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EURÓPA  

 

(1) Dán miniszterelnök: a cél az, hogy nulla menedékkérő érkezzen Dániába 

Mette Frederiksen, dán kormányfő pénteki parlamenti beszédében a menedékkérők számának 

csökkentéséről beszélt. A miniszterelnök hosszútávú célja, hogy pontosan nulla menedékkérő érkezzen 

Dániába. „Nem ígérhetünk nulla menedékkérőt, de megfogalmazhatjuk azt a jövőképet, amelyet a 

választások előtt is tettünk, nevezetesen azt, hogy új menekültügyi rendszert kívánunk kidolgozni, majd 

megteszünk mindent annak érdekében, hogy azt bevezessük” − mondta a dán kormányfő. Frederiksen szerint 

a múlt politikusai súlyos hibát követtek el, mert túl kevés elvárást támasztottak a bevándorlókkal szemben − 

például azzal kapcsolatosan, hogy önellátóak legyenek, illetve átvegyék a dán értékeket. A miniszterelnök 

kifejtette, hogy a számoknak óriási jelentőségük van mind Dánia, mind az egyén integrációjának sikeressége 

szempontjából. A tömeges bevándorlás ugyanis kikezdi a társadalmi kohéziót, amely már most jelentős 

nyomás alatt áll. 

[TV2] 

 

(2) Dán bevándorlási és integrációs miniszter: Dánia nem alkalmazkodik az iszlámhoz, az 

iszlámnak kell alkalmazkodnia Dániához 

Mattias Tesfaye dán bevándorlási és integrációs miniszter a Jylland-Postennek adott interjújában beszélt a 

Közel-Keletről érkező bevándorlók integrációs problémáiról. A miniszter úgy véli, hogy „ma az iszlám nagy 

részét az iszlamisták képviselik”, ezért van arra szükség, hogy a dán parlament újabb törvényeket fogadjon el 

az iszlamizmus megfékezése érdekében. Tesfaye szerint az integrációs harc elérkezett a “második félidőhöz”. 

Az első félidő Dániában az 1990-es években kezdődött azzal, hogy az akkori kormányzat megpróbálta 

megállítani a tömeges bevándorlást és igyekezett csökkenteni a menekültstátuszt kapók számát. A második 

félidő az azon antidemokratikus értékek elleni küzdelemről szól, amelyeket egyes muszlim országokból 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://nyheder.tv2.dk/politik/2021-01-22-mette-frederiksen-malet-er-nul-asylansogere-til-danmark
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érkező bevándorlók hoztak magukkal Dániába. A miniszter úgy hiszi, hogy az integrációs kudarcok egyik oka 

az, hogy egyesek „szándékosan és szisztematikusan” bizonyos iszlamista jelszavak népszerűsítésével az 

integráció ellen dolgoznak. Tesfaye nem rejti véka alá, hogy integrációs szempontból a Közel-Keletről érkező 

bevándorlást látja problematikusnak. Úgy fogalmaz, hogy ha a Közel-Keletről nem érkeznének bevándorlók, 

akkor integrációs miniszterként nem is lenne munkája, mert nem lenne szükség egy integrációs 

szakminiszterre Dániában. 

[TV2] 

  

(3)  A német rendőrség egy nemzetközi embercsempész-hálózatra csapott le 

Több mint 400 rendőr vett részt egy nemzetközi embercsempész-hálózat elleni koordinált razziában 

Németországban és Ausztriában. A hálózat körülbelül 140 − főleg Szíriából származó − embert szállított a 

balkáni útvonalon keresztül illegálisan Németországba. Öt gyanúsítottat tartóztattak le és összesen 19 fő ellen 

folyik nyomozás. A letartóztatott gyanúsítottak vélhetően Szíriából, Líbiából és Libanonból származnak. 

[InfoMigrants] 

 

(4) Összecsapás a migránstáborban 

Két bosnyák rendőr és a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) egy alkalmazottja könnyebb sérüléseket 

szenvedett a Szarajevó melletti Blazuj menekülttáborban kialakult összecsapás során. A rendőrségi szóvivő 

tájékoztatása szerint egy verekedés miatt szálltak ki a mintegy 3 000 migránsnak otthont adó táborhoz. A 

helyi sajtó értesülései szerint a verekedésben körülbelül 2 000 menedékkérő vett részt. 

[InfoMigrants] 

 

(5) A Human Rights Watch jobb bánásmódot követel a migránsoknak 

Az amerikai Human Rights Watch NGO közleményben ítélte el Bosznia-Hercegovina kormányát, mivel 

azok nem biztosítanak megfelelő ellátást és téli ruházatot az ország északnyugati határánál rekedt migránsok 

számára. Az NGO arra kéri az Európai Unió intézményeit, hogy helyezzenek minél nagyobb nyomást a 

bosnyák kormányzati szervekre a probléma megoldásának érdekében. A Human Rights Watch kritikával 

illette a konzervatív horvát kormányt is a horvát rendőrség migránsokkal szembeni bánásmódja miatt. 

