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EURÓPA  

 

(1) Egy afgán férfi késsel támadt járókelőkre a dél-svédországi Vetlanda városában 

Március 3-án egy 22 éves afgán férfi egyelőre ismeretlen okból kést rántott Vetlanda belvárosában, ahol 7 

járókelőt megsebesített. Az áldozatok 35-75 év közötti férfiak, akik közül 3 személy életveszélyesen 

megsebesült. Az elkövetőt a rendőrök a helyszínen egy golyólövéssel ártalmatlanították, majd kórházba 

szállították. Az afgán férfi 2016-ban érkezett Svédországba, ahol eddig kétszer kapott ideiglenes tartózkodási 

engedélyt, és jelenleg harmadik kérelmének elbírálását várja. A férfit 2019-ben kábítószerrel kapcsolatos 

bűncselekmények miatt elítélték. Az eset kapcsán felmerült a terrorizmus gyanúja, azonban a rendőrség ezt 

egyelőre elvetette, és egyelőre emberölési kísérlet ügyében nyomoz. 

[SVT] 

 

(2) Dánia: egyre több szír állampolgár települ haza a dán állam anyagi támogatásával 

A koronavírus-járvány következtében bevezetett utazási korlátozások ellenére 2020-ban 137 szír döntött úgy, 

hogy önkéntesen hazatelepül a dán állam pénzügyi támogatásával. A szír állampolgárok számára 2019. 

március 1-jétől nyílt lehetőség arra, hogy repatriálásukhoz a dán államtól támogatást igényeljek. Ekkor 100 

szír élt ezzel a lehetőséggel. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) adatai szerint 2019-ben és 

2020-ban közel 140 000 menekült tért vissza Szíriába a szomszédos területekről. 2019-ben Dániából csaknem 

900 szír emigrált. 

[UIM] 

 

(3) 94 szír állampolgártól vonták meg a dán hatóságok a tartózkodási engedélyt 

94 szír állampolgártól vonták meg a dán hatóságok a tartózkodási engedélyt, miután biztonságosnak 

minősítették Damaszkuszt és környékét. A skandináv ország ezzel az első EU-s tagállam, mely hazaküld 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/detta-vet-vi-om-det-misstankta-valdsdadet-i-vetlanda
https://uim.dk/nyheder/flere-syrere-rejser-frivilligt-hjem
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olyan szíreket, akik nem kerültek összeütközésbe a törvénnyel. Mattias Tesfaye bevándorlásügyi miniszter 

szerint hazája kezdetektől egyértelművé tette, hogy a szírek tartózkodási engedélye ideiglenes, és a kibocsátó 

ország biztonsági helyzetének javulásával bármikor visszavonható. Németországban 2020 decemberében járt 

le a szírekre vonatkozó kitoloncolási moratórium, de ott az kizárólag a bűncselekményekkel vádolt 

bevándorlókkal szemben foganatosítható. A fent közölt szám eredetileg a brit médiából származik és a még 

nem jogerős döntésekre vonatkozik. 

[Daily Mail és Arab News] 

  

(4)  Norvégia: gyanús szervezet hálózna be muszlim fiatalokat Oslóban 

Oslo városának vezetése felháborodással fogadta a hírt, miszerint az Islam Net − egy kétes hírű konzervatív 

muszlim szervezet − 60 millió norvég koronáért megvásárolt egy épületet a város egyik 

bevándorlónegyedében. A szervezet eredetileg egy mecset és egy “dawah-központ” létesítése céljából 

szervezett gyűjtést, azonban most a pénzt egy ifjúsági ház létrehozására kívánják fordítani. A vásárolt 

ingatlanhoz lőtér, konferenciatermek és számos tárgyaló is tartozik. A szervezet szerint az új központ 

szabadidős tevékenységeket (pl. biliárd, számítógépes játékok) fog a környéken élő fiatalok számára nyújtani. 

