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EURÓPA  

 

(1) Nem megy börtönbe a hamburgi zsidó férfi támadója 

Egy kipát viselő zsidó férfira támadt egy kazah férfi egy hamburgi zsinagóga előtt – írja a The Jerusalem Post. 

A támadónak azonban nem kell börtönbe mennie pszichiátriai betegsége miatt. A zsidó közösség több tucat 

tagja tüntetett a hamburgi ügyészség előtt. 

[Jerusalem Post] 

 

(2) Az Európai Unió arányos teherviselést kér a bosnyák állam egészétől 

Ylva Johansson, az Európai Bizottság belügyekért felelős biztosa bosznia-hercegovinai látogatása során 

kifejtette, mennyire fontos, hogy a balkáni ország egésze arányosan vegyen részt a migrációs problémák 

kezelésében. Johansson balkáni körútja során tárgyalt Bosznia-Hercegovina pénzügy- és külügyminiszterével. 

A hatóságok szerint az ország területén jelenleg több migráns tartózkodik, mint amennyit el tudnának látni. 

A helyzetet tovább nehezíti, hogy az ország szerb közigazgatási egysége, a Republika Srbska nem hajlandó 

migránsokat befogadni. 

[Balkan Insight] 

  

(3)  Újabb embercsempészt fogott el az albán rendőrség  

Az albán rendőrség közleménye szerint egy újabb bűnözőt fogtak el, aki migránsokat csempészett Európába. 

A rendőrségi jelentések arra is kitérnek, hogy az embercsempészt 3 illegális bevándorló szállítása közben 

tartóztatták le, akiket az Európai Unió területére próbált bejuttatni.  

[Albanian Daily News] 

 

 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/man-who-beat-up-jewish-man-next-to-german-synagogue-will-not-go-to-jail-659574
https://balkaninsight.com/2021/02/19/eu-urges-bosnia-to-share-migration-burden-more-equally/
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://albaniandailynews.com/news/korca-man-arrested-for-hauling-illegal-immigrants
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(4) Németország további menekülteket vesz át a leszboszi táborból 

A görög migrációs és menekültügyi minisztérium bejelentése szerint Németország további 116 menekültet, 

köztük 30 családot vett át a leégett leszboszi menekülttáborból. A helyi sajtó szerint az akció az Európai Unió 

pénzügyi támogatásával és a Nemzetközi Migrációs Szervezettel együttműködésben valósult meg. Notis 

Mitarachi migrációs és menekültügyi miniszter bejelentése szerint a jövőben további 10 hasonló program 

során várhatóan 1 000 menekült kerül áttelepítésre. 

[Xinhuan] 

 

(5) Bírói ítélet a 2018-as botránnyal kapcsolatban  

A német közigazgatási bíróság azon 66 menekült javára döntött, akik pert indítottak a Német Szövetségi 

Migrációs és Menekültügyi Iroda ellen menekültstátuszuk visszavonása miatt. Az ítélet a 2018-as 

menekültstátusz-botránnyal kapcsolatos. A Migrációs és Menekültügyi Iroda brémai kirendeltségét azzal 

vádolták, hogy jogosulatlan személyeknek biztosít menekültstátuszt. A Szövetségi Belügyminisztérium 

szerint az üggyel kapcsolatban összesen 184 bírósági eljárást indítottak. 

[Info Migrants] 

 

(6) Folyamatosan nő a gambiai menedékkérők száma Németországban 

A Német Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Iroda adatai szerint 2020-ban 664 gambiai folyamodott 

menekültstátuszért Németországban, 85-en pedig meg is kapták azt. A szervezet adatai szerint a 

menedékkérők száma folyamatosan növekszik 2015 óta. Egy német kutatás szerint azok a bevándorlók, 

akiknek nincs lehetőségük a jogi státusz megszerzésre, nehezen képesek elhelyezkedni a német 

munkaerőpiacon. A német statisztikai hivatal adatai szerint a jelenleg Németországban tartózkodó 16 ezer 

gambiai közül mindössze 7 ezer rendelkezik állással. 

