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EURÓPA  

 

(1) Frontex: összességében csökkent az európai migrációs nyomás, de az olaszokra nehezedő nőtt 

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) legfrissebb adatai szerint februárban 4 650 illegális 

határátlépést regisztráltak az EU külső határain, az év első két hónapjában pedig összesen 12 000-t. Utóbbi 

éves alapon 40%-os csökkenést jelent. A mérséklődést két útvonal alacsonyabb frekventáltsága magyarázza: 

a nyugat-mediterrán szakaszon mintegy 1 550 határsértést jelentettek februárban, így 2020 első két hónapjával 

összevetve összességében egyharmados visszaesés figyelhető meg. A Spanyolországba érkezők többsége 

(~60%) algériai volt, fennmaradó részük pedig marokkói. A kelet-mediterrán relációban is folytatódott a 

tavaly megkezdődött csökkenés: az év első két hónapjában 1 600 illegális határátlépést regisztráltak, amely 

80%-kal marad el a 2020-as vonatkozó adattól – a többség szír vagy török volt. A nyugat-balkáni útvonalon 

is folytatódott a kedvező tendencia: januárban és februárban összesen 2 600 határsértést regisztráltak, amely 

nagyságrendileg a fele a tavalyi szintnek (továbbra is többnyire szírek és afgánok aktívak a Balkánon). 

Mindeközben a Kanári-szigetekre csak 150 személy érkezett februárban, a januári adattal együtt viszont már 

2 200-on áll az idei illegális érkezésszám, amely duplája a tavalyinak. A nyugat-afrikai útvonalon elsősorban 

mali és elefántcsontparti állampolgárokat regisztráltak. Szemben a többi frontországgal, az olaszok 

kiemelkedő migrációs nyomással szembesültek februárban: a 3 300 februári érkezővel idén már 4 300-an 

értek partot, amely 26%-os emelkedést jelent 2020 első két hónapjával összevetve. A legtöbben a tunéziaiak 

és az elefántcsontpartiak voltak. 

[Frontex] 

 

 

 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/situation-at-eu-external-borders-lower-numbers-in-eastern-and-western-mediterranean-Ufg4Yi
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(2) Dánia: ismét politikai vita tárgyává vált a Szíriában fogvatartott dán gyerekek ügye 

Az Ekstra Bladet napilap nemrég részleteket hozott nyilvánosságra egy bizalmas dán katonai jelentésből, 

amely szerint az Iszlám Állam 30 gyermeket csempészett ki a szíriai al-Hol és al-Roj fogolytáborokból. Az 

ISIS célja az, hogy a gyerekeket terroristává képezze, akik majd merényleteket hajtanak végre saját 

hazájukban. Pár nappal később a dán napilap további információt szivárogtatott ki a jelentésből, amelyben 

állítólag az is szerepel, hogy a terrorszervezet összesen 350 gyermeket szemelt ki magának a szíriai 

fogolytáborokból. Az Ekstra Bladet értesülései szerint a dán kormány illetékes tagjai – a kormányfő, a 

külügyminiszter, a hadügyminiszter és az igazságügyi miniszter – 2020 őszén megkapták ezt a bizonyos 

katonai jelentést. Egyelőre az érintett miniszterek nem nyilatkoztak az ügy kapcsán, ami miatt több parlamenti 

képviselő is nyugtalan és tájékoztatást követel. A dán média legfrissebb információi szerint a külügyminiszter 

ígéretet tett a parlamenti pártokkal történő egyeztetésre. 

[Ekstra Bladet]  

 

(3)  Egyre többen kapnak állampolgárságot Svédországban, jelentős részük szír  

Az elmúlt években megnőtt a honosítások száma Svédországban. 2020-ban 80 175 ember kapott svéd 

állampolgárságot – ez 15 969 fővel, vagyis 25 százalékkal több, mint a 2019-es adat (64 206 fő).  Szinte 

minden harmadik honosított személy szír állampolgár volt, összesen 24 472 fő. Ez 4 446 fővel több, mint 

2019-ben, amikor 20 066 szír kapott svéd állampolgárságot. A szíriai háború 2011-es kitörése óta több mint 

160 000 szír kapott menekültstátuszt Svédországban. A svéd állampolgárság megszerzéséhez négy évig kell 

az országban élni, ezért a Szíriából történő bevándorlás a honosítási statisztikákban először 2015-ben jelent 

meg. 2015–2020 között összesen 69 648 szír kapott svéd állampolgárságot.  

