén és a helyi autópálya-

határátkelőhelyen az elmúlt 12 órában. Az illegális migránsok afgánoknak vallották magukat, azonban 

személyazonosságukat nem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően 

visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. 

[police.hu]  

 

 

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://balkaninsight.com/2021/01/12/bosnia-urged-to-aid-migrants-amid-winter-humanitarian-crisis/
https://www.schengenvisainfo.com/news/denmark-allocates-e6-million-to-western-balkans-countries-to-help-them-with-border-controls-repatriation-of-migrants/
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.krone.at/2320116
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://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/hatarrendeszeti-osszesito-csongrad-222
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(11) 2021-ben is folytatódik a La Manche-on keresztüli migráció 

Hiába lépett ki az Egyesült Királyság január 1-jén hivatalosan is az Európai Unióból, az ország vonzereje – 

és így az oda irányuló illegális migráció – nem szűnt meg a La Manche-csatornán. A hétvégén több mint 150 

illegális migráns érkezett Nagy-Britanniába. A francia hatóságok mindemellett 50 főt tartóztattak le és 

szállítottak vissza Franciaországba. 2020 során négyszer annyian jutottak át Franciaországból az Egyesült 

Királyságba, mint 2019-ben − összesen 9 500-an. 

[InfoMigrants]  

 

  

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/29579/2021-migrants-continue-to-cross-channel-in-hope-of-reaching-uk
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AFRIKA 

 

(12) Az elmúlt hetekben 60 000 ember menekült el a Közép-afrikai Köztársaságból 

Eddig már 60 000-en menekültek a Közép-afrikai Köztársaságból, miután a december 27-i választások 

eredményét több ellenzéki csoport sem ismerte el, és fegyveres harcot indítottak a második ciklusát kezdő 

elnök, Faustin-Arcange Touadera ellen. Január 13-án egyetlen nap alatt csak a Kongói Demokratikus 

Köztársaság felé 10 000 ember kelt át a határon. 

[Reuters] 

 

(13)  Újabb négy ENSZ-kéksisakos vesztette életét Maliban 

Ismét ENSZ-békefenntartók haltak meg Maliban. Az ezúttal négy halálos áldozatot követelő robbantásos 

merényletet egy konvoj ellen hajtották végre feltehetően dzsihádista elkövetők. Az országban állomásozó 13 

000 fős ENSZ-művelet, a MINUSMA a világszervezet legvéresebb missziója: 2013 óta 230 békefenntartó 

vesztette életét szolgálat közben. A szélsőségesek támadásai egyre több problémát okoznak a nyugat-afrikai 

országban és tízezreket kényszerítenek menekülésre. 

[Reuters] 

 

(14) A Boko Haram újabb katonai bázist rohant le Északkelet-Nigériában 

A Csád-tó partján fekvő Marte városának helyőrsége nem tudott ellenállni a dzsihádisták támadásának, és a 

település a szélsőségesek ellenőrzése alá került. A 2009 óta tartó konfliktus milliókat űzött el lakóhelyükről. 

[Reuters] 

  

https://www.reuters.com/article/idUSKBN29K124
file:///E:/MKI/Körkép/A%20feltehetően%20dzsihadista%20elkövetők%20egy%20konvoj%20ellen%20hajtottak%20végre%20robbantásos%20merényletet.%20Az%20országban%20állomásozó%2013%20000%20fős%20ENSZ-művelet,%20a%20MINUSMA%20a%20világszervezet%20legvéresebb%20missziója:%202013%20óta%20230%20békefenntartó%20vesztette%20életét%20szolgálat%20közben.%20A%20szélsőségesek%20támadásai%20egyre%20több%20problémát%20okoznak%20a%20nyugat-afrikai%20országban%20és%20tízezreket%20kényszerítenek%20menekülésre.
https://www.reuters.com/article/idUSKBN29M04T
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(15) Megkezdték a jordániai menekültek COVID-19 elleni védőoltását 

Jordánia a világ első országai között szerepel, akik megkezdték a koronavírus elleni védőoltás beadását a 

menekültek körében. Az ország északi részén fekvő Irbid városában kapta meg először az oltást egy iraki 

menekült házaspár. Jordániában az oltási terv része, hogy az országban élő összes ember jogosult megkapni 

a vírus elleni oltást; a menekültek és menedékkérők a krónikus betegségben szenvedők és az egészségügyi 

dolgozók mellett kiemelt helyen szerepelnek az oltási sorban. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága 

szorgalmazza a menekültek, a lakóhelyüket elhagyni kényszerülők és a hontalanok bevonását a nemzeti oltási 

programokba, összhangban a COVAX elveivel – amely biztosítja az oltások egyenlő hozzáférhetőségét 

világszerte. 

[UNHCR] 

 

(16) Iszlám Állam: az amerikai zűrzavar jó lehetőséget nyújt a szervezetnek  

Az Iszlám Állam terrorszervezethez köthető, január 7-én megjelent Al-Naba hetilap egyik cikkírója szerint 

az amerikai zűrzavar hosszú távon jó lehetőséget nyújt a csoport számára. A lap a kongresszusi épület 

megrohamozásának eseményeire reflektált. A kapcsolódó cikk úgy érvel, hogy az Amerikai Egyesült Államok 

belső politikai válsága lehetővé teszi a dzsihádista erők előretörését a muszlim országokban, a nagyhatalom 

fókusza ugyanis saját belügyeinek rendezése lesz az elkövetkező időszakban.  