Több önkormányzati, illetve parlamenti képviselő is kritizálta az Islam Net tervét, ugyanis szerintük a 

szervezet ezzel a trükkel akarja a fiatalokat behálózni. Továbbá az is kérdéses, hogy a szervezet hogyan tudott 

ennyi pénzt összegyűjteni a szóban forgó ingatlan megvásárlásához. 

[Nettavisen] 

 

(5) Taposóaknára lépett egy menedékkérő Horvátországban 

Egy, a balkáni háborúkból Horvátországban hátramaradt taposóakna felrobbanásának következtében életét 

vesztette egy menedékkérő, többen pedig megsérültek. A horvát rendőrség bejelentése szerint további 10 

személyt mentettek ki az aknák közül. A horvát belügyminisztérium adatai szerint az országban körülbelül 

17 ezer taposóakna van telepítve, amelyek több mint 200 személy halálát okozták már a háborút követően. 

[The Guardian] 

 

(6) Menekülttáborokba szállították a szabadban éjszakázó migránsokat Boszniában 

A bosnyák hatóságok bejelentése szerint több mint 100 migránst, többségében gyerekeket szállítottak át a 

horvát határ mellől menekülttáborokba. A rendőrség a határ közelében 115 migránst talált elhagyott 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9316633/Denmark-European-country-Syrian-migrants-country.html
https://www.arabnews.com/node/1818596/middle-east
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.nettavisen.no/nyheter/raymond-johansen-hardt-ut-mot-islam-nets-eiendomskjop-opprorer-meg/s/12-95-3424097097?fbclid=IwAR17YNV7L2zfrYZIMBTa1A_BftELpdsF9lrUHYasUN7NmMpoCVy9mwRMyC4
https://www.theguardian.com/world/2021/mar/07/croatia-landmine-from-1990s-balkans-war-kills-asylum-seeker
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épületekben. A bevándorlókat a hatóságok ezt követően egy veszélyeztetett csoportok számára kialakított 

táborba szállították. 

[Star Tribune] 

 

(7) Felmérés: a francia gimnazisták többsége elutasítja a laicitást  

Egy 1 006 gimnazista megkérdezésével készült felmérés szerint a tanulók 52%-a engedélyezné nyílt vallási 

szimbólumok (kereszt, hidzsáb, turbán, kipa) viselését a középiskolákban, a muszlim tanulók között ez az 

arány 88%. Így a kutatás egy jelentős generációs különbséget azonosított a francia társadalomban, ugyanis a 

teljes felnőtt népességnek mindössze 25%-a tartja elfogadhatónak nyílt vallási szimbólumok viselését a 

középiskolákban. A felmérés szerint továbbá a diákok 52%-a nem ért egyet azzal, hogy a francia törvények 

szerint a sajtó akár sértő és felháborító módon is kritizálhat vallásokat, a muszlim tanulók között ez az arány 

78%.  

[Le Point] 

 

(8) A francia kormány feloszlatta az illegális migráció ellen küzdő identitáscsoportot 

Franciaország kormánya március 3-án feloszlatott egy, az illegális migrációt elítélő identitáscsoportot, a 

Generation Identity-t. A csoport évek óta látványos akciókkal tüntetett az illegális migráció ellen. A kabinet 

döntése értelmében a Generation Identity megszüntetése azért volt szükséges, mivel „származási, faji vagy 

vallási alapú” gyűlöletre, erőszakra és hátrányos megkülönböztetésre ösztönözte a lakosságot. 

[AP] 

 

(9) Hét embert tartóztattak le Romániában, akik indiaiakat csempésztek be az EU-ba 

Hét személyt tartóztatott le a román rendőrség március 1-jén, akik illegális indiai migránsokat csempésztek 

be törvényellenes módon Románia területére kisteherautók és teherautók csomagterében. A román 

rendőrség az Europol, valamint osztrák, német, magyar, cseh, lengyel és szerb kollégák segítségével buktatta 

le a szervezettbűnözéssel foglalkozó bandát, akik 5-6 ezer eurót kértek el a migránsoktól, hogy az EU 

területére léphessenek.  

