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9. HÉT

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP
EURÓPA
(1)

Dániában kötelező lesz a tartósan munkanélküli bevándorlók rendszeres tájékoztatása az

önkéntes hazatérés lehetőségeiről
A dán kormány törvényjavaslatot nyújtott be, amely szerint azoknak a bevándorlóknak, akik több mint öt
éve rendelkeznek tartózkodási engedéllyel Dániában és az elmúlt három évben legalább másfél évig
munkakeresési támogatásnak nem minősülő pénzbeli támogatásban (dánul: kontanthjælp) részesültek,
kétévente repatriálási elbeszélgetésen kell részt venniük az illetékes önkormányzatnál. A javaslat körülbelül 8
900 tartósan munkanélküli bevándorlót érint. Mattias Tesfaye dán bevándorlási és integrációs miniszter így
nyilatkozott a javaslat kapcsán: „Őszintébbnek és határozottabbnak kell lennünk. Néhány bevándorló hosszú ideje
pénzbeli ellátásban részesül. Soha nem sikerült a társadalom részévé válniuk. Talán mindenkinek jobb lenne, ha ezek az
emberek hazatérnének saját országaikba.” Az ellenzéki Venstre párt szóvivője, Mads Fuglede is hasonlóan
vélekedik: „Nagyon örülök, hogy szigorítunk ezen a területen. Túl sokan vannak a más országokból származók, akik
Dániában passzív támogatást kapnak. Valahányszor sikerül valakit hazatelepítenünk, rengeteg pénzt takarítunk meg a
társadalom számára.”
[UIM]
(2)

Dánia felülvizsgálja 350 szír menekült védelmi státuszát

A dán Bevándorlási Hivatal felülvizsgálja a Ríf Dimask tartományból származó, Dániában ideiglenes
tartózkodási engedéllyel rendelkező szír menekültek státuszát. A felülvizsgálatra a menekültügyekben
másodfokon eljáró Menekültügyi Testület értékelése alapján kerül sor, amely szerint a Ríf Dimask
tartományból származó személyek számára már nincs alap az ideiglenes tartózkodási engedélyek kiadására
vagy meghosszabbítására. A Testület februárban három másodfokú határozatában is megerősítette, hogy a
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döntések hatálya alá tartozó személyek Dániában nem szorulnak védelemre. A felülvizsgálat 350 szír
állampolgár tartózkodási engedélyét érinti.
[UIM]
(3)

Német bírósági döntés a szír kínzómester ügyében

A nyugat-németországi Koblenz városának bírósága 4,5 évre ítélte Eyad A. szír migránst, mivel korábban
hazájában részt vett a kormány ellen tüntetők elfogásában és megkínzásában. A férfi később Törökországon
és Görögországon keresztül érkezett Németországba, ahol korábbi áldozatai felismerték, és feljelentették a
rendőrségen. A bíróság döntését példaértékűnek ítélte több emberi jogi NGO is.
[DW]
(4)

A 2020-ban érkezett menedékkérők fele képtelen volt igazolni magát

A német Szövetségi Belügyminisztérium jelentése szerint a 2020-ban Németország terültére érkezett
menedékkérők közel fele nem rendelkezett a megfelelő azonosításhoz szükséges dokumentumokkal. A
megfelelő dokumentumok hiánya Linda Teuteberg Szabaddemokrata (FDP) parlamenti képviselő szerint
nagy kihívás elé állítja az eljáró hatóságokat. A Belügyminisztérium adatai szerint tavaly 102 581 külföldi
személy folyamodott menekültstátuszért Németországban.
[Info Migrants]
(5)

Növekszik a menekültkérelmek száma Ausztriában

Az osztrák belügyminisztérium adatai szerint miközben az Európai Unió területén 31%-kal csökkent, addig
Ausztriában 10%-kal nőtt a menekültstátuszért folyamodók száma. A belügyi tárca adatai szerint a tavalyi év
során 14 200 személy folyamodott menekültstátuszárt Ausztriában − 2017 óta ez a legmagasabb mért adat
az országban. Az osztrák szakemberek a számok növekedését a balkáni útvonalon érkező bevándorlók
számával magyarázzák. Karl Nehammer belügyminiszter bejelentette, hogy Ausztriában bevezetésre kerül a
gyorsított menekültstátusz-eljárás. A belügyminiszter szerint az eljárás célja az országba érkező gazdasági
migránsok számának csökkentése.
[Info Migrants]
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(6)