[SCB] 

(4) Megújította határvédelmi együttműködését a Frontex és Albánia 

A határokon átnyúló bűnözés és az illegális bevándorlás visszaszorítása érdekében megújította 

együttműködését az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség és Albánia. 2019-ben Albánia volt az első 

Európai Unión kívüli ország, ahol a Frontex tisztjei segítséget nyújtottak a helyi hatóságoknak az 

emberkereskedelem és a terrorizmus elleni harcban. A nyugat-balkáni ország az EU-s csatlakozási folyamat 

gyorsításában is reménykedhet, mivel az Európai Unió 2020-ban a csatlakozási tárgyalások megkezdéséről 

határozott Albánia és Észak-Macedónia esetében. 

[Republic World] 

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/presset-stiger-her-flygter-kofod-fra-syrien-spoergsmaal/8507084
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.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/statistiknyhet/befolkningsstatistik-helaret-20202/
https://www.republicworld.com/world-news/europe/european-unions-frontex-renews-joint-border-control-agreement-with-albania.html
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(5) Erősítenék a migrációs együttműködést a mediterrán frontországok 

A görög kormány kezdeményezésére migrációs konferencián vettek rész az Európai Unió migráció által 

leginkább érintett mediterrán tagállamai. A találkozón Spanyolország, Olaszország, Málta, Ciprus, valamint 

Görögország vett részt. A konferencia célja egy egységes álláspont kidolgozása volt az Európai Unió új 

Migrációs és Menekültügyi Paktumával kapcsolatban. Továbbá fontos témaként jelent meg a külső határok 

védelme, a tagállamok közti szolidaritás, valamint az Európai Unió és Törökország közötti hatékony 

kooperáció.  

[BalkanEU] 

 

(6) Az Európai Bizottság alelnöke az új migrációs paktumról tájékoztatta a görög parlamentet 

Margaritis Schinas, az Európai Bizottság görög alelnöke tájékoztatta a görög parlament Európaügyi 

Bizottságát az Európai Unió új Migrációs és Menekültügyi Paktumáról. Az ellenzéki pártok szerint az 

Európai Unió nem megfelelő politikai döntései hozzájárultak a Görögországban rekedt menekültek magas 

számához. Schinas szerint egy egységes keretrendszer létrehozása szükséges, amely meggátolja, hogy a 

migránsok nagyszámban feltorlódjanak a belépési pontoknál. 

[Ekathimerini] 

 

(7) Újabb menekülteket vett át Görögországtól Németország 

Németország a Görögországgal létrejött megegyezés részeként újabb 147 menekültet vett át. A Nemzetközi 

Migrációs Szervezettel (IOM) közösen szervezett, valamint az Európai Bizottság által finanszírozott projekt 

keretein belül összesen 1 553 menekültet szállítanak Németországba.  

[The National Herald] 

 

(8) Németország támogatna egy újabb migrációs megállapodást Törökországgal 

Steffen Seibert, a német szövetségi kormányzat szóvivője egy interjú során kijelentette, hogy Németország a 

továbbiakban is kész együttműködni Törökországgal egy új migrációs stratégia kialakítása érdekében. A 

szóvivő szerint az együttműködés fő irányelve, hogy védelmet és lehetőséget biztosítsanak a menekültek 

számára Törökországban, akik ennek köszönhetően vélhetően nem próbálnak majd illegálisan az Európai 

Unió területére jutni. 

[Ekathimerini] 

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://balkaneu.com/cyprus-minister-of-interior-heads-to-athens-for-med-5-conference-on-migration/
https://www.ekathimerini.com/news/1156511/eu-s-schinas-brief-greek-mps-on-new-migration-deal/
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.thenationalherald.com/archive_general_news_greece/arthro/another_147_refugees_leave_greece_for_relocation_to_germany-2016814/
https://www.ekathimerini.com/news/1157109/germany-seen-in-favor-of-fresh-migration-pact-with-turkey/
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(9) A Balkánt behálózó embercsempész-hálózatot számolt fel Németország 

Március 17-én a német szövetségi rendőrség lebuktatta Halléban azt az illegális embercsempészettel 

foglalkozó szervezetet, amely Törökországból a Balkánon keresztül juttatott embereket Németországba. A 

bűnözői hálózat állítólag több mint 80 migránst fuvarozott Németországba a Közel-Kelet térségéből, főként 

Egyiptomból, Szíriából és Törökországból. Az embercsempészek az illegális migránsokat teherautók és 

kisteherautók csomagterében juttatták el Németországba. 

