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(1) Medencében bulizó migránsokat büntetett meg a Gran Canaria-i rendőrség 

A spanyol állam szállodákat bérelt a Kanári-szigetekre tavaly rekordszámban érkező migránsok elhelyezésére. 

Szombaton több panasz is érkezett a helyi rendőrséghez, hogy az egyik mogáni hotelben medencés bulit 

tartanak fiatal migránsok, a COVID-19 miatt bevezetett távolságtartási és maszkviselési szabályok teljes 

figyelmen kívül hagyásával. A kiérkező rendőrök több jogcímen is megbüntették a bevándorlókat. Két hete 

arról szóltak a hírek, hogy az extrém hideg miatt Gran Canaria túlsó végében, a Barranco Seco-i sátortáborban 

kihűlés fenyegeti a migránsokat. 

[EuroWeekly News] 

 

(2) Máltai nővérszervezet: sérülést okoznak maguknak a migránsok, hogy kórházba kerüljenek 

A Máltai Bábák és Nővérek Uniója szerint sok olyan migránst fogadtak a mentális betegeket kezelő Kármel-

hegy Kórházban, akik önmaguknak szándákosan okoztak sérülést. A nővérszervezet szerint ezzel azt 

kívánták elérni, hogy a bezártság miatti elmezavaraikra hivatkozva zárt helyett nyitott táborba kerüljenek, 

holott ők olyan személyek, akik nem állnak gyógyszeres kezelés alatt. Az Unió továbbá azt ajánlotta tagjainak, 

hogy a „rendszerrel visszaélőket” ne fogadják a kórházban. A Máltai Menekültügyi Tanács és a Mentális 

Egészségügyi Főbiztos is elítélte a nyilatkozatot. 

[Times of Malta] 

 

(3) Dán minisztériumok: nincs akadálya a menekültügyi eljárások EU-n kívüli lefolytatásának 

A dán igazságügyi minisztérium, külügyminisztérium, valamint bevándorlási és integrációs minisztérium által 

készített jogi elemzésből kiderül, hogy Dániát sem a nemzetközi jog szerinti kötelezettségei, sem pedig az 

EU-val szembeni kötelezettségei nem akadályozzák abban, hogy egy harmadik országgal megállapodást 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.euroweeklynews.com/2021/01/31/police-break-up-migrant-pool-party-in-gran-canaria/
https://timesofmalta.com/articles/view/union-claims-migrants-are-purposely-self-harming-without-evidence.848046
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kössön a menekültügyi eljárások áthelyezéséről. Az elemzés két lehetséges modellt vizsgált: az egyikben a dán 

hatóságok folytatnák le az eljárásokat egy harmadik országban, a másik modell szerint a harmadik ország 

hatósága dolgozná fel a kérelmeket. Mindkét modell esetében Dániában kezdenék meg az ügyek elsődleges 

feldolgozását, és csak ezt követően kerülhetne sor a menedékkérők harmadik országba történő áthelyezésére. 

Az eljárás végén nem Dánia, hanem az adott harmadik ország nyújtana menedéket, illetve elutasító döntés 

esetén szintén a harmadik ország lenne felelős a kitoloncolásokért. Ahhoz, hogy ezt a rendszert Dániában be 

lehessen vezetni, meg kell teremteni a szükséges törvényi alapokat, ezért a dán kormány egy törvényjavaslatot 

dolgozott ki, amelynek társadalmi egyeztetése már folyamatban van. Ezenkívül a dán kabinet tárgyalásokat 

folytat több EU-n kívüli országgal a menekültügyi eljárások áthelyezésének lehetőségéről. 

[UIM] 

 

(4) Dánia 40 millió koronával segíti idén a családon belül elnyomott személyeket 

A dán parlament 40 millió dán koronát különített el a 2021-es költségvetésben az etnikai kisebbségeket érintő 

ún. negatív társadalmi kontroll elleni küzdelemre. A pénz egy részéből új otthonokat alakítanak ki azoknak, 

akik azért szakítottak meg minden kapcsolatot a családjukkal, mert azok teljesen „leszabályozták” az életüket. 