[Schengenvisainfo News]  

 

 

 

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.startribune.com/bosnia-moves-migrant-families-sleeping-rough-into-camps/600030632/?refresh=true
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.lepoint.fr/education/sondage-les-lyceens-rejettent-majoritairement-la-laicite-a-la-francaise-03-03-2021-2416143_3584.php
https://apnews.com/article/race-and-ethnicity-europe-discrimination-france-migration-58e1edc963f5172d5c6c34d4e2be52cb
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.schengenvisainfo.com/news/seven-arrested-for-smuggling-indian-citizens-into-romania/
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(10) Embercsempészek és illegális migránsok ellen intézkedtek a rendőrök Veszprémben 

Egy embercsempészt és öt illegális migránst tartóztatott le a rendőrség Veszprém megyében március 6-án. A 

lengyel rendszámú autót egy 27 éves grúz férfi vezette. Az embercsempész gépjárművét Ajka és 

Bakonygyepes között állítottak meg a rendőrök. Az Ausztria felé tartó autóban öt illegális migráns utazott, 

mindannyian szír állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt igazolni nem tudták. A migránsokat a 

rendőrök visszakísérték a biztonsági határzárhoz, a grúz férfit pedig előállították. 

[Police.hu]  

 

(11) Több mint 10 ezer marokkói kiskorú migráns tartózkodik spanyol területen 

A Spanyolországban tartózkodó 19 ezer afrikai származású kiskorú illegális bevándorló több mint fele 

marokkói, ami az országban élő 147 ezres kiskorú bevándorló populáció 7%-át jelenti. Többségük hajléktalan, 

nélkülözik, perifériára szorult. Spanyolországot a civil szervezetek bírálják a kérdés kezelése miatt, mivel 

szerintük a fiatalokat a spanyol állam magára hagyta, akik így az embercsempészek hálójában vergődnek. Egy 

másik NGO azt tette szóvá, hogy a Barcelona utcáin élő hajléktalanok közül mintegy 1 200 bevándorló. 

[Morocco World News] 

  

(12) Jöhet a burkatilalom Svájcban 

Népszavazást tartottak vasárnap Svájcban az arcot eltakaró ruhadarabok tiltásáról. Bár a kérdés nem 

tartalmazott vallási utalást, a közbeszédben egyértelműen a nikáb és burka viselése elleni referendumként 

hivatkoztak rá. A svájci alkotmány módosítását előirányzó javaslat rendkívül szűk többséget, mindössze 

51,2% arányú támogatottságot kapott (48,8% ellene szavazott). A népszavazást ugyanaz a csoport 

kezdeményezte, amely korábban a minaretek építését is referendummal igyekezett megakadályozni (sikerrel). 

A kötelező érvényű népszavazás kampányában a kormány a javaslat elutasítására buzdított. 

[Reuters] 

  

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/hatarrendeszeti-osszesito-veszprem-13
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.moroccoworldnews.com/2021/03/336424/more-than-10000-irregular-moroccan-minors-reside-in-spain/
https://www.reuters.com/article/us-swiss-burqaban-idUSKBN2AZ07N
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AFRIKA 

 

(13) A Boko Haram rövid ideig elfoglalta Dikwa városát 

A Boko Haram fegyveresei rövid ideig elfoglalták a százezer lakosú Dikwa városát Északkelet-Nigériában. 

Ez volt a második eset ebben az évben, hogy a dzsihádisták egy megerősített katonai, kormányzati és 

humanitárius központot, úgynevezett ,,super camp"-et vontak ellenőrzésük alá. Ez azt demonstrálja, hogy a 

szervezet ismét egyenlő rangú katonai ellenfele lett a nigériai kormányerőknek. 