[Radio Free Europe] 

 

 

https://nyheder.tv2.dk/politik/2021-01-21-en-stor-del-af-islam-repraesenteres-i-dag-af-islamister-mener-minister
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/29716/germany-police-round-up-suspects-from-international-people-smuggling-ring
https://www.infomigrants.net/en/post/29826/bosnia-fight-in-migrant-camp-leaves-three-officials-injured
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.rferl.org/a/bosnia-urged-provide-migrants-accommodation-lipa-cold-weather/31062066.html
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(6) A „migrációs háttér” kifejezés eltörlését javasolja a német integrációs bizottság 

A német politikusokat és akadémikusokat tömörítő integrációs bizottság a „migrációs háttér” kifejezés 

eltörlését javasolja Angela Merkel kancellárnak. A kifejezés olyan személyeket jelöl, akik nem született német 

állampolgárok. Jelenleg hozzávetőlegesen a német lakosság egynegyede „migrációs hátterű” személy. Az 

integrációs bizottság által megalkotott 240 oldalas jelentés magában foglalja továbbá a rasszizmus és 

gyűlöletbűncselekmények elleni küzdelmet, valamint az oktatáshoz és egészségügyhöz való egyenlő 

hozzáférést. 

[DW] 

(7) A svájci kormány nem támogatja a burkák tilalmát  

A svájci kormány a burkák és egyéb, az arc teljes eltakarására alkalmas ruhadarabokkal kapcsolatos 

népszavazás elutasítására biztatja a válaszókat. A kormány és a parlament a március 7-i népszavazás ellen 

kampányol, mivel véleményük szerint a tiltás nem célravezető, valamint káros lenne a turizmus 

szempontjából. 

[Euronews] 

 

(8) 150 migráns rohamozta meg a melillai határkerítést, 87-en átjutottak 

Kedden éjjel 150 illegális bevándorló rohamozta meg a Melilla enklávé és Marokkó közötti határkerítés egy 

szakaszát. 87-en sikeresen átjutottak az EU területére. Ez volt a legintenzívebb kerítésostrom tavaly augusztus 

20-a óta. Akkor 300 ostromlóból 30 fő tudott áthatolni. A határátkelő pontokon való legális átjutás a 

pandémia miatt egyébként tavaly március óta lehetetlen. 

[Arab News] 

 

(9) Törökország menekülteket oktat gazdálkodásra 

Nemzetközi szervezetek támogatásával a török hatóságok mezőgazdasági és állattenyésztési képzést 

nyújtanak menekültek számára a kelet-törökországi Van tartományban. A program célja a menekültek török 

társadalomba történő beilleszkedésének és a gazdasághoz való hozzájárulásuknak a támogatása. Jelenleg 

ötven menekült vesz részt a képzésben, amely farmokon és üvegházakban zajlik. A mezőgazdasági 

igazgatóság tartományi vezetője azt nyilatkozta, hogy a résztvevők a tanfolyam végén tanúsítványt is kapnak, 

illetve elsőbbséget a munkaközvetítés során. Hozzátette, a képzés segíteni fog a képzett munkaerő hiányával 

küzdő török mezőgazdasági- és baromfiágazatnak.  

[Anadolu Agency] 

https://www.dw.com/en/immigration-and-integration-germany-debates-terminology/a-56301275
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.euronews.com/2021/01/19/switzerland-urges-voters-to-reject-referendum-on-banning-burqas
https://www.arabnews.com/node/1795131/world
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.aa.com.tr/en/middle-east/turkey-trains-refugees-in-agriculture-husbandry/2120628
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(10) Nem szerepel a holland világháborús megemlékezésen az antiszemita muszlim szerző 

A marokkói származású Abdelkader Benali korábban sokallta az amszterdami zsidók számát és "gettónak" 

nevezte a Gázai övezetet. Miután hivatalos meghívót kapott Hollandia német megszállásának éves 

megemlékezésére, holland holokauszt-túlélők nyilvánosan tiltakoztak. A szerző most visszamondta 

fellépését. 

[JTA]  

 

(11) Mostantól kötelező lesz az ujjlenyomat megadása a Franciaországba érkező migránsok 

számára 

Kötelezővé teszi a francia hatóság a migránsok számára az ujjlenyomat megadását. Az Egyesült Királysággal 

összhangban meghozott intézkedés célja, hogy ellenőrizni tudják, keresztülhaladtak-e a Nagy-Britanniába 

érkező migránsok korábban biztonságos országokon, ahová vissza lehet toloncolni őket. A francia 

külügyminisztérium döntése értelmében az ujjlenyomatokat Calais-ban és Dunkirk-ben fogják regisztrálni. 