[Europol]  

 

(10) Nyolc migránssal szemben intézkedtek a rendőrök 

Egy embercsempészt és nyolc illegális migránst állított elő a rendőrség március 21-én Győr-Moson-Sopron 

megyében. A gépkocsit, amelyben a határsértők tartózkodtak, egy 34 éves horvát állampolgárságú férfi 

vezette. A kocsiban lévő nyolc illegális migráns szírnek vallotta magát, ám ezt nem tudták dokumentumokkal 

igazolni. 

[Police.hu]  

 

 

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.europol.europa.eu/newsroom/news/gang-smuggling-migrants-balkan-route-busted-in-germany
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/hatarrendeszeti-osszesito-gyor-moson-82
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AFRIKA 

 

(11) Háromszorosára nő az EU műveletében szolgáló magyar katonai kontingens létszáma Maliban 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy a háromszorosára növelik az Európai Unió 

műveletében szolgáló magyar katonai kontingens létszámát Maliban. A tárcavezető szerint a „jövő egyik 

kritikus migrációs kiindulópontja Afrika szubszaharai térsége lesz. Ezért mindent meg kell tenni annak 

érdekében, hogy meggátoljuk az újabb migrációs hullámok kiindulását a térségből”. 

[HVG] 

 

(12)  Ez a hét is az erőszak jegyében telt a Száhelben 

Maliban egy katonai konvojon ütöttek rajta dzsihádisták. A támadásban 33 egyenruhással végeztek. Nigerben 

pedig civileket rohantak le fegyveresek, az akcióban legalább 58-an vesztették életüket. A merénylők 

szisztematikusan kivégezték áldozataikat. 

[Reuters és Reuters] 

 

(13) Egyre többen szorulnak segítségre Dél-Szudánban 

Az ENSZ különböző szakosított intézményei összesen 1,2 milliárd USD támogatást kértek a dél-szudáni 

humanitárius válság kezelésére. A mintegy 4,4 millió menekültből 1,4 millióan 14 év alatti gyerekek. 

[VOA News] 

 

(14) 11-12 éves gyerekeket fejeztek le a dzsihádisták Mozambikban 

A segélyszervezetek jelentései szerint a felkelők válogatás nélkül végeztek ki fiatalokat. A harcok 

eredményeképpen közel 3 000 ember vesztette életét és 670 000-en váltak földönfutóvá. 

[VOA News] 

  

https://hvg.hu/vilag/20210315_Magyarorszag_meg_tobb_katonat_kuld_Maliba
https://www.reuters.com/article/idUSKBN2B91NL
https://www.reuters.com/article/idUSKBN2B90RM
https://www.voanews.com/africa/south-sudan-focus/un-appeals-12-billion-aid-south-sudanese-refugees
https://www.voanews.com/africa/mozambique-militants-beheading-children-young-11-save-children-says
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(15) Egyiptom arra biztatja állampolgárait, hogy legálisan próbáljanak bejutni az USA területére 

Egyiptom arra biztatja állampolgárait, hogy legálisan próbáljanak bejutni az Egyesült Államokba, és kerüljék 

a kockázatos, a közép-amerikai államokon és Mexikón keresztül vezető illegális útvonalakat. Az USA 

belbiztonsági minisztere, Alejandro Mayorkas szerint 20 éve nem látott mértékben nőtt meg az illegális 

határátlépések száma a déli határ mentén. 

[Ahram] 

 

(16) A szomszédos államokba menekült 5,5 millió szír 70 százaléka szegénységben él 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) szerint a háború kezdetének tizedik évfordulóján a 

környező országokban élő szír menekültek 70 százaléka nem jut hozzá az alapvető szükségleteihez. A 

menekültek 45 százaléka 18 évnél fiatalabb – közülük 1,6 millió fő még 10 éves sincs. A helyzet az 

anyaországban sem jobb: Szíriában 6,7 millió belső menekült él. A rossz gazdasági helyzet miatt tízből kilenc 

állampolgár a szegénységi küszöb alatt él, a lakosság 60 százaléka, összesen 12,4 millió ember küzd 

élelmiszerhiánnyal. A kórházaknak és orvosi központoknak alig több mint fele működik. 

