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EURÓPA  

 

(1) A dán parlament megszavazta az alkotmányos felelősségre vonási eljárást Inger Støjberg 

ellen 

Dánia történelmének hatodik ún. impeachment eljárása veszi kezdetét, miután február 2-án a parlament 

elsöprő többsége úgy döntött, hogy Inger Støjberg volt bevándorlásügyi miniszter ellen eljárást indít a 

fiatalkorú menedékkérő párok jogtalan elválasztásának ügyében. A szavazást megelőzően heves vita alakult 

ki a parlamentben, amelyben különösen a Støjberget támogató Dán Néppárt és az Új Polgári Párt bírálta 

kemény szavakkal az eljárást forszírozó pártokat. Lars Løkke Rasmussen korábbi miniszterelnök is az eljárás 

megindítása ellen érvelt, mert szerinte ez az ügy megosztja a lakosságot és egyúttal Inger Støjbergből mártírt 

csinál, amennyiben a bíróság őt az eljárás végén felmenti. A Szociáldemokrata Párt és a Venstre képviselői 

nem szólaltak fel a vitában. Støjberg maga a vita során továbbra is azt állította, hogy mind politikailag, mind 

emberileg az egyetlen helyes dolgot tette azzal, hogy elkülönítette a fiatalkorú menedékkérő lányokat a 

párjuktól. Erre azért volt szükség, hogy a „gyermek menyasszonyokat” megvédje a kényszerházasságtól. 

Február 4-én Støjberg bejelentette, hogy kilép a Venstre pártból és független képviselőként folytatja 

munkáját. „Úgy gondolom, hogy a Venstre vezetése Jakob Ellemann-nal az élen gyors ütemben távolodik azoktól az 

értékektől, amelyekért én mindig is harcoltam és amelyekért meggyőződésem szerint a Venstre eddig kiállt” − nyilatkozta 

Støjberg, majd hozzátette: „Egy bevándorlási hullám kezdetén állunk. Ez a felismerés azonban hiányzik a Venstre 

vezetésénél. Ahhoz, hogy a Venstre ismét jelentős párt legyen és ismét kormányra kerüljön, szigorú és hiteles 

bevándorláspolitikára van szükség. Már nem hiszek abban, hogy ez Jakob Ellemann vezetésével lehetséges, nem hiszem, hogy 

ő miniszterelnök lesz.” 

[Finans és SkiveFolkeblad] 

 

 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://finans.dk/politik/ECE12732820/folketinget-har-vedtaget-rigsretssag-mod-inger-stoejberg/?ctxref=ext
https://www.skivefolkeblad.dk/artikel/inger-stojberg-forlader-venstre/
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(2) Dánia: az ellenzékben lévő Venstre párt 10 pontból álló javaslatot terjesztett elő a nem-

nyugati bevándorlók munkaerőpiaci integrációjának előmozdítására 

A Venstre párt azt tűzte ki célul, hogy 5 éven belül a felére csökkentse, 10 éven belül pedig kiküszöbölje a 

nem-nyugati bevándorlók és a dánok közötti foglalkoztatási különbséget. Jelenleg 10 dánból 8 dolgozik, míg 

10 nem-nyugati bevándorlóból alig 6. A 21-64 év közötti menekültek és egyesített családtagjaik mindössze 

37%-a állt munkába 3 év dániai tartózkodást követően. Továbbá közel 3 000 nem-nyugati bevándorló él több 

mint 10 éve állami segélyből. Ezért a Venstre egy 10 pontból álló javaslatot terjesztett elő, amelynek a pontjai 

a következők: 

 

1. A Dániába érkező bevándorlóknak vagy munkát kell vállalniuk, vagy iskolai tanulmányokba kell 

kezdeniük. Ha ez nem történik meg, az illető lakóhelye szerinti önkormányzatnak közmunkát kell 

számára biztosítania. Ez nemcsak az újonnan érkezőkre vonatkozna, hanem mindazokra, akik 

esetében ugyan fennáll az integráció lehetősége, azonban munka helyett állami segélyekből élnek.  

 

2. A nem-nyugati bevándorlók felülreprezentáltak a korkedvezményes nyugdíjazási rendszerben, 

különösen az ún. érzékeny lakóövezetben élő bevándorlók között sok a korai nyugdíjas. A Venstre 

szerint az ezekben a lakóövezetekben élő és integrációs potenciállal rendelkező korkedvezményes 

nyugdíjasok munkaképességét felül kell bírálni. 

 

3. A Venstre csökkentené az eltartói helyzetben lévők integrációs támogatásának összegét, hogy ezáltal 

a bevándorlókat és a menekülteket a munkavállalásra ösztönözze. 