Ezenkívül az áldozatok pszichológiai kezelésére, a szakemberek − munkaügyi központok dolgozói, tanárok 

és pedagógusok − és a civil társadalom kulcsszereplőinek képzésére fordítanak az összegből. Bővül az ún. 

biztonsági tanácsadók rendszere is, akiknek az a feladatuk, hogy a szakembereknek és az érintetteknek 

konkrét „elnyomási” esetekben nyújtsanak segítséget. Mattias Tesfaye bevándorlási és integrációs miniszter 

így fogalmazott a tervezett intézkedések kapcsán: „Dániában a nők maguk döntenek arról, hogy házasságot 

akarnak-e kötni vagy ki akarnak-e lépni egy házasságból. Erről az imámok vagy idősebb családtagok nem 

dönthetnek. Soha nem szabad elfogadnunk azt a kultúrát, amely erőszakkal és fenyegetéssel láthatatlan 

börtönökben tartja a nőket. Ezzel a megállapodással támogatjuk a társadalmi kontroll megelőzését, valamint 

jobb „kilépési” programokat biztosítunk az erőszak és a kontroll elől menekülő nők számára.” 

[UIM] 

 

(5) Kiutasítanak egy homofób imámot Belgiumból 

Egy belgiumi imám homofób megjegyzéseket tett a közösségi médiában, ami miatt kiutasították az országból. 

A kiutasítást Sammy Mahdi, a belga kormány migrációs és menekültügyi államtitkára rendelte el. A 

Kereszténydemokrata és Flamand Párt (CD&V) politikusa szerint az LMBTQI-közösségekhez tartozók nem 

bélyegezhetők meg – szerinte ez különösen egy vallási közösségben megengedhetetlen. A török származású 

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://uim.dk/nyheder/minister-fremlaegger-lovaendring-for-at-muliggore-aftale-om-asylsagsbehandling-uden-for-eu
https://uim.dk/nyheder/ny-politisk-aftale-om-social-kontrol-sikrer-penge-til-blandt-andet-flere-exit-boliger
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muszlim vallási vezető köteles elhagyni az országot, miután nem hosszabbították meg a tartózkodási 

engedélyét. Az érintett mecset működési engedélye is bevonásra kerülhet. 

[Alaraby] 

 

(6) A norvég kormány 323 millió norvég koronát fordítana integrációs intézkedésekre 

A norvég kormány egy 323 millió norvég korona költségvetésű intézkedéscsomagot terjesztett a parlament 

elé, amely egyrészt bővítené a bevándorlók továbbképzési és nyelvtanulási lehetőségeit, másrészt továbbra is 

finanszírozná a bevándorló lakosságot célzó koronavírus-járványról szóló tájékoztató kampányt. A csomag 

egy átfogó pénzügyi javaslat része, amely 16 milliárd norvég koronát allokálna a koronavírus-járvány 

gazdasági hatásainak enyhítésére. 

[Regjeringen] 

 

(7) Felháborodás Ausztriában egy grúz család kitoloncolása miatt 

Az osztrák bevándorlási hatóságok csütörtökön kitoloncoltak az országból egy grúz anyát két (5 és 12 éves) 

lányával együtt. A grúz nő először 2006-ban érkezett Ausztriába, ahol menekültstátuszért folyamodott, 

amelyet azonban többszöri próbálkozást követően azóta sem kapott meg. Két lánya már az országban 

született. Bár a döntés jogszerű volt, kritikusai embertelennek, felelőtlennek, aggasztónak és szükségtelennek 

nevezték a „jól integrálódott” gyermekek kitoloncolását. Az eset miatt aláírásgyűjtést és demonstrációkat 

tartottak az országban. 