[AllAfrica] 

(7) Szorosabb kooperáció Ausztria és Svédország között 

A 2020 novemberi terrortámadást követően az osztrák integrációs miniszter, Susanne Raab párbeszédet 

kezdeményezett Európai Uniós kollégáival az extremizmussal és a politikai iszlámmal kapcsolatban. A svéd 

igazság- és migrációügyi miniszterrel, Morgan Johanssonnal folytatott megbeszélés során a két tárcavezető 

egyetértett abban, hogy a vallási szélsőségesség és a politikai iszlám miatt szorosabb kooperációra lesz szükség 

a két ország között.  

[DE24] 

http://www.xinhuanet.com/english/europe/2021-02/18/c_139748710.htm
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.infomigrants.net/en/post/30306/german-courts-correct-asylum-decisions-after-2018-scandal
https://allafrica.com/stories/202102180194.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.de24.news/en/2021/02/integration-minister-raab-exchange-with-swedish-counterpart-on-preventing-extremism-and-political-islam.html
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(8) Máltai NGO: a fegyveres erők miatt került veszélybe 173 migráns élete 

Az Alarm Phone nevű máltai civil szervezet közölte, hogy péntek este hiába figyelmeztette a máltai fegyveres 

erőket (AFM), hogy mentsenek meg 83 migránst, akik egy csónakban vesztegeltek motormeghibásodás miatt 

máltai vizeken, az AFM nem válaszolt kéréseikre. Ugyanez játszódott le szombaton egy másik, 90 fős 

csoporttal. Vasárnap az első csoport sikeresen partot ért Lampedusán, míg a másodikkal elveszett a kapcsolat. 

[The Times of Malta] 

 

(9) Visszavonul a migrációkritikus bíboros, a keményvonalas katolikus körök "sztárja"  

A guineai Robert Sarah, aki 1974-ben 34 évesen lett Conakry érseke − majd több fontos tisztséget is betöltött 

a Vatikánban − tavaly júniusban betöltötte 75. életévét, így nyugállományba vonul. A bíboros többször is 

szembekerült Ferenc pápa migrációról vallott felfogásával és más ügyekben is merev konzervatív álláspontot 

képviselt. Ennek tudható be, hogy a gyakorlattal ellentétben az egyházfő nem hosszabbította meg szolgálatát. 

Sarah szerint a bevándorlás modernkori rabszolgaság és a Nyugat a tömeges bevándorlás miatt úgy fog lassan 

eltűnni, mint a hanyatló ókori Róma, amelyet meghódítottak a barbárok.  

[The Daily Mail] 

  

(10) Az olasz parti őrség 47 embert mentett ki a Földközi-tengerből 

Az olasz parti őrség 47 embert mentett ki a Földközi-tengerből, miután csónakjuk Lampedusa partjainál 

felborult. Az illegális bevándorlók továbbra is elsősorban Líbia és Tunézia felől igyekeznek elérni az olasz 

partokat. 

[Reuters]  

 

  

https://timesofmalta.com/articles/view/afm-refusing-to-rescue-drowning-migrants-alarm-phone.853172
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.dailymail.co.uk/news/article-9281739/Conservative-African-cardinal-clashed-pope-leaves-post.html
https://www.reuters.com/article/idUSKBN2AK0GE


 
4 
 

AFRIKA 

 

(11) 18 civil vesztette életét Maliban és Burkina Fasóban a dzsihádista csoportok támadásai miatt 

Legalább 18 civil vesztette életét Maliban és Burkina Fasóban a dzsihádista csoportok támadásaiban. Ezzel 

átlépte a 150-et az ebben az évben meggyilkolt polgári lakosok száma a térségben. 

[Reuters] 

 

(12) A bamakói kormány bejelentette, hogy tárgyalásokat kezd a dzsihádistákkal 

A mali támadásokkal párhuzamosan a bamakói kormány bejelentette, hogy tárgyalásokat kezd a 

dzsihádistákkal. Ennek lefolytatására egy külön testületet hoznak létre. Egyelőre nem tudni, hogy a 

szélsőségesek hajlandóak-e párbeszédet kezdeni. 

