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MIGRÁCIÓS KÖRKÉP
EURÓPA
(1)

Svédország

elutasítja

az

ENSZ

számonkérését

a

Szíriában

fogvatartott

svéd

állampolgárokkal kapcsolatban
Ez év februárjában az ENSZ levélben szólított fel 57 országot – köztük Svédországot is –, hogy repatriálják
az északkelet-szíriai al-Hol és al-Roj táborokban fogva tartott állampolgáraikat. A svéd Külügyminisztérium
válaszlevelet küldött az ENSZ-nek, amelyben határozottan elutasította a szervezet vádjait és azt, hogy az
ország gyakorlata nemzetközi jogot sértene. A minisztérium elismeri, hogy a táborokban lévő svéd gyerekek
helyzete kritikus, illetve az ő hazahozataluk indokolt, de utal arra, hogy az anyák súlyos bűncselekményeket
követtek el, amiért Szíriában kell őket bíróság elé állítani. A svéd kormányt nem terheli jogi kötelezettség,
hogy hazatelepítse állampolgárait a táborokból, továbbá nem tartozik felelősséggel a tábor lakóit érő
jogsértésekért, hiszen a nemzetközi jog értelmében egy ország joghatósága saját területére korlátozódik.
[Dagens Nyheter]
(2)

Dánia: kormányválsághoz vezethet a szíriai fogolytáborokban lévő dán gyerekek ügye

Jeppe Kofod külügyminiszter komoly politikai nyomásnak volt kitéve az elmúlt héten, miután az Ekstra
Bladet nevű napilap elárulta, hogy a kormány már egy ideje titkosszolgálati információkkal rendelkezett arról,
hogy az Iszlám Állam ezidáig 30 gyereket csempészett ki az észak-szíriai al-Hol és al-Roj táborokból, további
75 gyerek kicsempészése pedig tervbe van, és hogy a terrorszervezet összesen 350 gyereket akar a táborokból
céljai számára megszerezni. A szociáldemokrata kormány támogató pártjai (Radikale Venstre, Enhedslisten
és Socialistisk Folkeparti) magyarázatot és a táborokban fogvatartott dán gyerekek hazahozatalát követelik.
Mette Frederiksen kormányfő továbbra is kitart korábbi álláspontja mellett, miszerint a gyerekeken szeretne
segíteni, de az anyák Dániába történő visszatérését nem támogatja. A kedélyek csillapítására azzal a javaslattal
állt elő, hogy egy szakértői csoport vizsgáljon meg minden ügyet külön-külön, és állapítsa meg a kiskorúak
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védelmének megfelelő módját. Március 26-án, pénteken a szóban forgó pártok vezetőit és szóvivőit egy
bizalmas ülésre hívták meg a Külügyminisztériumba. Az Ekstra Bladet információi szerint a találkozón a dán
titkosszolgálatok az érintett hét dán nőről és összesen 19 gyermekükről részletes információt szolgáltattak a
résztvevő vezetőknek. A titkosszolgálatok elemzői a Szíriában tartózkodó hét dán nő közül ötöt értékeltek
Dánia biztonsága szempontjából veszélyesnek. Kettő közülük állítólag fegyveres kiképzést is kapott az ISISrezsim alatt. Egyelőre még kérdéses, hogy a megbeszélésen mennyire sikerült az érintett minisztereknek
meggyőzniük szövetségeseiket arról, hogy a helyzetet megfelelően kezelik, illetve, hogy a dán anyák és
gyermekei kollektív hazahozatala nem indokolt.
[Ekstra Bladet és Ekstra Bladet]
(3)

Előrejelzés: a kevesebb migráns kevesebb uniós segítséget is jelent majd Görögország

számára
Minisztériumi források szerint a megelőző hét évben az EU-tól kapott 3,5 milliárd eurónyi pénzügyi segítség
a következő hét évben 1 milliárdra apad, hiszen az utóbbi időben jelentősen csökkent a görögországi
migránsok száma. Jelenleg körülbelül 58,6 ezer ember ellátását kell a görög államnak menedzselnie, ezek
megoszlása a következő: 11,6 ezer ember tartózkodik a szigeteken, 27 ezer a félszigeti táborokban és20 ezer
bérelt lakásokban az ESTIA program keretében.
[Ekathimerini]
(4)

