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EURÓPA  

 

(1) Megkezdődött a szeparatizmus elleni törvényjavaslat vitája a francia Szenátusban  

2021. március 30-án elkezdődött a Köztársasági elvek tiszteletben tartásának megerősítését célzó 

törvénytervezet vitája a francia Szenátusban. A felsőház jobboldali többsége már három ponton is 

módosította a Nemzetgyűlésben (alsóház) a kormánypártok által február 16-án elfogadott tervezetet. Eszerint 

közterületen tilos lenne minden olyan öltözék viselése, amely a nőknek a férfiakkal szembeni lealacsonyítására 

utal, továbbá kiskorúak számára bármilyen látványos vallási szimbólum viselése. A jobboldali többség által 

elfogadott szöveg kitiltaná a burkinit a közfürdőkből és a nyilvános strandokról. Bruno Retailleau, a 

jobboldali Les Républicains szenátusi frakciójának vezetője szerint a módosításokra azért van szükség, mert 

a kormánypártok eredeti tervezete túl puha ahhoz, hogy érdemben fellépjen az iszlám szeparatizmus ellen.  

[Le Figaro] 

 

(2) A dán katonákat segítő helyi afgán tolmácsok közül csak néhányan kaptak menekültstátuszt 

Az afganisztáni háborúban a dán katonákat mintegy 200 helyi tolmács segítette a szolgálatuk teljesítése során. 

A tolmácsok fontosságának elismeréseként a dán parlament 2013-ban elfogadta az ún. tolmács csomagot, 

amely lényegében arról szólt, hogy a tolmácsokat munkájuk befejeztével sem fogják cserben hagyni. A 

megállapodás az anyagi támogatásokon túl a tolmácsok számára – bizonyos feltételek fennállása esetén – azt 

is lehetővé tette, hogy menedékkérelem benyújtása céljából Dániába beutazási vízumot igényeljenek. 

Azonban a 200 tolmács közül mindössze 9 fő kapott menekültstátuszt Dániában. Az egyik elutasított 

tolmács, Hamayon Aman jelenleg Boszniából próbál átjutni Horvátországba, hogy onnan tovább utazva az 

Egyesült Királyságban nyújthasson be menedékkérelmet. Aman beutazási vízumkérelmét a dán hatóságok 

azért utasították el 2015-ben, mert állambiztonsági szempontból kockázatosnak ítélték a személyét. Dánia 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.lefigaro.fr/politique/separatisme-le-senat-vote-des-amendements-sur-le-port-du-voile-des-mineures-et-le-burkini-20210331
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korábban nagyvonalúbb volt a háborús övezetekben szolgálatot teljesítő helyi tolmácsokkal: az iraki 

misszióban résztvevő 300 tolmácsnak például automatikusan menedékjogot ajánlottak. 

[DR] 

  

(3)  A svédek nem bíznak abban, hogy politikusaik képesek lesznek megfékezni az erőszakot 

Svédországban 2011 óta folyamatosan növekszik az utcai lövöldözések száma. 2020-ban 48 ember vesztette 

életét fegyveres erőszak következtében. A többnyire bűnöző bandákhoz köthető lövöldözésekről egy ideje 

heves viták folynak a svéd parlamentben a rendőrség erőforrásai és hatásköre, valamint a kiszabható 

büntetések súlyosbítására vonatkozó különféle javaslatok kapcsán. A hangsúly egyre inkább a bűnözés és a 

bevándorlók integrációs problémái közötti kapcsolatra helyeződik. Egy márciusban készült közvélemény-

kutatás szerint a megkérdezett svédek 47%-a nem bízik abban, hogy a parlamenti pártok képesek megfékezni 

az erőszakot. A válaszadók mindössze 23%-a volt erősen bizakodó a kérdésben. Ezzel szemben a svédek 

rendőrségbe vetett bizalma lényegesen magasabb: a megkérdezettek 55%-a erősen bizakodó, míg 24%-a 

kételkedik abban, hogy a rendőrség vissza tudja szorítani a bűnözést. Minden negyedik megkérdezett 

válaszolta azt, hogy aggódik amiatt, hogy fegyveres erőszak áldozatává válik. A felmérésből az is kiderül, hogy 

a bevándorlásellenes Svéd Demokraták szavazói aggódnak emiatt a leginkább, és ők a legkritikusabbak a 

politikusokkal és a rendőrséggel szemben is. 