[The Telegraph] 

  

(12) 36 migráns jutott át a fagyos és jeges La Manche-csatornán 

A durva időjárás ellenére 36 Franciaországból az Egyesült Királyságba tartó migránsnak sikerült átkelnie a La 

Manche-csatornán illegális módon. A brit határőrök szerint a migránsok közt nők és gyermekek is vannak. 

A január 18-i esettel egyidőben a francia hatóságok 30 embert tartóztattak fel Franciaország partjainál. 

[Daily Mail Online] 

  

https://www.jta.org/2021/01/22/global/author-who-railed-against-jews-quits-as-speaker-for-dutch-holocaust-commemoration-following-storm-of-criticism
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.telegraph.co.uk/news/2021/01/19/border-force-officers-will-get-powers-force-migrants-give-fingerprints/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9160507/Another-36-migrants-brave-ice-snow-warnings-make-latest-crossing-France-UK.html
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AFRIKA 

 

(13) Újabb nagy erősségű ciklon közeledik Mozambik partjaihoz 

Újabb nagy erősségű ciklon közeledik Mozambik partjaihoz, alig hat héttel azután, hogy a Chalane elnevezésű 

időjárási anomália több mint 94 000 embert kényszerített lakóhelye elhagyására. A délkelet-afrikai ország 

számára ez további kihívást jelent a dzsihádisták felkelése mellett, amely csaknem további 600 000 lakost 

taszított menekültsorba. 

[Reuters] 

 

(14) Az elmúlt két évben a négyszeresére nőtt a Száhelben levő belső menekültek (IDP) száma 

Az Iszlám Államhoz, illetve az al-Káidához köthető csoportok támadásai, illetve az ehhez kapcsolódó etnikai 

erőszak miatt mára kétmillió IDP-t tartanak számon a térségben. Emellett 850 000 ember menekült el 

hazájából és lelt menedékre más ország területén.  

[Reuters] 

 

  

https://www.reuters.com/article/idUSKBN29R1L4
https://www.reuters.com/article/idUSKBN29R1QX
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(15) 43-an fulladtak bele a Földközi-tengerbe Líbia közelében 

43 afrikai vesztette életét 2021 első detektált, illegális migránsokat érintő hajószerencsétlenségében a 

Földközi-tengeren. A csónak, amely felborult, a líbiai Zuwarából, az embercsempészek egyik fontos 

központjából indult el. 

[Reuters] 

 

(16) 32-en haltak meg Irakban az Iszlám Állam öngyilkos merényletei miatt a napokban  

Az Iszlám Állam által elkövetett dupla öngyilkos merénylet a legnagyobb támadás volt az elmúlt három évben 

az iraki fővárosban, Bagdadban. A robbanások során 32 ember vesztette életét és több mint 100 megsebesült. 

A merényletek célpontja a síita muszlim közösség volt. A dzsihádisták a város egyik forgalmas piacán 

követték el a támadásokat. Az eset felhívja a figyelmet Irak folyamatos kiszolgáltatottságára, valamint arra, 

hogy a Biden-adminisztrációnak kiemelt helyen kell kezelnie az iraki kérdést, hiszen a Közel-Kelet stabilitása, 

valamint a nemzetközi migrációs helyzet alakulása nagyban függ az ország helyzetétől. 

[BBC] 

 

  

https://www.reuters.com/article/idUSKBN29P1X2
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55760822
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AMERIKA 

 

(17) Újabb, 3 000 fős hondurasi migránskaraván áll indulásra készen  

A guatemalai rendőrség a múlt héten akadályozta meg egy 8 000 fős, többségében hondurasiakból álló 

migránskaraván Mexikó felé való továbbhaladását, mivel sikeresen feloszlatta. 5 300-an hazatértek, a többiek 

szétszóródtak Guatemala-szerte. Sajtóértesülések szerint azonban hétfőn újabb, ezúttal kisebb, 3 000 fős 

csoport vágna neki az útnak a hondurasi San Pedro Sula városából indulva, holott a Biden-kormányzat azt 

üzente nekik, hogy gondolják át e tervüket. 