Nő a Kanári-szigetekre érkező nők és gyermekek száma

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának spanyolországi szóvivője szerint az idei év első három hónapjában
az érkezők között 12% a nők aránya, ami 7 százalékponttal több a tavalyi adatnál. A kiskorúak aránya 4
százalékponttal nőtt. A spanyol menekültügyi rendszer azonban nem rájuk, hanem a felnőtt és egészséges
férfi bevándorlókra van "szabva", akik érkezésüket követően azonnal 72 órás őrizetbe kerülnek. A rendszer
rugalmatlansága miatt történhetett meg, hogy egy múlt héten elhunyt kisgyermek édesanyja több napot töltött
a Barranco Seco-i táborban, míg be nem bizonyult a gyermek és közte lévő vérségi kapcsolat. Csak ezután
lehetett együtt a kórházban a tengeri út során súlyosan megbetegedett gyermekével, akinek életét nem tudták
megmenteni.
[El País]
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(5)

Svájci felmérés: a megkérdezettek 52%-a szerint a rasszizmus fontos társadalmi probléma

A Szövetségi Statisztikai Hivatal idén ismét felmérést végzett a svájci állampolgárok körében az integráció
témájában. A válaszadók a három évvel ezelőttiekhez képest egy százalékponttal kevesebben, 52%-nyian
nyilatkoztak úgy, hogy a rasszizmus fontos társadalmi probléma Svájcban, ugyanakkor kilenc százalékponttal
több, 64% azok aránya, akik szerint jól halad a bevándorlók integrációja. 70%-nyian támogatják a
családegyesítést, ez nyolc százalékponttal több, mint a legutóbbi, 2018-as felmérésnél. Ugyanakkor a
megkérdezettek harmadát zavarják a kulturálisan "más" emberek, ötödét pedig a muszlimok.
[Swissinfo]
(6)

Nigéria és Svájc illetékesei a két ország közti sikeres migrációs paktum aláírásának 10.

évfordulóját ünnepelték
Karin Keller-Stutter, Svájc migrációs ügyekért felelős minisztere Nigériába látogatott, ahol a helyi kormány
több tagjával együtt méltatta a két ország között 2011-ben aláírt kétoldalú migrációs megállapodást. Hajiya
Sadiya Umar Farouq, az afrikai állam migrációért felelős minisztere beszédében elmondta, hogy a paktum
modellként szolgál számukra más fejlett államokkal való, hasonló tárgyú egyeztetéseik során. Kiemelte, hogy
a jól működő visszaküldési rendszeren túl a svájciak segítséget nyújtottak a migráció közigazgatási
menedzsmentjének javításában, a civil szervezetek és az akadémiai szféra bevonásában, az országot elhagyni
tervező fiatalok megszólításában, a határvédelmi és rendőri egységek képzésében.
[Vanguard]
(7)

Közös balkáni fellépés az embercsempészek ellen

A bosznia-hercegovinai rendőrség a szerb hatóságokkal együttműködve 9 embert tartóztatott le. A rendőri
szervek a letartóztatottakat migránsok csempészésével vádolják. A közös akció részeként a boszniai
határőrség az ország északi részén vett őrizetbe négy embert, a szerb hatóságok pedig egy ötfős szervezett
bűnözői csoportot fogtak el.
[Xinhuan Net]
(8)

Szerbia beoltja a migránsokat is

Az ENSZ jelentése szerint Szerbia lett az első olyan ország Európában, amely hozzákezdett a területén
tartózkodó menekültek beoltásához. Az első adatok szerint 530 migráns részesült az első adag AstraZeneca
vakcinában.

A

migránstáborok

jelentős

járványügyi

kockázatot

jelentenek,

amelyek

nagyban

hozzájárulhatnak a vírus gyors terjedéséhez. A Szerbiába akkreditált WHO képviselő szerint a
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migránstáborokban nagyon nehéz betartani a szükséges távolságtartási szabályokat, ezért az oltások
kiemelten fontosak.
[WSLS News]
(9)

Priti Patel vezette a G6 biztonsági fenyegetésekről és illegális migrációról szóló ülését

Priti Patel brit belügyminiszter vezette a G6 illegális migrációról és egyéb biztonsági fenyegetésekről szóló
ülését. A március 24-én virtuális módon megtartott ülésen Franciaország, Németország, Olaszország,
Lengyelország, Spanyolország, az USA és az Európai Unió Bizottságának vezető képviselői ültek össze, hogy
megtárgyalják közös politikájukat az említett témákban. A felek megállapodtak, hogy együttesen fognak
fellépni az illegális migráció, illetve a határokon átnyúló nemzetközi bűnözés ellen.
[Mirage News]
(10)