Többszáz gyermek ragadt a balkáni útvonalon

A Save The Children NGO arra figyelmeztet, hogy a balkáni migrációs útvonalon jelenleg többszáz gyermek
vesztegel különböző táborokban. A szervezet adatai szerint kizárólag Bosznia-Hercegovinában 500 kísérő
nélküli gyermek, valamint 400 kísérőkkel rendelkező gyermek várja, hogy bejuthasson az EU területére. A
szervezet szerint a gyermekek, illetve a gyermekkel rendelkező családok a legkiszolgáltatottabbak a különböző
csempész- és bűnözői csoportoknak, ezért felszólítják Ylva Johansson belügyi biztost, hogy az Európai Unió
foganatosítson gyermekvédelmi intézkedéseket.
[Info Migrants]
(7)

Gyújtogatással vádoltak meg egy, magát a leszboszi táborban felgyújtó nőt

Miután megtudta, hogy terhessége utolsó hetében az orvosok nem engedik, hogy menekültstátuszt kapott
társaival Németországba repüljön, végzetes lépésre szánta el magát a leszboszi migránstáborban élő 26 éves
afgán nő. Három gyermekét kiküldte a sátorból, majd magára gyújtotta azt. Bár a tüzet hamar eloltották, a
nő kezein, lábain és fején égési sérüléseket szenvedett. Kórházban történt kihallgatása során elismerte tettét,
a hatóságok gyújtogatással vádolják.
[The Guardian]
(8)

A Struma hajó 1942-es tragédiájára emlékeztek Törökországban

1942. február 24-én egy szovjet tengeralattjáró elsüllyesztett egy zsidó menekülteket szállító hajót a Feketetengeren. A rendkívül rossz műszaki állapotban lévő hajó Romániából indult Palesztinába, azonban sehol
nem engedték kikötni. A török külügyminisztérium közleményben emlékeztetett, hogy 2015 óta
Isztambulban minden évben megemlékeznek a 768 emberéletet követelő tragédiáról.
[Hürriyet Daily News]
(9)

„Vörös listás” karanténba helyezné a „csatornavándorlókat” pár tory képviselő

„Vörös listás” karanténba helyezné pár westminsteri konzervatív képviselő a „csatornavándorlókat”, avagy
azokat a bevándorlókat, akik a La Manche-csatornán keresztül érkeznek az Egyesült Királyság területére. A
tory képviselők egy csoportja szerint azért lenne erre szükség, mivel a magas észak-franciaországi
koronavírus-fertőzöttségi arány miatt esetükben fokozottan jelentkezik a betegség kockázata. Tekintve, hogy
február 21-22-én önmagában több mint 100 bevándorló érkezett az Egyesült Királyságba, a képviselők arra
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kérték a Belügyminisztériumot, hogy szigorítsanak azon személyek karanténkötelezettségein, akik a délafrikai vírusvariánssal rendelkező 33 „vörös listás” országból érkeznek.
[The Telegraph]
(10)

Letartóztattak 14 állítólagos embercsempészt a Kanári-szigeteken

14 afrikai állampolgárt tartóztattak le a Kanári-szigeteken a spanyol hatóságok embercsempészet vádjával,
miután állítólag 230 embert juttattak illegálisan Spanyolország tengeren túli területére „biztonsági
intézkedések nélkül”. A biztonsági intézkedések a hatóságok szerint azért lettek volna fontosak, mivel január
és február során legalább három migráns fulladt bele a tengerbe az illegális átkelés során. A 13 férfit és egy
nőt a hatóságok „a migránsok illegális átkelésének szervezőjeként és a hajók navigálását intéző
személyekként” azonosították.
[Info Migrants]
(11)

700 ezer külföldi munkavállalót vesztett az Egyesült Királyság

A külföldi munkavállalók a második világháború óta tapasztalt leggyorsabb ütemben távoznak az Egyesült
Királyságból, amely komoly kihívást jelent a Brexit és a koronavírus-járvány kihívásaitól szenvedő ország
számára. A legfrissebb kutatások szerint Nagy-Britannia csak az elmúlt évben 700 ezer külföldi munkavállalót
vesztett el. A jelenség gazdasági következményei súlyosakká válhatnak, amely nem segíti a három évtizede
tapasztalt legnagyobb brit pénzügyi recesszió ívének javítását.
[Bloomberg]
(12)