[Daily Mail] 

 

(18) Hivatalba lépése első napján számos migrációs rendeletet írt felül Joe Biden amerikai elnök 

Az államfő zömében Donald Trump korábbi elnök rendeleteit tette semmissé. Felfüggesztette azt a 

határozatot, amely hét, döntően muszlim népességű országból tiltotta meg az USA-ba történő beutazást, 

leállíttatta a mexikói határkerítés további építését, illetve ismét életbe léptette az ún. Deferred Action for 

Childhood Arrivals (DACA) szabályozást, amely lehetővé teszi, hogy azok a 18 év alattiak, akik illegális úton 

érkezetek az Egyesült Államokba, elkerüljék az azonnali hazatoloncolást. 

[Aljazeera] 

 

 

  

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9172799/Second-migrant-caravan-leave-Honduras-Guatemala-stopped-caravan-2021.html
https://www.aljazeera.com/news/2021/1/21/biden-signs-orders-nix-muslim-ban-rejoin-paris-climate-accord
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ÁZSIA 

 

(18)  Az afgán kormány fokozódó harcokra számít a béketárgyalások lassú előrehaladása miatt 

Hamdullah Mohib, az afgán kormány nemzetbiztonsági tanácsadója szerint a tálibok nem akarnak békét és 

a hírszerzési információk azt mutatják, hogy a csoport készül a harcok új hullámára. A tanácsadó úgy véli, a 

tálibok katonai eszközökkel kívánják átvenni a hatalmat, de éles ellenállásba ütköznek majd, mivel az afgán 

hadsereg felkészült a harcra − annak ellenére, hogy az országban állomásozó amerikai katonák száma 2 500 

főre csökkent. Az afgán kormány és a tálibok közötti béketárgyalások lassú előrehaladása csökkenti a felek 

közötti bizalmat a béketeremtés kapcsán. Ez a kiszámíthatatlanság növeli az erőszakos cselekmények számát 

és a harcok kiújulásával családok ezrei kényszerülhetnek lakóhelyeik elhagyására. 

[Tolo News] 

 

(19)  Szárazság fenyegeti az élelmezésbiztonságot Afganisztánban 

Az afgán Meteorológiai Ügynökség előrejelzései szerint az elkövetkező három hónapban 30%-kal fog 

csökkenni a csapadék mennyisége az országban. Az ügynökség a klímaváltozást, az üvegházhatású gázok 

kibocsátását és a népesség növekedését tartja a csökkenés fő okainak. Az esőzések elmaradásának komoly 

gazdasági és társadalmi következményei lesznek, hiszen Afganisztán jelentős mértékben alapoz a 

mezőgazdasági szektorra, a lakosság körülbelül 40-45%-a mezőgazdasággal foglalkozik. A szárazság 

csökkenti a talajvizet, kihat a mezőgazdaságra, az állattenyésztésre, növeli az élelmiszerhiányt az ország több 

pontján, valamint növeli a vidékiek városokba történő migrációját. Az ENSZ adatai szerint folyamatosan 

bővül a humanitárius segítségre szoruló emberek száma − 2021-ben ez elérheti a 18 millió főt. 

[BBC] 

 

(20) A koronavírus gazdasági hatásai tovább növelik az alultáplált gyermekek számát 

Afganisztánban 

Az ENSZ ügynökségei arra hívják fel a figyelmet, hogy a COVID-19 gazdasági hatásai tovább növelik a 

társadalmi egyenlőtlenségeket és az alultáplált gyermekek számát Ázsiában, különösen Afganisztánban. 

Szakértők attól tartanak, hogy a világ legnépesebb régiójában (Ázsiában és a csendes-óceáni térségben) a 

koronavírus okozta gazdasági helyzet aláássa a lakosság étrendjének és táplálkozási szokásainak javítására 

irányuló erőfeszítéseket, mivel az egészséges táplálkozást képtelenek megfizetni. A járvány előtt több mint 

1,9 milliárd ember volt képtelen finanszírozni az egészséges táplálkozást a régióban. A helyzet 

https://tolonews.com/afghanistan-169485
https://hu.euronews.com/2020/03/20/perzsa-ujev-az-otthon-biztonsagaban
https://hu.euronews.com/2020/03/20/perzsa-ujev-az-otthon-biztonsagaban
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-55781989
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Afganisztánban a legsúlyosabb, ahol 10 szegény gyermekből 5 mutatja a krónikus alultápláltság 

visszafordíthatatlan jeleit – Afganisztánban a 4. legmagasabb a gyermekhalandósági arány Ázsiában. Az 

alultápláltságot súlyosbítja, hogy az egészségügyi ellátás nem biztosított az ország számos pontján a fegyveres 

konfliktusok miatt. Szakértők szerint 30%-kal nőhet a gyermekhalandóság aránya az elkövetkező időszakban, 

amely tovább erősítheti a migrációs hajlandóságot az afgán családok körében. 

[Tolo News] 

 

 

 

https://tolonews.com/afghanistan-169436