A bevándorlóknak is kötelező lesz részt venni a csehországi népszámláláson

A tízévente megrendezett csehországi népszámlálás következő alkalma a 2021-es évre esik. A népszavazási
adatgyűjtő lapot minden cseh állampolgárnak, illetve az ország területén élő, állampolgársággal nem
rendelkező külföldinek is ki kell majd töltenie. A népszámlálást online is ki lehet majd tölteni a Google Playről
és az Apple Store-ból is letölthető Sčítání21 alkalmazáson keresztül.
[Brno Daily]
(11)

Szegeden tartóztattak fel illegális migránsokat a rendőrök

Két esetben, tizenöt határsértővel szemben lépett fel a rendőrség március 28-án Csongrád-Csanád megyében.
Az illegális migránsok szíreknek vallották magukat, azonban személyazonosságukat nem tudták igazolni. A
rendőrök a hatályban lévő jogszabályok szerint visszakísérték őket az ideiglenes határzárhoz.
[Police.hu]
(12)

EU-csúcs: továbbra is támogatni kell a Törökországban tartózkodó szíriai menekülteket

Az Európai Tanács március 25-i videókonferenciáját követően kiadott nyilatkozatában megkérte az Európai
Bizottságot, hogy mutasson be egy tervezetet a Tanács számára a törökországi menekültek és befogadó
közösségek folytatólagos pénzügyi támogatására vonatkozóan. Josep Borrell, az EU külügyi és
biztonságpolitikai főképviselőjének március 22-én nyilvánosságra hozott, az EU–Törökország kapcsolat
jelenlegi állását és a továbblépés lehetőségeit vizsgáló jelentésében úgy fogalmazott, ez egy európai befektetés
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a stabilitásba és szolidaritásba, vagyis az EU „valódi önérdeke”. Törökországban ma is több mint 4 millió
menekült tartózkodik.
[European Council]
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AFRIKA
(13)

Offenzívát indítottak a dzsihádisták Mozambikban

A felkelők Palma városát ostromolják, ami alig 25 kilométerre fekszik a Total francia energetikai vállalat
lelőhelyeitől. Az európai vállalat épp a hetekben szerette volna újraindítani a földgáz-kitermelést. A 2017 óta
húzódó konfliktusban több ezer ember vesztette életét és több mint félmillió ember vált földönfutóvá.
[Reuters]
(14)

Mozambikban egy hotelt rohantak le a dzsihádisták

A Palma városa körüli harcokban a dzsihádisták lerohantak egy hotelt, amelyben csaknem kétszáz külföldi
és helyi állampolgár keresett menedéket. Egyelőre nem lehet tudni az áldozatok pontos számát, de több tucat
ember veszthette életét. Számos biztonsági szakértő kritizálta a mozambiki kormányt, illetve a nemzetközi
közösséget, hogy három nap alatt sem sikerült kimenteniük a csapdába került civileket.
[Daily Maverick]
(15)

137 ember vesztette életét egy nigeri terrorakcióban

A motorkerékpáron érkező fegyveresek válogatás nélkül támadtak a védtelen civilekre. A merényletet, amely
az ország legpusztítóbb terrortámadása volt, az Iszlám Állam vállalta magára.
[Reuters]
(16)

A kenyai kormány 14 napos ultimátumot adott az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának

A kenyai kormány 14 napos ultimátumot adott az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR), hogy
egy ütemtervvel álljon elő az országban található menekülttáborok bezárására. A két nagy komplexum,
Dadaab és Kakuma, amelyekben összesen 500 000 ember él, Nairobi szerint a terrorizmus melegágya. A
kenyai kormány szerint nincs helye halogatásnak és tárgyalásnak.
[Hiiraan]
(17)

Tovább tombol az aszály Szomáliában

A Save the Children segélyszervezet becslései szerint az esőzések elmaradása miatt a lakosság 70 %-a nem
jut hozzá megfelelő minőségű ivóvízhez, és megkezdődött az állatállomány elhullása is. Az előrejelzések
szerint a humanitárius válság júniusi tetőzésekor legalább 5,9 millió ember szorul majd ellátásra.
[Hiiraan]
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA
(18)