[Reuters] 

 

(13)  Fegyveres támadások a Dél-afrikai Köztársaságban élő szomáli üzletemberek ellen 

Szomália dél-afrikai nagykövete felkereste az ország rendőrfőnökét, hogy tiltakozását fejezze ki a Dél-afrikai 

Köztársaságban élő szomáli üzletemberek elleni gyilkosságok miatt. Az elmúlt napokban négy szomáli 

bolttulajdonossal végeztek fegyveres elkövetők, egyet pedig súlyosan megsebesítettek. A xenofób támadások 

gyakoriak a dél-afrikai országban, amely többmilliós bevándorlóközösségnek ad otthon. 

[Hiiraan] 

 

(14) Újabb iskolát ért támadás Nigéria északnyugati részén 

A fegyveresek több tucat hallgatót, oktatót és családtagjaikat rabolták el. Egyelőre nem tudni pontosan, ki áll 

a támadás hátterében. Bár korábban ezek az akciók elsősorban a Boko Haramhoz kötődtek, az elmúlt 

években a dzsihádistákhoz nem kapcsolódó szervezett bűnözői csoportok és fegyveres milíciák előszeretettel 

ejtenek túszul civileket, hogy váltságdíjat követeljenek értük. A kormányzat és a biztonsági szervek csak 

korlátozottan képesek reagálni a támadásokra, ami jelentősen rombolja a vezetés tekintélyét Afrika 

legnépesebb országában és tovább szítja az instabilitást. 

[NY Times] 

  

https://www.reuters.com/article/idUSKBN2AJ0U6
https://www.reuters.com/article/idUSKBN2AK08Q
https://hiiraan.com/news4/2021/Feb/181702/somali_ambassador_meets_police_top_brass_over_killing_of_somali_shop_owners.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.nytimes.com/2021/02/17/world/africa/nigeria-school-attack.html
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(15) ENSZ: a szíriai menekültek 89%-a extrém szegénységben él Libanonban 

Megjelent a Libanonban élő szíriai menekültek sebezhetőség-értékelése a 2020-as évre vonatkozóan. Az 

ENSZ Menekültügyi Főbiztossága, az UNICEF és a Világélelmezési Program nyolcadik éve készíti el a 

reprezentatív mintán alapuló értékelést (Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon - VASyR), 

hogy aktuális képet nyújtson a szíriai menekültcsaládok helyzetéről. A jelentés szerint a szíriai menekültek 

gazdasági helyzete drasztikusan romlott Libanonban. Míg egy évvel korábban a vizsgált háztartások 55%-a, 

2020-ban már 89%-a élt extrém szegénységben.  

[UNHCR] 

 

(16) NATO döntés az afganisztáni és iraki misszióról 

A NATO védelmi miniszterei videókonferenciájuk második napján a NATO-vezetésű iraki és afganisztáni 

missziók jövőjéről tárgyaltak. Mindkét misszió a nemzetközi terrorizmus elleni harc egyik kulcseleme. 

Afganisztán kapcsán a miniszterek megismételték elkötelezettségüket az Eltökélt Támogatás Művelet iránt, 

amely az afgán nemzeti biztonsági erők kiképzésével és finanszírozásával foglalkozik. Határozott 

támogatásukat fejezték ki továbbá a békefolyamat elősegítése kapcsán. Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára 

kijelentette, hogy a katonai szövetség csak akkor hagyja el Afganisztánt, ha a biztonsági körülmények ezt 

lehetővé teszik. Irakkal kapcsolatban a miniszterek megállapodtak abban, hogy az ország kérésére kibővítik 

a NATO-misszió hatáskörét annak érdekében, hogy hatékony legyen a terrorizmus elleni küzdelem. A döntés 

egyik fő célja, hogy biztosítsák, az ISIS ne térjen vissza a közel-keleti országba.  