[Info Migrants] 

 

(8) Német bíróság: a migránsok nem toloncolhatók vissza Görögországba 

Az észak-rajna-vesztfáliai legfelsőbb közigazgatási bíróság (OVG) ítélete szerint nem toloncolható vissza 

Görögországba két migráns annak ellenére, hogy a német szövetségi bevándorlási és menekültügyi hivatal 

(BAMF) már korábban elutasította menedékkérelmüket. A közigazgatási bíróság álláspontja arra mutat rá, 

hogy visszatoloncolásuk esetén „extrém pénzügyi nehézséggel” kellene szembenézniük. A vezető német 

kormánypárt, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa, Mathias Middelberg a Bundestagban kritizálta 

a bíróság döntését. Karl Kopp, a bevándorláspárti Pro Asyl NGO elnöke a Görögországba irányuló 

hazaküldések leállítására szólította fel a német kormányt. 

[Info Migrants] 

 

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://english.alaraby.co.uk/english/news/2021/1/28/belgium-to-expel-turkish-imam-after-homophobic-posts
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-krisepakke-pa-323-millioner-kroner-rettet-mot-flyktninger-og-nyankomne-innvandrere/id2830643/
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.infomigrants.net/en/post/29968/austria-outrage-over-deportation-of-three-girls
https://www.infomigrants.net/en/post/29897/german-court-rules-that-refugees-cannot-be-deported-to-greece
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(9) 17 migránst tartóztatott le a bosnyák rendőrség 

A bosnyák rendőrség beszámolója szerint 17 migránst vettek őrizetbe a Szarajevó melletti Blazuj 

befogadóközpontban múlt héten történt tömegverekedést követően. A hírek szerint a fizikai atrocitás vallási 

és etnikai eredetű vita miatt robbant ki. A helyi lakosok jelentős része fenyegetve érzi magát a befogadó 

központ közelében élő migránsok miatt, valamint véleményük szerint a migránsoknak „köszönhetően” 

jelentősen megnőtt a rablások száma.  

[Info Migrants] 

  

(10) Izland csatlakozott az ENSZ hontalansági egyezményeihez 

Izland is csatlakozott a hontalan személyek jogállásáról szóló 1954. évi egyezményhez és a hontalanság 

csökkentéséről szóló 1961. évi egyezményhez. Az észak-európai ország már korábban megkezdte nemzeti 

jogszabályainak és a nemzetközi egyezmények harmonizációját. Az ENSZ reményét fejezte ki, hogy több 

nem részes ország is követi majd Izlandot az 1961. évi egyezmény 60. évfordulóján. A hontalanok globális 

száma ismeretlen, Európában azonban több mint 500 000 hontalan ember él. 

[UNHCR]  

 

(11) Megszületett az ítélet a migrációpárti politikus meggyilkolásával kapcsolatban 

A német bíróság csütörtökön elítélte azt a szélsőjobboldali aktivistát, aki 2019. június 1-jén meggyilkolta 

Walter Lübcke migrációpárti politikust Németországban. A 46 éves merénylő, Stephan Ernst az első német 

állampolgár a második világháború óta, aki szélsőjobboldali célból követett el gyilkosságot politikus ellen. 

Lübckét a gyilkosság másnapján saját kasseli otthonának erkélyén találták meg. 

[France24]  

 

(12) Tagadja Nagy-Britannia kormánya, hogy befogadnának bárkit is 

A brit kormány határozottan cáfolta azt a pletykát, amely szerint a Calais-ból érkező migránsok számára 

menedékjogot biztosítanak az Egyesült Királyság területén. Chris Philip, a Belügyminisztérium 

bevándorlásért felelős helyettes államtitkára azt nyilatkozta a PA hírügynökségnek, hogy a pletykának éppen 

az ellentéte igaz. Megállapításai szerint azok a hírek, amelyek szerint Nagy-Britannia a Brexitet követően 

enyhít a bevándorlási szabályokon, kategorikusan hamisak. 