A szíriai menekülteknek csak elenyésző százaléka térne haza a közeljövőben

Az UNHRC múlt héten hozta nyilvánosságra hatodik regionális felmérésének az eredményeit, amelyben több
mint háromezer szíriai menekülttel készítettek interjút Egyiptomban, Libanonban, Jordániában és Irakban.
A megkérdezettek 90 százaléka úgy nyilatkozott, hogy nem tudja kielégíteni alapvető szükségleteit a befogadó
országban. Noha a többség, 70 százalék egyszer majd vissza szeretne térni hazájába, erre az elkövetkező 12
hónapban csupán 2,4 százalékuknak van konkrét terve. A hazatérést elsősorban a munkalehetőség hiánya,
másodsorban a rossz biztonsági helyzet, harmadsorban pedig az gátolja, hogy sokaknak már nincs meg az
otthona, ahova visszatérhetne. A többség, 73 százalék úgy véli, hogy kellő információkkal rendelkezik a szíriai
helyzetről, ennek forrásai jellemzően az otthon élő rokonok. 85 százalék válaszolt úgy, hogy a koronavírusjárvány nem befolyásolja hazatérési terveit.
[UNHCR]
(19)

UNFPA: Minden második órában meghal egy nő szülés közben Jemenben

A háború, az állandó éhínség és a koronavírus világjárvány az összeomlás szélére taszította az egészségügyet
Jemenben. Jelenleg az összes egészségügyi intézmény mindössze fele működik, és ezeknek csupán 20%-a
nyújt szülészeti és gyermekegészségügyi ellátást. Az ENSZ Népesedési Alapja szerint minden második
órában életét veszti egy nő szülés közben az országban olyan okok miatt, amelyek megelőzhetőek volnának.
Az egyik legfőbb ilyen ok az alultápláltság és éhínség, amely a várandós, vajúdó és szoptató nőket, valamint
az újszülötteket egyaránt komoly egészségügyi kockázatnak teszi ki. Jelenleg mintegy 1,2 millió várandós és
szoptató nő alultáplált, és a nemzetközi szervezet szerint ez a szám megduplázódhat, ha nem érkezik hathatós
támogatás az országba.
[UN News]
(20)

Fontos kampánytéma a migráció rendezetlen helyzete Izraelben

Netanjahu interjút adott az Al-Arab weboldalnak a Likud azon kísérleteinek részeként, hogy izraeli arab
szavazókat nyerjen. Kérdéseket kapott a 2018-as nemzetállam-törvényről, amelyet sok arab és drúz
állampolgár diszkriminálónak tekintett. A miniszterelnök szerint a javaslat azzal a „veszéllyel” kapcsolatban
született, hogy az „afrikai illegális migránsok elárasztják Izraelt. Építettem egy kerítést, ami mindannyiunkat megmentett
– és akkor közölték velem, hogy aki átmászik a kerítésen, az automatikusan menekültjogot is kap”.
[Neokohn]

7

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK
(21)

Mianmar: az ENSZ főtitkára elítéli a tüntetőkkel szembeni erőszakot

Az ENSZ főtitkára a leghatározottabban elítéli a mianmari tüntetőkkel szembeni erőszakot. A katonai
diktatúra elleni demonstrációk még februárban kezdődtek, azóta azonban egyre erőszakosabbá válik a rezsim
fellépése a tüntetőkkel szemben. Az összecsapások során több mint 400-an vesztették életüket február 1-je
óta. A híradások szerint a rezsim a kijárási tilalmon és más korlátozásokon túl vízágyút, gumilövedéket és
éles lőszert is bevet a tüntetők ellen. Az ENSZ főtitkára ismét felszólította a katonaságot, hogy
tartózkodjanak az erőszaktól és elnyomástól, és megerősítette, hogy a Mianmarban elkövetett súlyos emberi
jogi jogsértésekért el kell számoltatni a felelősöket.
[UN News]
(22)