[Reuters] 

 

(14)  Hatan meghaltak Burkina Fasóban egy dzsihádisták által telepített akna miatt 

Hat ember, köztük egy várandós nő vesztette életét Burkina Fasóban, amikor egy mentőautó a dzsihádista 

csoportok által telepített aknára hajtott. A Száhelben tomboló erőszakban a múlt évben több mint 6 000 

ember vesztette életét, és kétmillióan menekültek el otthonaikból.  

[Reuters] 

 

(15) Embercsempészek 80 migránst kényszerítettek arra, hogy ugorjanak a csónakból a tengerbe 

Egy Dzsibutiból induló és Jemenbe tartó lélekvesztőn több mint 200 ember zsúfolódott össze. Túlélők 

beszámolói szerint az embercsempészek 80 migránst kényszerítettek arra, hogy ugorjanak a vízbe a túlterhelt 

hajóról. A tragédiában legalább 20-an vesztették életüket. 

[Hiiraan] 

  

https://www.reuters.com/article/idUSKCN2AU1IR
https://www.reuters.com/article/idUSKCN2AV0PN
https://hiiraan.com/news4/2021/Mar/181858/djibouti_20_die_as_smugglers_push_80_migrants_off_boat.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(16) Nem kapnak oltást a migránsok és menekültek Libanonban 

Nem oltják be egyelőre a migránsokat és menekülteket Libanonban. A közel-keleti országba eddig 6 millió 

adag COVID-vakcina érkezett, ami a lakosság felének a beoltására elegendő. Noha a gazdasági válsággal 

küzdő Libanon oltási programját a Világbank finanszírozza, és az elméletileg nyitva áll a külföldiek előtt is, a 

helyi hatóságok személyi igazolvány szám megadását is előírják a regisztrációhoz, így az országban élő − 

minimális becslések szerint − egymillió szíriai és negyedmillió palesztin kimarad abból. 

[Reuters] 

 

(17) Az EU 130 millió euróval támogatja a szíriai menekülteket Libanonban és Jordániában 

Az Európai Unió pénteken jelentette be, hogy 130 millió euróval támogatja a szíriai menekülteket és az őket 

befogadó közösségeket Libanonban és Jordániában. Libanon 98 millió euró, Jordánia 32 millió euró 

támogatásban részesül, melyet a szociális védelem, oktatás és egészségügy területein használnak fel. A 

támogatás célja továbbá, hogy segítse a libanoni COVID-19 vakcinációt, valamint Bejrút kikötőjének 

újjáépítését a tavaly augusztusi pusztító robbanás után, amelynek következményei a befogadó közösséget és 

a szíriai menekülteket is érintették. Josep Borrell külügyi- és biztonságpolitikai főképviselő hangsúlyozta, az 

EU mindent megtesz a szíriai emberek, a szíriai menekültek és az őket befogadó közösségek támogatásáért. 

Az EU 2021. március 29-30-án tartja ezzel a céllal az ötödik donorkonferenciáját. 

[AA] 

 

(18) A háború áldozataiért is imádkozott Ferenc pápa Észak-Irakban 

Iraki útjának utolsó napján Ferenc pápa a Ninivei-síkság üldözött keresztényeit látogatta meg. A katolikus 

egyházfő előbb az Iszlám Állam által lerombolt Karakosh városát látogatta meg, majd Erbilbe utazott, ahol 

a helyi stadionban tízezer különböző felekezetekhez tartozó keresztény előtt celebrált szentmisét, mely 

keretében a háború áldozataiért is imádkozott. A katolikus egyházfő Kurdisztán vezetőivel is találkozott, 

akiknek megköszönte, hogy megvédték a keresztény közösségeket, mikor az ISIS rájuk támadt. 