 

4. A párt visszavonná a kormány azon rendelkezését, amely megemelte a bevándorlók − különösen a 

munkanélküliek − pénzbeli juttatásait. 

 

5. A párt szerint be kell vezetni az ún. kiérdemlési rendszert az állami támogatások terén, hogy a 

bevándorlók ne részesülhessenek automatikusan a dánoknak járó magas állami segélyekben. 

 

6. A Venstre újból bevezetné a 7 éves jogszerű tartózkodás követelményét a munkanélküli ellátásokra 

való jogosultságot illetően. 
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7. Meg kell büntetni azokat a férfiakat, akik a családjukat elnyomják, például azzal, hogy a feleségüknek 

megtiltják a munkavállalást. Az ilyen esetekben csökkenteni kell a férfiaknak járó állami támogatást. 

 

8. A Venstre szerint lehetőséget kell adni egy ügyintézőnek arra, hogy a kérelmezővel megjelenő 

családtagot elküldhesse, ha bizonyítani tudja, hogy a kérelmezőt az illető elnyomás alatt tartja. 

 

9. A párt módosítani kívánja a büntető törvénykönyvet, hogy a családon belüli elnyomást a gyűlölet-

bűncselekményekkel azonos módon lehessen megbüntetni. 

 

10. Több bevándorló hátterű nőnek kell munkába állnia, ennek elősegítése érdekében egy 

munkacsoportot kell létrehozni az ország legnagyobb önkormányzatainak képviselőiből. 

[Venstre] 

  

(3)  Elítéli az EP-képviselők akcióját a horvát belügyminiszter 

Davor Božinović, Horvátország belügyminisztere elítélte az olasz európai parlamenti képviselők horvát-

bosnyák határnál tett látogatását. A tárcavezető véleménye szerint ugyanis a látogatás valódi oka 

Horvátország hírnevének rombolása volt, nem pedig a migránsok és menekültek bántalmazásával 

kapcsolatos jelentések ellenőrzése. Az EP-képviselők végül a horvát rendőrség segítségének hiányában nem 

tudták megtekinteni a kívánt határszakaszt. A rendőrség viselkedését és a belügyminiszter reakcióját az 

Európai Parlament olasz elnöke, David Sassoli és a horvát ellenzéki Szociáldemokrata Párt is elítélte.  

[Balkan Insight] 

 

(4) Az osztrák kormány pénzügyi támogatását kéri a Balkánon rekedt migránsok számára a 

Karitász 

Az osztrák Karitász arról határozott, hogy karitatív munkával és adományokkal segíti a Bosznia-Hercegovina 

területén rekedt menedékkérőket és migránsokat. A katolikus segélyszervezet vizsgálatai szerint a balkáni 

országban rekedt migránsoknak gyors segítségre van szüksége, mivel a horvát-bosnyák határ melletti Bihács 

település táborának helyzete kritikus. A tábor lakói közül többen már hónapok óta próbálnak bejutni az 

Európai Unió területére a horvát határon keresztül.  

[Der Standard] 

 

https://www.venstre.dk/politik/flere-indvandrere-og-flygtninge-skal-bidrage-til-faellesskabet
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/2021/02/01/croatia-slams-meps-visit-to-bosnia-border-as-provocation/
https://www.derstandard.at/story/2000123893987/caritas-oesterreich-soll-fluechtlingsintegration-am-balkan-mitfinanzieren
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(5) Miért nem oldja meg Ukrajna súlyos migrációs helyzetét az új kijevi támogatási terv? 

Nem gondolja úgy Anna Peshkova, a 112.UA újságírója, hogy a kijevi kormány által bevezetett legutóbbi 

intézkedés hatékony lehet. A rendelkezés 150 ezer hrivnyát, vagyis mintegy 1,6 millió forintot ígér 

vállalkozásalapításra minden ukránnak, aki hazatérne külföldi munkavállalásából. Véleménye szerint ma egy 

Lengyelországban dolgozó ukrán a legegyszerűbb munkákkal − például hegesztéssel vagy csomagolással − is 

megkeresi az említett támogatás harmadát, mindezt egy élhetőbb élettérben. Peshkova meglátása szerint míg 

egyszerre sok pénznek tűnhet az 1,6 millió forintnyi összeg, vélhetően nem sok külföldön dolgozó ukránt 

fog arra ösztönözni, hogy hazatérjen. 