[BBC] 

 

  

https://www.unhcr.org/news/latest/2021/1/60003c044/iraqi-couple-among-worlds-first-refugees-covid-19-jab.html
https://www.bbc.com/persian/world-features-55659564
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ÁZSIA 

 

(17) Az élethez való jogot követeli a hazara kisebbség Pakisztánban 

A január 3-án történt mészárlás, mely során 11 hazara bányászt öltek meg Pakisztán Beludzsisztán 

tartományában, széles körű felháborodást váltott ki a közösségi médiában és a sajtóban egyaránt. A támadást 

az Iszlám Állam vállalta magára. A Pakisztán legnagyobb számú síita muszlim népcsoportját adó hazarákat 

hosszú ideje támadják a fegyveres csoportok, miközben a pakisztáni kormány közönyével is folyamatosan 

szembesülnek. Az év eleji támadást övező felháborodás hatására azonban a kabinet kijelentette, hogy a 

hazarák „egyenrangú állampolgárok”. Azonban a kormány erősebb és hatékonyabb fellépésére van szükség 

annak érdekében, hogy a vallási indíttatású üldöztetést megállítsák. Az elmúlt évtizedekben a népcsoportot 

Irán támogatta, így nem véletlen, hogy a hazarák közül sokan kerestek menedéket a szomszédos országban. 

[BBC] 

  

https://www.bbc.com/persian/world-features-55659559
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AMERIKA 

 

(18) Több ezer gyerekházasságra került sor Kanadában az elmúlt évtizedekben 

A McGill University tanulmánya szerint 2000 és 2018 között legalább 3 600 esetben bizonyítható, hogy a 

házasságkötésre a lányok 18. születésnapja előtt került sor. Bár a kanadai jogrend szülői beleegyezéssel ezt 16 

éves kortól lehetővé teszi, a különösen az egyes bevándorló-közösségekben tetten érhető gyakorlat kapcsán 

felmerül a kérdés, hogy azok mennyire történnek a lányok szabad akaratából. Míg 2006-ban a 

gyerekházasságok fele köttetett informális módon (vagyis ez esetekben jogilag csak élettársi viszonyról 

beszélhetünk), 2016-ra ez az arány elérte a 95 %-ot. 

[VOA News] 

 

  

https://www.voanews.com/americas/thousands-child-marriages-canada-spark-concern-over-global-leadership
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(19) „Antiszemita diszkrimináció” miatt ítélt el a strasbourgi bíróság egy algériai férfit 

A strasbourgi bíróság elítélt egy algériai férfit, aki illegálisan tartózkodott Franciaországban, és aki 

"antiszemita diszkriminációt" érvényesített munkakörében. A férfi azzal inzultált zsidó rendelőket, hogy 

kóser ételt nem szállít ki. A bíróság négy hónap börtönre ítélte, amit kitoloncolás követhet. 

[Israel Hayom] 

 

(20) Az ENSZ képviselője a ciprusi tábor tehermentesítését sürgeti a tömegverekedést követően 

Mintegy 600 migráns verekedett össze a ciprusi Pournara táborban. Beszámolók szerint szíriaiak és afrikaiak 

között tört ki a konfliktus, melynek 35 sérültje van. A belügyminiszter szerint ez már nem menekültügyi 

kérdés, egyben megvádolta Ankarát azzal, hogy Ciprus felé irányít bevándorlókat. Az ENSZ Menekültügyi 

Főbiztosságának képviselője szerint az eset is jelzi, hogy enyhíteni kell a tábor zsúfoltságán, jelenleg ugyanis 

az 1 000 férőhelyen 1 500-an tartózkodnak. 

[Cyprus Mail] 

 

(21)  ENSZ-jelentés: 2020-ban már 281 millió nemzetközi migráns élt a világon 

Az ENSZ Gazdasági és Szociális kérdésekkel foglalkozó részlege egy elemzésben összegezte a 2020-as év 

migrációs változásait. A dokumentumban bemutatott adatok szerint a koronavírus-járványnak köszönhetően 

27%-kal alacsonyabb lehetett a migránsok számának növekedése a 2019 közepétől előzetesen prognosztizált 

ütemmel összevetve. A legtöbb bevándorlónak otthont adó országok toplistájának dobogója így festett tavaly: 

az Egyesült Államokban 51, Németországban 16 millió, Szaúd-Arábiában pedig 13 millió migráns élt 

(Oroszországban 12 millió, az Egyesült Királyságban 9 millió). Az elmúlt évre vonatkozó adatok mellett az 

elemzés megemlíti az elmúlt 2 évtizedben tapasztalható meredek emelkedést a nemzetközi migránsok 

számában. Míg 2000-ben 173 millió személy élt a származási országától eltérő államban, 2020-ra ez a szám 

281 millióra emelkedett. 

[UN News] 

 

https://www.israelhayom.com/2021/01/15/france-decides-to-deport-delivery-driver-who-refused-kosher-food-orders/
https://cyprus-mail.com/2021/01/13/eu-asylum-support-office-sending-more-personnel-to-cyprus/
https://news.un.org/en/story/2021/01/1082222