[Info 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.infomigrants.net/en/post/29872/bosnia-17-migrants-arrested-after-clashes-in-blazuj
https://www.unhcr.org/news/press/2021/1/6013f76f4/unhcr-welcomes-icelands-decision-join-global-efforts-end-statelessness.html
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.france24.com/en/live-news/20210128-verdict-due-in-murder-of-german-pro-migration-politician
https://www.infomigrants.net/en/post/29942/brexit-uk-government-denies-rumors-about-welcoming-more-asylum-seekers
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(13) Kitart a Magyarország déli határára nehezedő migrációs nyomás 

Január utolsó napján három határsértőt tartóztatott fel a rendőrség Csongrád-Csanád megyében. Az 

elfogottak mindegyike férfi volt, akik az ellenőrzés során algériainak, valamint marokkóinak vallották 

magukat, azonban ezt semmilyen papírral nem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően visszakísérték a határsértőket az ideiglenes határzárhoz. A rendőrség januárban közel 6 500 

személlyel szemben intézkedett a déli határon, vagyis 2021-ben is fennáll a tavaly tapasztalt migrációs nyomás. 

[police.hu]  

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/hatarrendeszeti-osszesito-csongrad-250
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AFRIKA 

 

(14) Tovább mélyül a polgárháborút kísérő humanitárius válság az észak-etiópiai Tigrájban 

Egyre súlyosabb humanitárius válság bontakozik ki az észak-etiópiai Tigrájban a polgárháború 

következtében. A helyi adminisztráció szerint több mint 2,5 millió belső menekült van a tartományban, és 

4,5 millió ember szorul élelmiszersegélyre. Bár elegendő készlet áll rendelkezésre, a továbbra is zajló fegyveres 

harcok miatt számos térségbe nem tudják eljuttatni a szállítmányokat. Felütötte a fejét az éhínség, és már 

halálos áldozatokról is jöttek jelentések. 

[Addis Standard] 

 

(15)  A francia és mali erők mintegy 100 dzsihádistával végeztek Maliban 

A francia és mali erők mintegy 100 dzsihádista terroristát öltek meg Maliban. A január 2. és 20. között zajló 

biztonsági műveletek során további 20 terroristát fogtak el. A száheli ország középső területein kivitelezett 

offenzíva ellenére a különféle dzsihádista csoportok továbbra is aktívak és sikeresek a térségben, és több 

helyi, illetve külföldi katonával végeztek. 

[Reuters] 

 

(16) Több mint 125 000 ember menekült el a fegyveres harcok elől Darfúrban 

Tovább folytatódnak a fegyveres harcok Darfúrban. A több helyen fellángoló, elsősorban a fallata, illetve 

különféle arab népcsoportok (pl. rizeigat) közti küzdelem miatt már több mint 125 000 ember elmenekült, 

és több mint kétszázan életüket vesztették. A harcok tárgya a szűkös erőforrások és a tradicionálisan a 

vagyont és a jólétet szimbolizáló marhacsordák. 

[Sudan Tribune] 

 

(17) ENSZ: az elmúlt három évben 357 000 dél-szudáni menekült tért haza 

Az ENSZ adatai alapján az elmúlt három évben 357 000 dél-szudáni menekült tért haza, zömében a 

szomszédos Etiópiából és Szudánból. Mindezek ellenére továbbra is csaknem 2,2 millió dél-szudáni menekült 

él a környező országokban. A kelet-afrikai állam 12 milliós lakosságából 8 millióan szorulnak humanitárius 

segítségre. 