[112.UA] 

 

(6) 25%-kal nőtt az illegális bevándorlás mértéke Csehországban 

A cseh rendőrség a tavalyi év során 7 093 illegális migránst tartóztatott fel, amely 25%-kal több, mint az egy 

évvel korábbi adat. Erről Milan Majer, a rendőrség bevándorlásügyi alakulatának vezetője számolt be. Martin 

Vondrášek, a rendőrség helyettes igazgatója szerint ugyanakkor a koronavírus-járványra való tekintettel a két 

év adatait nem lehet összehasonlítani. Csehországban 2015-ben regisztrálták a legnagyobb ugrást az illegális 

bevándorlók kapcsán, de azóta is nagy számban érkeznek az országba migránsok és menedékkérők. 

[expats.cz] 

 

(7) 46 határsértőt fogtak el a rendőrök egy nap alatt Csongrád-Csanád megyében 

A rendőrség 46 határsértővel szemben intézkedett február 4-én Csongrád-Csanád megyében. Ellenőrzésük 

során az illegális migránsok afgánnak, marokkóinak, szírnek, líbiainak és irakinak vallották magukat, azonban 

ezt semmilyen dokumentummal nem tudták igazolni. A határsértőkkel szemben a rendőrök jogszabályi 

kötelezettségeiknek megfelelően jártak el, vagyis visszakísérték őket az ideiglenes határzárhoz. 

[police.hu] 

 

 

https://112.international/politics/whats-wrong-with-new-payment-for-ukrainian-labor-migrants-58604.html
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.expats.cz/czech-news/article/czech-morning-news-in-brief-top-stories-for-feb-5-2021
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/hatarrendeszeti-osszesito-csongrad-258
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AFRIKA 

 

(8) Tovább folytatódik az elhúzódó gerillaháború Maliban 

Február 4-én ismeretlen fegyveresek támadtak a kormányerőkre, és 9 katonával végeztek. Az összecsapásban 

20 felkelő vesztette életét. A harcok miatt továbbra is sok a menekült az országban. 

[Reuters] 

 

(9)  Újabb sáskainvázió fenyegeti Kelet-Afrikát 

A 2020-as hullámok után ismét nagy rajok indultak útjukra Szomáliában, Kenyában és Etiópiában. A 

nemzetközi szervezetek szerint összehangolt cselekvés szükséges a térség élelmezés-biztonságának 

fenntartásához és a humanitárius katasztrófa elkerüléséhez. 

[Hiiraan] 

 

  

https://www.reuters.com/article/idUSKBN2A40VT
https://hiiraan.com/news4/2021/Feb/181566/somalia_declares_state_of_emergency_over_locusts.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(10) Továbbra is tízezrek vannak kilátástalan helyzetben az idlibi menekülttáborokban 

A Deutsche Welle rövid videóriportban hívja fel a figyelmet az északnyugat-szíriai Idlibben tartózkodó 

menekültcsaládok nehéz helyzetére. A több tízezer belső menekültet egyszerre sújtja a fagy, az áradások és 

tűzvészek, mindez ráadásul a globális koronavírus-járvány közepette történik. 

[DW] 

 

(11) Megalakult az új átmeneti kormány Líbiában 

Az előzetes várakozásokkal szemben sem a nagy esélyesnek tartott miszrátai politikus, a jelenlegi 

belügyminiszter, Fathí Báságá, sem a keleti Képviselőház elnöke, Agíla Szaleh nem kapott pozíciót az új 

Elnöki Tanácsban. Sok szakértő szerint kérdéses, hogy az új formáció – amelyben Tripolitánia túlsúlya 

érvényesül – milyen mértékben lesz képes áthidalni az egyes országrészek közti különbségeket és megőrizni 

a törékeny békét. 

[Reuters] 

 

(12)  A jemeni háború befejezése a Biden-kormány egyik külpolitikai prioritása 

Joe Biden arra készül, hogy az ország aktívabb szerepet vállaljon az elhúzódó jemeni polgárháború 

befejezésében. Az amerikai elnök bejelentette, hogy az USA nem kívánja tovább támogatni a szaúdi vezetésű 

offenzív katonai műveleteit Jemenben. „Ennek a háborúnak véget kell vetni. Az elkötelezettségünk 

hangsúlyozása érdekében megszüntetjük a jemeni háborúban folytatott támadó műveletek támogatását, 

beleértve a releváns fegyvereladásokat is” – mondta a Külügyminisztériumban tartott beszédében. Biden 

ugyanakkor kijelentette, hogy továbbra is támogatja Szaúd-Arábiát szuverenitásának, területi integritásának 

és népének védelmében az Irán által támasztott fenyegetésekkel szemben. 