[The Guardian] 

 

  

https://news.trust.org/item/20210301143156-fdkc6/
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/eu-okays-155m-for-syrian-refugees-in-lebanon-jordan/2165989
https://www.theguardian.com/world/2021/mar/07/pope-francis-visits-churches-destroyed-by-isis-in-northern-iraq
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(19) Az ENSZ tűzszüneti megfigyelő missziója elítéli a civilek elleni támadásokat Jemenben 

Az ENSZ Hodeidah-megállapodásért felelős missziója határozottan elítéli az újabb jemeni merényletet, 

melyben öt civil, köztük egy nő és egy gyermek vesztette életét. A misszió vezetője a szembenálló felek 

együttműködését kéri abban, hogy biztosítsák a misszió szabad mozgását, ezáltal hathatósabb segítséget 

nyújtson a szenvedő civilek szükségeinek enyhítésében, valamint a tűzszünet feltételeinek végrehajtásában. 

Az évek óta tartó brutális háború, súlyos gazdasági hanyatlás és intézményi összeomlás mellett a jemeniek a 

világ legsúlyosabb humanitárius válságát élik át. Országszerte több mint 20 millió embernek van szüksége 

segítségre és védelemre. Közel 50 000 ember él már éhínségszerű körülmények között, és kb. 5 millió ember 

csak egy lépésnyire áll ettől. A nemzetközi szervezetnek sürgősen anyagi forrást kell találnia a humanitárius 

segítségnyújtás költségeinek fedezésére. 

[UN] 

 

(20) Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága nagyobb szerepvállalást vár Németországtól 

Az UNHCR nagyobb szerepvállalásra számít Németországtól. A szeptemberi német választások előtt kiadott 

dokumentum négy kulcsterületet jelöl meg, ahol a szervezet több erőfeszítést vár Németországtól a 

menekültek védelmében: a nemzetközi menekültügyi egyezmények melletti magasabb fokú elköteleződés; 

nagyobb szerepvállalás a nemzetközi politikában; erősebb befolyás az EU menekültügyi politikájának 

alakításában; valamint az ország nagyobb szerepvállalása áttelepítésekben és családegyesítésekben. Az ENSZ 

Menekültügyi Főbiztossága támogatja a Bizottság tavaly szeptemberben bemutatott migrációs 

javaslatcsomagjában szereplő szétosztási mechanizmust. 

[Info Migrants] 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://news.un.org/en/story/2021/03/1085992
https://www.infomigrants.net/en/post/30612/unhcr-calls-on-germany-to-step-up-refugee-protection
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AMERIKA 

 

(21) A Republikánus Párt stratégiát készített Biden elnök bevándorlási tervei ellen 

A republikánusok a pártjuk számára készített feljegyzésben vázolták fel stratégiájuk, amellyel a Biden 

kormányzat általuk radikálisnak és immorálisnak tartott bevándorláspolitikája ellen terveznek harcolni. A 

feljegyzés figyelmeztet, hogy Biden célja végső soron az összes Trumphoz kötődő határvédelmi intézkedés 

eltörlése. A dokumentum elfogadhatatlannak tartja, hogy a szövetségi kormányzat egyrészről a járvány miatt 

jelentősen korlátozza az amerikai állampolgárok utazását, másrészről viszont tárt karokkal várja az illegális 

bevándorlókat, akik karantén-kötelezettség, maszk és oltás nélkül kelnek át több nemzeti határon. 

[Fox News] 

 

(22) Az Egyesült Államok új elnöke felfüggesztette a szomáliai légicsapásokat 

Joe Biden hivatalba lépése óta az amerikai haderő nem hajtott végre dróntámadásokat a szomáliai as-Sabáb 

dzsihádista szervezet ellen. Sajtóértesülések szerint a Trump-éra után Biden szorosabb kontroll alá szeretné 

vonni a Pentagon ezirányú tevékenységét. Több szakértő attól tart, hogy a szélsőségesek ki fogják használni 

a műveletek abbamaradását. 