[Sudan Tribune] 

 

https://addisstandard.com/news-tigray-region-interim-admin-official-admits-death-of-13-due-to-lack-of-food-says-crisis-scale-unprecedented-in-regions-history/
https://www.reuters.com/article/idUSKBN29W0NC
https://sudantribune.com/spip.php?article70385
https://sudantribune.com/spip.php?article70397


 
7 
 

(18) Továbbra is óriási a látencia az afrikai koronavírus-járvány kapcsán 

A BBC egyik riportja szerint, ha elfogadjuk a hivatalos adatokat, a kontinens egyik legiparosodottabb és 

legfelkészültebb egészségügyi rendszerével bíró országa, a Dél-afrikai Köztársaság adja a halálos áldozatok 

csaknem 50 %-át. Ráadásul az országban 2020 májusa és 2021 januárja között csaknem 90 000-rel többen 

haltak meg, mint egy évvel korábban, miközben ezen időszakban „csupán” 30 000 koronavírushoz köthető 

halálesetet tartanak nyilván. Az eltérés azt az egyre szélesebb körben osztott feltételezést erősíti, hogy 

nagyságrendekkel többen haltak már meg Afrika-szerte, mint amennyit az adatok mutatnak. 

[BBC] 

  

https://www.bbc.com/news/world-africa-53181555
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

(19) WFP: a koronavírus-járvány miatt 270 millió ember élelmiszerellátása vált bizonytalanná 

Az ENSZ Világélelmezési Programja (WFP) szerint a koronavírus-járvány miatt 270 millió ember 

élelmiszerellátása vált bizonytalanná. A pandémia előtt ez a szám 135 millió volt. A szervezet igazgatója, 

David Beasley szerint pár hónapon belül több tízmillió éhezővel számolhat a nemzetközi közösség, ha nem 

sikerül érdemi lépéseket tenni az érintett 270 millió ember jobb ellátása érdekében. 

[Reuters] 

 

(20) ENSZ Bizottság: Olaszország felelős több mint 200 migráns 2013-as vízbe fulladásáért 

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottság múlt szerdán ismertetett döntése értelmében Olaszországot felelősség 

terheli azért a 2013-as tragédiáért, melyben több mint 200 bevándorló vesztette életét a Földközi-tengeren. 

A halászhajó 2013. október 10-én hajnalban indult Líbiából Olaszország felé több mint 400 migránssal a 

fedélzetén. A hajó nemzetközi vizeken, de a máltai kutatási és mentési zónához tartozó területen kezdett 

süllyedni. Az olasz hatóságok erre hivatkozva továbbították a segélykérést a máltai hatóságoknak, illetve 

megadták a máltai mentésirányítási központ telefonszámát. A máltaiak csak késéssel értesültek a balesetről, 

és mire órákkal később a helyszínre értek, a hajó már elsüllyedt. A Bizottság azért állapította meg Olaszország 

felelősségét, mert a tragédia az ő partszakaszához volt a legközelebb, ráadásul nem messze állomásozott egy 

hadihajója is. Végül az olaszok a máltaiak kérésére a helyszínre vezényelték a hadihajót, azonban már ez is 

későinek bizonyult. A balesetben a fedélzeten utazó migránsok több mint fele – köztük 60 gyermek – a 

tengerbe veszett. A vizsgálatot lefolytató Emberi Jogi Bizottság a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmányának betartását monitorozza. Az ügy kivizsgálását négy túlélő kezdeményezte, akik 

elvesztették családjukat a tragédiában. 

[UN] 

 

(21)  Szír NGO vizsgáltatná ki a görög jogsértéseket 

A szíriai Jog és Igazságosság Központ hivatalos panaszt nyújtott be a Nemzetközi Büntetőbírósághoz (ICC), 

mivel állításuk szerint olyan felvételekkel és vallomásokkal rendelkeznek, amelyek bizonyítják, hogy a görög 

határőrség túlzott erőszakot alkalmazott a határnál táborozó menekültekkel szemben. Az NGO szerint a 

görög biztonsági erők az egészségre káros szálláshelyeken szállásolták el a migránsokat, majd az 

elégedetlenkedők tüntetését könnygáz használatával számolták fel. Az NGO panaszt nyújtott be a 

https://www.reuters.com/article/idUSKBN29W1A5
https://news.un.org/en/story/2021/01/1083082
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Nemzetközi Büntetőbírósághoz, amely ezt követően megvitatja, hogy indítson-e eljárást vagy sem.  A szír 

NGO korábban azzal vádolta meg a görög hatóságokat, hogy Görögország felségvizein süllyesztettek el 

migránsokat szállító hajókat.  