[Aljazeera] 

  

https://www.dw.com/en/idlib-refugee-camps-hit-hard-by-cold-floods-and-fire/av-56470962
https://www.reuters.com/article/idUSKBN2A50ST
https://www.aljazeera.com/news/2021/2/4/biden-to-announce-a-special-envoy-for-yemen
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(13) A növekvő boszniai feszültségre figyelmeztet az IOM 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) legújabb jelentése szerint a nagyszámú migráns és menedékkérő 

személy folyamatos jelenléte növelheti a bosnyák társadalmon belül tapasztalható feszültséget. A nemzetközi 

szervezet szakértői szerint a megnövekedett migrációs mozgások, a folytonosan jelenlévő menedékkérők, 

valamint a koronavírus-járvány jelentősen rontották a bosnyák társadalom és a bevándorlók kapcsolatát. A 

COVID-19 járvány az országban tartózkodó migránsoknak is nagy nehézségeket okoz. Az IOM szakértői 

elsősorban a nem megfelelő ellátást és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való korlátozott hozzáférést jelölik 

meg okként.  

[Balkan Insight] 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://balkaninsight.com/2021/02/04/iom-warns-of-growing-social-tension-in-bosnia-over-migrants/
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ÁZSIA 

 

(14) Növekszik az erőszak a tisztviselők ellen Afganisztánban – egy hónap alatt a harmadik bíró 

vesztette életét 

Az elmúlt egy hónapban a harmadik bíró vesztette életét egy célzott támadásban Afganisztánban. A háború 

sújtotta országban folyamatosan növekszik az erőszak mértéke és egyre több tisztségviselő válik a fegyveres 

csoportok célpontjává. A konfliktus által leginkább érintett nagyvárosokban gyakoriak a célzott támadások a 

reggeli forgalomban, különösen a bírók, vallási és politikai vezetők, újságírók, civil aktivisták és orvosok ellen. 

A fegyveres csoportok érdeke a káoszteremtés, a megfélemlítés, valamint a békefolyamat szisztematikus 

akadályozása. 

[Aljazeera] 

 

(15) A hazarák félnek Afganisztán jövőjétől, a legrosszabbra készülnek 

Afganisztán harmadik legnépesebb etnikai csoportja, a hazarák évszázadok óta üldözésnek és elnyomásnak 

vannak kitéve vallási meggyőződésük miatt. Habár a politikai elit igyekezett rendezni a sorsukat, a Tálibán és 

más etnikumok továbbra is félelemben tartják őket. Az elmúlt hónapokban megemelkedett erőszak 

cselekvésre késztette a hazara közösséget, fegyvert ragadtak és megalapították az Ellenállás az Igazságért 

Mozgalmat, hogy megvédjék magukat. Attól tartanak, hogy a nemzetközi csapatok kivonása, a békefolyamat 

lassú haladása és az erőszak növekedése miatt a kormány összeomlik, emiatt a hazarák a legrosszabbra 

készülnek. A hazara milícia járőrözéssel és razziákkal igyekszik biztosítani saját védelmét, valamint tálib 

harcosok hozzátartozóit rabolja el, hogy különféle alkukon keresztül a hazara foglyokat szabadon engedjék. 

Az afgán kormány ódzkodik a független etnikai szerveződésen alapuló milícia fellépéseitől, nehogy azok 

újabb konfrontációt eredményezzenek az etnikai csoportok között. 

[Aljazeera] 

  

https://www.aljazeera.com/news/2021/2/3/afghan-judge-shot-dead-in-jalalabad-ambush
https://www.aljazeera.com/news/2021/2/3/hazaras-fear-for-future-as-afghanistan-likely-to-slip-into-chaos
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AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA 

 

(16) Új-Zéland újraindítja menekültbefogadási kvótaprogramját 

A koronavírus-járvány következtében 2020 márciusában beszüntetett eljárás keretében idén 1 500 embert 

szeretnének befogadni, akikre érkezésükkor két hét karantén vár majd. 

[Hiiraan] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hiiraan.com/news4/2021/Feb/181568/over_200_refugees_set_to_come_to_new_zealand_as_quota_programme_resumes.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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AMERIKA 

 

(17) Segítséget kér Kolumbia a venezuelai migránsok oltásához 

Kolumbia elnöke a nemzetközi közösséghez fordult segítségért, hogy az országban tartózkodó venezuelai 

migránsokat is be tudják oltani. Az ország 51 millió lakosának 34 millió adag vakcinát tudott lekötni az állami 

vezetés. Az oltási kampány február 20-án indul. Az elnök kifejtette, hogy a szíriai válság idején a nemzetközi 

közösség a menekültekre fejenként 2 000 USA-dollárt költött, míg a szerinte sokkal súlyosabb venezuelai 

válságra csupán 200-at. 

[Anadolu Agency] 

 

https://www.aa.com.tr/en/americas/colombia-asks-for-help-to-vaccinate-venezuelan-migrants/2133207