[InfoMigrants] 

 

(17) A szíriai menekült gyerekek 80 százaléka nem akar hazatérni 

A Save the Children 2020 végén 1 900, 13 és 17 év közötti gyermeket interjúvolt meg Szíriának a rezsim által 

ellenőrzött területein, Törökországban, Libanonban, Jordániában és Hollandiában. A megkérdezetteknek 79 

százaléka úgy nyilatkozott, hogy nem akar hazatérni. A külföldön élők mindössze 14 százaléka képzeli el a 

jövőjét Szíriában, 64 pedig abban az országban maradna, ahol jelenleg is tartózkodik. A belső menekült 

gyerekek 58 százaléka érzi magát diszkrimináció áldozatának, ezért ők összeségében a már külföldön élőknél 

nagyobb arányban képzelik el jövőjüket az országon kívül. 

[Arab News] 

 

(18)  Minimumbért szabott meg Katar az országban dolgozó vendégmunkásoknak 

Egy vasárnap életbe lépő szabályozás értelmében a külföldiek minimumbére 1 000 rijál (275 dollár) lesz 

Katarban, amely mellé 300 rijál étkezési és 500 rijál lakhatási támogatás is jár. Az emírséget az elmúlt években 

https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/407479/Egypt/Politics-/Egypt-urges-citizens-seeking-entry-to-US-to-abstai.aspx
https://www.infomigrants.net/en/post/30887/unhcr-5-5-million-syrian-refugees-70-in-poverty
https://www.arabnews.com/node/1822621/middle-east
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nemzetközi kritikák sora érte a 2022-es futball világbajnokság építkezésein dolgozó, jellemzően Délkelet-

Ázsiából származó külföldiek rossz munkakörülményei miatt. Azért, hogy imázsán javítson, a kormány 

számos reformot hozott ezen a téren. 2020 augusztusa óta például a külföldieknek nem kell a beutazásukat 

segítő katari pártfogójuk (arabul kafíl) jóváhagyását kérni, ha munkahelyet szeretnének váltani. 2020 utolsó 

negyedévében a helyi bíróságok 7 000 esetben marasztalták el az új törvényeket megszegőket. 

[Al-Jazeera] 

  

https://www.aljazeera.com/economy/2021/3/20/qatar-reforms-to-labour-laws-have-transformed-the-market
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(19) Az elmúlt évben több mint egymillió migráns tért vissza Afganisztánba a COVID-19 hatására 

Az elmúlt évben több mint egymillió afgán migráns tért vissza hazájába a szomszédos Iránból és 

Pakisztánból, ugyanis a koronavírus megfosztotta őket munkalehetőségeiktől és az egészségügyi ellátáshoz 

való hozzáféréstől. A Nemzetközi Migrációs Szervezet becslései szerint 2021-ben várhatóan több mint 650 

000 okmányokkal nem rendelkező migráns térhet vissza, akiknek szüksége lesz a humanitárius támogatásra. 

A nemzetközi szervezet jelentése szerint márciusig több mint 200 000-en tértek vissza, amely több mint 

kétszerese az előző években tapasztalt számoknak. 

[IOM] 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.iom.int/news/record-cross-border-migrant-returns-contribute-bleak-humanitarian-outlook-afghanistan-2021
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AMERIKA 

 

(20) Az USA nincs felkészülve a tömegesen érkező kísérő nélküli kiskorúak ellátására 

Az Egyesült Államokban 20 éves csúcsot dönthet a déli határra érkező migránsok száma. A migránsok között 

egyre több a kísérő nélküli kiskorú, akiknek a megfelelő elszállásolása komoly kihívás jelent a Biden-

kormányzat számára. A kiskorúak számára fenntartott menedékhelyek túlterheltek – jelenleg 9 200 kiskorút 

látnak el –, ezért sok gyermek napokig rostokol börtönszerű létesítményekben a határon. A helyzet 

megoldására a hatóságok több ideiglenes menedékhelyet nyitottak Texasban, és a dallasi kongresszusi 

központ átalakítását is tervben van. A Szövetségi Katasztrófavédelmi Ügynökség június elejéig segédkezik a 

kísérő nélküli kiskorú migránsok átszállításában és elszállásolásában. A hosszú távú megoldást Biden olyan 

programok bevezetésében látja, amelyek lehetővé teszik a közép-amerikai országok állampolgárai számára, 

hogy hazájukból adják be menedékkérelmüket. Biden továbbá 4 milliárd dollárnyi támogatást ígért a közép-

amerikai országok számára a migrációt ösztönző tényezők – pl. szegénység és bűnözés – kezelésére. 