[NATO] 

 

(17)  Robbanás az afgán-iráni határon, súlyos károk az IOM fogadóközpontjában 

Hatalmas tűz ütött ki Afganisztán és Irán határán, amelyben 17 ember megsebesült és százmillió dollár értékű 

kár keletkezett. Az IOM Islam Qala fogadóközpontját is elérte a robbanás, ezért az Iránból hazatérő afgán 

migránsokat más befogadóközpontba terelték. Az elmúlt évben jelentősen megnőtt az afgán menekültek és 

gazdasági migránsok visszatérési aránya, ugyanis a COVID-19 miatt sok, a szomszédos Iránban dolgozó 

afgán veszítette el munkáját és megélhetési forrását. Közel 860 000 okmány nélküli afgán migráns tért vissza 

Iránból az elmúlt évben, így a határátkelők fokozott napi forgalomnak vannak kitéve. Annak érdekében, hogy 

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_181571.htm
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a humanitárius segítségnyújtás folytatódhasson, a nemzetközi szervezet az afgán Menekültügyi és 

Hazatelepülési Minisztériummal szoros együttműködésben Heratból végzi munkáját.  

[IOM] 

 

(18) ENSZ-koordinátor: egymilliárd dollárnyi segélyre lesz szüksége Szomáliának 

Az ENSZ humanitárius ügyekért felelős szomáliai koordinátora szerint 2021 során mintegy egymilliárd USD-

nyi segélyre lesz szüksége a kelet-afrikai országnak. Adam Abdelmúla szerint legalább ekkora támogatás kell 

ahhoz, hogy Szomália elkerülje az éhínséget. A potenciális humanitárius katasztrófa oka a klímaváltozás, a 

sáskajárás, a dzsihádista felkelés, illetve a COVID-19 gazdasági következményeinek összekapcsolódása. A 

koordinátor szerint 2021-ben közel 6 millió ember szorul majd segélyre Szomáliában.  

[Hiiraan] 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.iom.int/news/explosion-afghan-iranian-border-damages-iom-reception-centre-stalls-services-afghan-returnees
https://hiiraan.com/news4/2021/Feb/181670/somalia_un_appeal_for_1_billion_to_reach_4_million_starving_somalis.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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AMERIKA 

 

(19) Bemutatták a demokraták Biden bevándorlási törvénycsomagját 

Demokrata párti képviselők múlt héten hivatalosan is bemutatták Joe Biden bevándorlási törvényjavaslatát a 

Kongresszusban. A január óta ismert javaslatcsomag (U.S. Citizenship Act) Biden elnökjelölti kampányában 

tett bevándorlási ígéreteit öntené jogszabályi formába. A tervezet számos különböző javaslatot tartalmaz. A 

legvitatottabb pont kétségkívül a mintegy 11 millió, dokumentummal nem rendelkező (vagyis illegálisan az 

országban tartózkodó) bevándorló legalizálása 8 év alatt. Erre több lépcsőben kerülne sor: először 5 éves 

ideiglenes tartózkodást lehetővé tevő zöldkártyával, majd újabb 3 év után az amerikai állampolgárság 

megadásával. A kritériumok értelmében csak azok státusza legalizálható, akik 2021. január 1-jén vagy azelőtt 

már az országban tartózkodtak. A csomagban helyet kaptak a menedékkérelmek elbírálásának felgyorsítását 

célzó intézkedések, de a kitoloncolás lehetőségének szűkítése, a családok szétválasztásának tilalma és a legális 

– elsősorban munkavállalási célú – bevándorlás csatornáinak szélesítése is kulcsfontosságú elemként jelenik 

meg. A bevándorlási rendszer liberalizálásának jegyében az LMBTQ-hátterű személyekből álló családok is 

megkapják a családokat megillető elbánást. Szimbolikus erejű, hogy az angol alien („idegen”) kifejezés helyett 

következetesen a noncitizen („nem állampolgár”) terminust használja a törvényjavaslat. A migráció 

csökkentése iránti igény szinte egyedül a főbb kibocsátó közép-amerikai országoknak nyújtandó 4 milliárd 

dolláros támogatásban érhető tetten, amelynek célja, hogy a biztonsági és gazdasági helyzet romlásával ne 

induljanak útnak tömegek az USA felé. Kérdéses, hogy mi lesz a javaslatcsomag sorsa: bár a demokratáknak 

a Szenátusban is sikerült szűk technikai többséget szerezniük, az obstrukció kiterjedt használata miatt 

republikánusokat is meg kellene nyerniük, ha szeretnék megvalósítani az elképzeléseiket. Ennek esélyét 

csökkenti a 11 millió bevándorló legalizálására vonatkozó terv, illetve a csomag egészének átideologizáltsága. 