[Info Migrants] 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.infomigrants.net/en/post/29956/syrian-rights-group-asks-for-probe-into-mistreatment-of-refugees-by-greece
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ÁZSIA 

 

(22) Török humanitárius segély a bangladesi rohingya menekülteknek 

Az isztambuli székhelyű török Humanitárius Segély Alapítvány (IHH) 44 825 rohingya menekültnek juttatott 

élelmiszercsomagokat, illetve téli ruházatot és takarókat Bangladesben. Az Amnesty International adatai 

szerint több mint 750 000 rohingya menekült el Mianmarból Bangladesbe, miután a mianmari erők 2017 

augusztusában erőszakos cselekményekbe kezdtek az ország legnagyobb létszámú muszlim kisebbségét 

alkotó rohingya közösség ellen. 

[Anadolu Agency] 

 

(23) Menekültből önkéntes, majd tanár – saját lakásán tanítja a menekült gyerekeket egy afgán lány 

A több mint 40 éve tartó fegyveres konfliktus és instabilitás miatt több millióan hagyták el Afganisztánt, és 

kerestek menedéket a szomszédos országokban. Pakisztánban például napjainkban mintegy 1,4 millió afgán 

menekültet tartanak számon. Annak ellenére, hogy a menekültek nincsenek kizárva a közoktatásból, 

sokaknak anyagi helyzetük miatt nincs lehetőségük iskolába járni. Azonban számos civil igyekszik segíteni a 

tanulni vágyó menekült gyermekeket. Példaként említhető Mahbooba, egy fiatal afgán menekültlány, aki saját 

otthonában alakított ki iskolát. Kezdeményezése a pakisztáni afgán konzulátus jóváhagyásával működik. A 

menekültből lett tanárnő az UNHCR önkéntese is Kvettában, ahol a szervezet különösen fontos szerepet 

játszik a kiszolgáltatott és további támogatásra szoruló menekültek azonosításában. Ma az UNHCR becslések 

szerint kb. 1 400 önkéntessel dolgozik Pakisztánban, számuk folyamatosan növekszik. A szervezet 

munkatársai szerint különös hangsúlyt kell fektetni a menekültek oktatására az országban, ugyanis sok olyan 

tehetséges fiatal van, akik a konfliktus megoldása esetén visszatérnének hazájukba, hogy újjáépítsék azt. 

[Dawn] 

 

(24) Támadás a békéért felelős államtitkár ellen Afganisztánban 

Robbantásos merényletet hajtottak végre Khushnood Nabizada, Afganisztán békéért felelős államtitkára 

ellen. A robbantásnak nem volt áldozata, az esetet egyelőre egyetlen terrorista csoport sem vállalta magára. 

Az eset nem egyedülálló, hiszen az elmúlt hónapokban jelentősen megnőtt az erőszakos cselekmények száma 

a legtöbb afganisztáni tartományban − és különösen sok célzott támadást indítottak a kormány tisztviselői 

ellen. Az ország területén nem csupán a Tálibán, de az Iszlám Állam is aktív. Számos városban tízezrek 

hagyják el otthonaikat. Amennyiben az erőszak intenzitása ily mértékben növekszik, ismét nagy tömegek 

https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/turkish-charity-dispatches-aid-to-rohingya-refugees/2128489
https://www.dawn.com/news/1604807/saga-of-a-refugee-girls-quest-for-education?preview
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keresnek majd menedéket Iránban vagy Pakisztánban, valamint a határzárak enyhítésével valószínűleg sokan 

elindulnak Európa felé is. 

[Tolo News] 

 

https://tolonews.com/afghanistan-169663