[Reuters] 

(21) A Képviselőház két fontos törvénytervezetet fogadott el a napokban az Egyesült Államokban 

Múlt csütörtökön az USA Képviselőháza két olyan törvénytervezetet is elfogadott, amelyek együttesen 

körülbelül 11 millió illegális bevándorló tartózkodását legalizálnák. Az Amerikai Álom és Ígéret 

Törvényjavaslatot (American Dream and Promise Act) 228 igen és 197 nem szavazat mellett fogadta el az 

amerikai szövetségi törvényhozás alsóháza. Az előterjesztést a teljes demokrata frakció mellett kilenc 

republikánus képviselő is támogatta. A javaslat szerint több mint 2,3 millió „dreamer” – olyan illegális 

bevándorló, aki kiskorúként lépte át az USA határát – igényelhetne 10 éves időtartamra feltételes állandó 

tartózkodási engedélyt, idővel pedig amerikai állampolgárságot. A második törvényjavaslat több százezer 

engedély nélkül az USA-ban tartózkodó mezőgazdasági munkás helyzetét kívánja rendezni, ezt 247 igen és 

174 nem szavazat mellett fogadta el a Képviselőház. Az előterjesztést a demokraták mellett harminc 

republikánus képviselő is támogatta. A javaslatokat még az amerikai törvényhozás felsőházának, a 

Szenátusnak is el kell fogadnia. Biden amerikai elnök terve, hogy az országban illegálisan tartózkodók 

helyzetét legalizálja, eddig széleskörű ellenállást váltott ki a republikánus törvényhozók körében. Azonban a 

mostani két javaslat képviselőházi szavazása azt mutatja, hogy a bevándorlási programcsomag 

szétdarabolásával egy-egy konkrét intézkedéshez meg lehet nyerni republikánus szavazatokat is. 

[CBS News] 

https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-children-explainer/explainer-why-more-migrant-children-are-arriving-at-the-u-s-mexico-border-idUSKBN2BA11B
https://www.cbsnews.com/news/daca-immigration-reform-farmworkers-citizenship-house-passes-bills/
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(22) Folyamatosan nő a migrációs nyomás az USA déli határán 

Az USA szövetségi belbiztonsági minisztere, Alejandro Mayorkas demokrata és republikánus szenátorok 

kíséretében hivatalos látogatást tett múlt pénteken az ország Mexikóval közös határán. Az utóbbi időben 

folyamatosan nőtt az Egyesült Államokra nehezedő migrációs nyomás, a hatóságok februárban több mint 

100 000 migránst tartóztattak fel. Ez a szám 28%-kal magasabb, mint a januári adat. Az illegális bevándorlók 

között sok a kísérő nélküli kiskorú: a hatóságok adatai szerint februárban 29 000-en kísérelték meg átlépni a 

határt. A járványügyi korlátozások miatt a politikusok a sajtó munkatársai nélkül látogattak el a déli határra. 

[Fox News és USA Today] 

  

https://www.foxnews.com/politics/dhs-chief-mayorkas-visit-southern-border-immigration
https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2021/03/21/alejandro-mayorkas-defends-biden-administration-response-unaccompanied-minors-border/4789495001/
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(23) Letartóztatás várta az Európából kitoloncolt migránsokat Pakisztánban 

A pakisztáni hatóságok március 18-án több mint egy tucat illegális migránst tartóztattak le és hallgattak ki, 

akiket Németországból és Lengyelországból toloncoltak ki. A gyanú szerint a bérelt repülőjárattal 

hazaszállított 27 személyből többen már saját hazájukat is illegálisan, embercsempészek segítségével hagyták 

el, egy részük ráadásul hamis dokumentumokkal próbált bejutni az európai országokba. A kitoloncoltak közül 

mindössze 10 embert engedtek szabadon. 

[Daijiworld.com] 

 

(24) Legalább hét ember vesztette életét Kabulban a perzsa újév első napján 

Afganisztán fővárosában, Kabulban több robbantás is történt a perzsa újév első napján. A perzsa újév 

jelentős közösségi esemény az országban. A robbantások során legalább hét ember életét vesztette és további 

három megsebesült. Az ország több pontján is történtek útszéli robbantások ezen a napon. 

[Tolo News] 

 

 

https://www.daijiworld.com/news/newsDisplay?newsID=813514
https://tolonews.com/afghanistan-170875