Hiába veszélyes, a havas Alpokon kelnek át a migránsok Olaszországból Franciaországba

Hiába veszélyes, idén is nagyon sok illegális migránsok próbál átjutni Olaszországból Franciaországba az
Alpokon át. Mivel a rendőrség mind a vonatokat, mind a buszokat figyeli, a legtöbben gyalog vágnak neki a
veszélyes útnak a lavinák, a kiszáradás, a fagyás és hipotermia kockázatai ellenére. Február 11-ig mintegy 25
ember kéredzkedett be az oulx-i menedékházba, amely az alpesi útvonal kapujának is tekinthető − többségük
a Balkánon vagy Dél-Olaszországon keresztül érkezett.
[Info Migrants]
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(13)

Csehország 140 millió cseh koronát küld a migráció megakadályozására

Idén is segítségnyújtásra költ Csehország a bevándorlók befogadása helyett: a közép-európai ország 140
millió cseh koronát küld főként a nyugati-balkáni országok és Jordánia számára, hogy azok ebből enyhíteni
tudják a nyomást, amely migrációs szempontból rájuk nehezedik. Ezenkívül Prága életbe léptette a Medevac
programot is. A program értelmében a cseh állam egészségügyi és humanitárius célokból 55 millió koronát,
avagy nagyjából 2,14 millió eurót kíván fordítani Irak, Mauritánia és Nigéria megsegítésére.
[Prague Morning]
(14)

Embercsempészt fogtak el Somogyban a rendőrök

Embercsempészt vett őrizetbe a somogyi rendőrség Siófokon, ahol egy moldáv sofőr próbált meg egy lengyel
honosságú gépkocsiban öt illegális bevándorlót Nyugat-Európába eljuttatni. Az öt illegális bevándorló mind
szíriainak vallotta magát, azonban sem ezt, sem magyarországi jogszerű tartózkodásukat nem tudták igazolni.
Az utasokat, illetve a járművezetőt a rendőrök elfogták és előállították, elszámoltatásuk folyamatban van.
[Police.hu]
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AFRIKA
(15)

Többszáz jemeni menekült érkezett Szomáliába

Afrika szarvának paradoxona, hogy miközben a szomálik és etiópok Jemen felé utazva remélnek jobb életet,
a polgárháborús dél-arábiai országból tízezrek kelnek át Kelet-Afrikába.
[Shabelle]
(16)

ENSZ: a politikai tárgyalások ellenére tovább folytatódik a fegyveres erőszak Dél-

Szudánban
Az ENSZ szerint a politikai tárgyalások ellenére tovább folytatódik a fegyveres erőszak Dél-Szudánban. A
2013 óta tartó, alapvetően etnikai alapokon zajló polgárháború következtében konzervatív becslések szerint
is több tízezer ember vesztette életét, és milliók kényszerültek lakóhelyük elhagyására. Jelenleg 1,4 millió
belső menekült van az országban és 2,2 millió dél-szudáni keresett menedéket a környező országokban.
[Sudan Tribune]
(17)

Újabb 10 emberrel, köztük gyerekkel végzett a Boko Haram Északkelet-Nigériában

A maiduguri támadásban további 47 ember sebesült meg. A dzsihádista szervezet által végrehajtott
merényletekben legalább 36 000 ember vesztette életét 2009 óta.
[VOA News]
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA
(18)

A líbiai hatóságok több mint 150 bevándorlót szabadítottak ki embercsempészek fogságából

A líbiai hatóságok több mint 150, zömében szudáni, szomáliai és eritreai illegális bevándorlót szabadítottak
ki embercsempészek fogságából Kufra városában. A migránsok szerint a bűnbandák rabszolgaként tartották
fogva őket.
[Aljazeera]
(19)

IOM: élelmiszerhiány fenyegeti a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő jemenieket