Nepál az ENSZ szervei segítségével felkészül a klímakatasztrófára

Az éghajlatváltozás rendre kihívások elé állítja az egyik legfejletlenebb országot, a jellemzően
mezőgazdaságból élő Nepált. Az olyan egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási események, mint az
áradások, földcsuszamlások, pusztító tüzek és az olvadó gleccserek nem csupán az állatvilágot, de az emberek
életét is veszélyeztetik, közvetve és közvetlenül egyaránt. Az elmúlt években több százezer embernek kellett
ezen viszontagságos időjárási események valamelyike miatt elhagynia otthonát. A nepáli kormány az ENSZ
szervei segítségével igyekszik szembenézni a klímaváltozással és adaptálni az országot. Átfogó cselekvési
tervet dolgoztak ki, időjárás előrejelző rendszereket telepítettek, átláthatóbbá tették a releváns pénzügyi
kiadásokat és megújuló energiaforrásra támaszkodó berendezéseket telepítettek az ország több elmaradott
pontján. Az adaptáció kulcsfontosságú a jövőre nézve, ugyanis az elmúlt években tapasztalt időjárási
anomáliák gyakorisága fokozatosan növekszik és kényszerű lakhelyelhagyásokat eredményez.
[UN News]
(23)

IOM: hatalmas tűz pusztított a rohingya menekülttáborban

Hatalmas tűz tombolt a világ legnagyobb menekülttáborában, Cox’s Bazarban, Banglades délkeleti részén. A
tűz hatalmas károkat okozott, és mintegy 45 000 rohingya menekültet hagyott lakhatás nélkül. A tűzeset során
csaknem 10 000 menedékház sérült meg vagy égett le teljesen. A Nemzetközi Migrációs Szervezetnek a
táborban létesített legnagyobb egészségügyi központja is megsemmisült, amely további nehézségeket okoz a
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koronavírus elleni küzdelemben. A helyi hatóságok eddig 15 áldozatról számoltak be, több mint 500-an
megsérültek és több száz ember eltűnt.
*Az adatokat március 23-án tette közzé a Nemzetközi Migrációs Szervezet.
[IOM]
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AMERIKA
(24)

Biden visszafordítaná a határon elfogott bevándorló családokat

Csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján Joe Biden amerikai elnök kijelentette, hogy a déli határon elfogott
összes migránscsaládot vissza kellene küldeni Mexikóba. Biden szerint jelenleg azért nem tudnak mindenkit
visszafordítani, mert az USA déli szomszédja sok család visszavételét megtagadja. Az amerikai elnök közölte,
hogy kormányzata jelenleg is tárgyalásokat folytat Mexikóval, hogy ez a helyzet megváltozzon. A
sajtótájékoztatón ugyanakkor Biden újra megerősítette, hogy a kísérő nélkül érkező kiskorú migránsokat nem
fogják visszafordítani a határon.
[Fox News]
(25)

Biden több milliárd dollár szétosztásával fékezné meg a közép-amerikai migrációt

Joe Biden amerikai elnök szerdai bejelentése szerint Kamala Harris alelnök fogja irányítani az USA
kormányzatának erőfeszítéseit, amelyeknek célja, hogy megfékezze a Közép-Amerikából az Egyesült
Államokba irányuló illegális migrációt. Harris elsődleges feladata az lesz, hogy felügyelje több milliárd
dollárnyi támogatás szétosztását Guatemalában, Hondurasban és El Salvadorban. A program célja, hogy
csökkentse az említett közép-amerikai országokat sújtó szegénységet, valamint megfékezze a bűnbandákhoz
köthető erőszakhullámot, amelyek elől menekülve egyre többen veszik célba az Egyesült Államokat. Harris
alelnöknek több okból sem lesz könnyű dolga. Egyrészről a korábbi, mostanihoz hasonló programok
nagyrészt sikertelenek voltak, ugyanis a közép-amerikai országokat sújtó korrupció megakadályozta a
segélypénzek hatékony felhasználását. Másrészről az évekig húzódó program nem alkalmas arra, hogy az
USA déli határán jelenleg kialakult migrációs válságra gyors megoldást kínáljon.
[The New York Times]
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Japán egymillió dollárral támogatja az Iránban élő afgán menekülteket

Az ENSZ menekültügyi szervének, az UNHCR-nek eljuttatott adományt elsősorban a menekültek
életkörülményeinek javítására, oktatási programokra és kisvállalkozások támogatására fordítják. Japán az
afgán menekültek egyik legnagyobb nemzetközi támogatója. Tokió idén az UNHCR pakisztáni ágának 1,5,
az afganisztáni ágának pedig 5 millió dollárt ajánlott fel. Iránban 780 ezer afgán és 20 ezer iraki menekült él,
96 százalékuk városokban, a maradék 4 százalék pedig a kormány által fenntartott menekülttáborokban.
[Reliefweb]
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