[Hiiraan] 

  

https://www.foxnews.com/politics/gop-bidens-immoral-immigration-agenda
https://hiiraan.com/news4/2021/Mar/181890/somalia_fears_new_us_airstrike_guidance_is_benefiting_al_shabab.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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(23) Több száz áldozat, ismét fokozódik a félelem Afganisztánban – a februári adatok aggasztóak 

Az egyik legnagyobb afgán sajtóorgánum által gyűjtött adatok azt mutatják, hogy februárban 270 áldozattal 

és 173 sebesülttel jártak az országban zajló összecsapások, célzott támadások. Összesen 166 esetet 

azonosítottak, ezek többnyire útszéli bombarobbantások, rögtönzött robbanószerkezettel kivitelezett vagy 

célzott támadások voltak. Az adatok annak ellenére is lesújtóak, hogy januárban 271 halálos áldozatot és 347 

sebesültet regisztráltak. A TOLONews lakosság körében végzett felmérése jelzi, hogy az állampolgárok úgy 

érzik, a kormány elfeledkezett róluk, félnek és reménytelennek érzik sorsukat. A béketárgyalás 

bizonytalansága, az erőszak fokozódása félelmet szül, majd tömeges kivándorlást eredményezhet. 

[Tolo News] 

 

(24) Többek között al-Kaida tagokat gyilkoltak meg egy művelet során Afganisztánban 

Az afgán Védelmi Minisztérium közleményében bejelentette, hogy Kapisa tartományban egy hadművelet 

során 30 tálibot, köztük 16 pakisztáni állampolgárt gyilkoltak meg, akik az al-Kaida terrorszervezet tagjai is 

voltak. Habár további részletet nem közöltek a műveletről, annyit bejelentettek, hogy jó pár települést 

megtisztítottak a fegyveres csoportoktól. Az eset azért egy kiemelten fontos példa, mert a tavaly februárban 

az USA és a Taliban Mozgalom között kötött megállapodásban a tálibok beleegyeztek abba, hogy a 

különböző terrorcsoportokkal nem tartanak fenn kapcsolatot, és fellépnek azok akciói ellen. Ehhez képest 

az elmúlt hónapokban az tapasztalható, hogy a térség különböző terrorista csoportjai együttműködve rontják 

a tartós béke esélyét, növelik az erőszakot és az instabilitást. 

[Tolo News] 

 

(25) Kettős szorításba kerültek a Thaiföldre bevándorolt kambodzsaiak 

2020 márciusában Thaiföld a járvány kitörése miatt lezárta határait, és hivatalosan több mint 150 ezer 

dokumentumok nélküli kambodzsait küldött haza. A khmerek azonban munka híján otthon nagyon hamar 

adósságcsapdába kerülnek, ezért mindent megtesznek, hogy visszaszivárogjanak Thaiföldre, ahol reményeik 

szerint könnyebben találnak munkát. A személyek mozgásának járványügyi szempontú korlátozása miatt 

Thaiföld megerősítette határainak védelmét, keményen fellép az embercsempészek ellen, és csak januárban 

265 illegálisan határátlépő kambodzsait tartóztatott le. Ugyanakkor tavaly decemberben 200 ezer 

dokumentumok nélküli kambodzsainak ajánlott legalizálást, hogy nyomon tudja őket követni az országban. 

https://tolonews.com/index.php/afghanistan-170376
https://tolonews.com/index.php/afghanistan-170366
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Az eljárás költségeit legtöbben azonban képtelenek fedezni, így illegalitásban maradnak, és a hazatérés helyett 

inkább bujkálnak a hatóságok elől. Helyzetüket egyikük egy khmer mondással foglalta össze: "Balra nézek, 

tigris, jobbra nézek, krokodil." 

[The Star] 

 

https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2021/02/26/grim-prospects-for-cambodian-migrants-at-home-and-in-thailand