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) növekvő aggodalommal figyeli, hogy egyre több ember kényszerül
lakóhelyének elhagyására Jemenben, amely komoly élelmezésbiztonsági aggályokat vet fel. A jemeni Ma’rib
kormányzóságban folyó viszályok miatt csupán az elmúlt hetekben legalább 9 000 ember hagyta el otthonát,
így az ország ezen részén a lakóhelyének elhagyására kényszerült személyek száma eléri a 117 000-et. A
szervezet szakértői szerint több ezren veszthetik életüket és további 385 000 embert fenyeget a kényszerű
lakhelyelhagyás, ha a frontvonal elmozdul. Az IOM úgy véli, hogy minden befogadóközpontnak
menedékhellyé kell válnia, védelmet biztosítva minden civilnek a harcoktól. A helyi közösség Ma’rib-ban már
régóta fogadja a belső menekülteket, de mostanra a helyzet meghaladja kapacitásaikat. Sürgős humanitárius
jelenlétre, segítségnyújtásra és erőforrásokra van szükség, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek
alapvető szükségleteit és biztonságát biztosítani tudják.
[IOM]

7

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK
(20)

UNHCR: a civil lakosság vált a támadások legfőbb célpontjává Afganisztánban

Az ENSZ szakosított intézményei által kiadott, Afganisztánról szóló éves jelentés szerint 2020-ban 8 820
civil esett áldozatául az országban dúló fegyveres konfliktusoknak: 3 035 haláleset és 5 785 sebesülés történt.
Habár 2013 óta ez volt az első olyan év, amikor a civil áldozatok száma 10 000 alá esett, 2020 második
félévében a civil lakosság vált a tálibok és más terrorista csoportok legfőbb célpontjává. Csupán szeptember
óta legalább 11 emberi jogi aktivista, újságíró és sajtómunkatárs vesztette életét. A jelentés szerint az
áldozatok mintegy 62 százalékát a kormányellenes erők, 25 százalékát a kormányerők által elkövetett
támadások okozták, míg az áldozatok 13 százaléka kereszttüzek és más események során vesztette életét. A
jelentés rávilágít arra, hogy az erőszaknak meg kell szűnnie és folytatni kell a tartós béke érdekében tett
lépéseket.
[UN]
(21)

Az IOM új projektet indít a visszatérő migránsok megélhetési körülményeinek javítására

Bangladesben
A COVID-19 világjárvány komoly megpróbáltatások elé állította a visszatérő migránsokat és a befogadó
közösségeket a világ egyik legnépesebb országában, Bangladesben. 2020 márciusa óta körülbelül 700 000
ember veszítette el jövedelemforrását és egy évvel később is korlátozott a munkalehetőségek száma. A
munkahelyekért folytatott küzdelmet tovább nehezíti, hogy az elmúlt egy évben mintegy 400 000 migráns
tért haza Bangladesbe, mert megszűnt külföldi munkahelye. Fokozódott a munkahelyekért való egyenlőtlen
harc, illetve a kölcsönök visszafizetési képtelensége miatt gazdasági összeomlás fenyeget. A Nemzetközi
Migrációs Szervezet (IOM) 24 hónapos projektet indított el, amelynek célja a hazatérő migránsok
készségfejlesztése és a közösségi kohézió kiépítése. Annak ellenére, hogy ez a befektetés csak hosszú távon
térül meg, a nemzetközi szervezet elkötelezett a projekt iránt és azt remélik, hogy ez megfelelő alapot biztosít
majd olyan készségek elsajátításához, amelyek a letelepedést és a munkába állást segítik elő.
[IOM]
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ÁZSIA
(22)

Egy éve az afganisztáni béke útján, mégis a polgárháború fenyeget

Egy évvel ezelőtt írta alá az Amerikai Egyesült Államok a tálibokkal azt a megállapodást, amely az afganisztáni
békét hivatott elősegíteni. A tálibok ígéretet tettek többek között arra, hogy nem támadják meg az amerikai
erőket, míg az USA megígérte, hogy kivonja csapatait Afganisztánból. A megállapodás azonban nem
kötelezte tűzszünetre a tálibokat az afgán kormány biztonsági erőivel szemben. Az erőszak és a merényletek
fokozódtak, miután az afgán kormány és a tálibok nyár végén megkezdték a béketárgyalásokat. Az ENSZ
által közzétett jelentés szerint 2020-ban a civilek ellen elkövetett célzott támadások 45%-kal növekedtek az
előző évhez képest. Számos aktivista döntött úgy, hogy elhagyja az országot, vagy egy időre felhagy
tevékenységével. A lakosság nagy része attól tart, hogy amint az amerikai csapatok elhagyják Afganisztánt,
felüti a fejét a polgárháború, a Talibán, az al-Káida és más terrorcsoportok pedig visszanyerik a hatalmat.
[BBC]
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