Annak kockázata sem elhanyagolható, hogy Biden terve egyes demokrata törvényhozóknak nem lesz 

„kellően progresszív”. Az mindenesetre jól látszik, hogy az új elnök kiküszöbölné demokrata elődje, Barack 

Obama politikai hibáit, aki nem tudta saját bevándorlási elképzeléseit megvalósítani: Biden már első hivatali 

napján bemutatta konkrét javaslatait, amelyek immár a törvényhozásban várják a folytatást. Nem zárható ki, 

hogy a csomagot elemeire bontva tárgyalják és próbálják majd elfogadni. 

[New York Times, ABC News és Bloomberg] 

 

  

https://www.nytimes.com/live/2021/02/18/us/joe-biden-news
https://abcnews.go.com/Politics/democrats-introduce-bidens-immigration-reform-bill/story?id=75960479
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-18/biden-immigration-agenda-takes-shape-as-lawmakers-unveil-bill
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ÁZSIA 

 

(20) A Talibán információs műveletekkel operál a közösségi médiában 

Egy új hashtag jelent meg a Twitteren, amely a külföldi csapatok kivonását sürgeti Afganisztánból. A 

#get_out_of_Afghanistan hashtag-gel, valamint annak dari és pastu nyelvű változataival megjelölt tweetek 

száma az elmúlt napokban jelentősen megnőtt − több mint 17 000 ilyen bejegyzést lehet találni az oldalon. 

A tweetek mögött álló csoport igyekszik eljuttatni üzenetét az USA azon legfontosabb vezetőinek, akik 

közvetlenül befolyásolhatják a külföldi erők Afganisztánból való kivonásának időpontját. Ennek érdekében 

megjelölték többek között Joe Biden hivatalos és személyes Twitter-fiókját, továbbá az USA afganisztáni 

megbékéléséért felelős különleges képviselőjének fiókját is. A bejegyzések arra utalnak, hogy álprofilokról 

tették közzé őket egy kiterjedt információs művelet részeként, amely nem újdonság, ugyanis a tálibok és 

szövetségeseik széles körben alkalmazzák a közösségi médiát afganisztáni tevékenységük terjesztésére és 

megfélemlítés céljából. 

[Tolo News] 

 

(21) Az afgán kormány örül a NATO legutóbbi döntésének 

Abdullah Abdullah, az afgán Nemzeti Megbékélési Tanács elnöke üdvözölte a NATO legutóbbi döntését. A 

NATO védelmi miniszterei abban állapodtak meg, hogy a nemzetközi szervezet nem vállalja a szövetségi 

erők gyors kivonását az országból a jelenlegi helyzetben, hiszen az elmúlt hónapokban a gyors ütemű amerikai 

csapatkivonásokkal párhuzamosan jelentős mértékben megnövekedett az erőszak. Az ország valamennyi 

tartományában ismét állandóvá váltak a civilek ellen elkövetett merényletek, valamint több tízezer ember 

kényszerült elhagyni otthonát. Afganisztán és a NATO közösen harcolnak egy közös fenyegetés, a 

terrorizmus ellen. Annak ellenére, hogy a 2020-as dohai egyezmény értelmében a táliboknak minden 

kapcsolatot meg kellett volna szakítaniuk az al-Káidával és az Iszlám Állammal, erre nem került sor. Az USA 

felülvizsgálja a tálibokkal kötött megállapodás részleteit annak érdekében, hogy megállapítsa, minden fél 

betartotta-e a megállapodás feltételeit.   
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