[Dagens Nyheter] 

 

(4) Migránsokat mentett a török parti őrség 

231 menedékkérőt mentett ki a török parti őrség az Égei-tengerből. Ankara közleménye szerint erre azután 

került sor, hogy a görög hatóságok török felségvizekre szorították vissza a Leszbosz felé tartó migránsokat. 

[TRT World] 

 

(5) Törökország újabb 10 millió dollárral támogatja a palesztin menekülteket  

Törökország 10 millió amerikai dollárt ajánlott fel az ENSZ palesztin menekülteket segítő ügynökségének 

(UNRWA). Az ügynökség sajtóközleményében úgy fogalmazott, ez a nagyvonalú finanszírozás az UNRWA 

számára kritikus időszakban érkezik, mivel a szervezet súlyos pénzügyi válsággal néz szembe. A támogatást 

az ügynökség oktatási, egészségügyi, valamint a palesztin menekültek életkörülményeinek javítását célzó 

programjaira használják fel. 

[UNRWA] 

https://www.dr.dk/nyheder/udland/tidligere-tolk-de-danske-styrker-i-afghanistan-strandet-i-bosnisk-flygtningelejr
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.dn.se/sverige/dn-ipsos-fler-tror-att-politikerna-kan-stoppa-valdsbrotten/
https://www.trtworld.com/turkey/turkish-coast-guard-rescues-231-asylum-seekers-in-aegean-sea-45563
https://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/turkey-contributes-us-10-million-unrwa-support-palestine-refugees
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(6) A kivándorlás az egyik fő oka a lengyel népességcsökkenésnek 

A 2021-es lengyel népszámlálás egyértelművé tette, hogy a durva népességcsökkenés egyik fő oka a tömeges 

elvándorlás – számolt be róla a Balkan Insight. Az idei népszámlálás adatai bebizonyították, hogy az 1996-

ban végzett felmérés óta közel egymillióval csökkent a közép-európai állam népessége, 2100-ra pedig további 

kilencmillióval csökkenhet, ha a demográfiai trendek nem változnak. A kivándorlás mellett a Balkan Insight 

fő okként emeli ki az alacsonyabb gyermekvállalási kedvet is. 

[Balkan Insight] 

 

(7) Több EU-ország is segíti a szlovén-horvát határ szigorúbb ellenőrzését 

Több EU-ország rendőrtisztje is csatlakozik a szlovén-horvát határ szigorúbb ellenőrzéséhez, melynek célja 

az illegális migráció visszaszorítása. A schengeni határ védelme érdekében a ljubljanai kormány azt javasolta, 

a hadsereget is vessék be a határmenti rend fenntartására, azonban ezt a parlament elutasította. Szlovénia így 

együttműködési szerződést kötött több uniós országgal, többek közt magával Horvátországgal is. 

[Total Slovenia News] 

 

(8) Közel 400 határsértővel szemben intézkedtek hétvégén a magyar rendőrök 

Összesen 385 határsértővel szemben intézkedtek péntektől vasárnapig a magyar rendőrök. 356 személyt 

tartóztattak fel az ország területén, akiket visszakísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A rendőrség 

tájékoztatása szerint összesen 29 migránst fogtak el a horvát, az ukrán és a román határszakaszon. A police.hu 

statisztikája szerint idén már több mint 23 ezer személlyel szemben intézkedtek, így nagy eséllyel negatív 

rekord születik majd idén. 

[MTI és Police.hu] 

 

 

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://balkaninsight.com/2021/04/01/polands-population-imponderables/
https://www.total-slovenia-news.com/news/8041-morning-headlines-for-slovenia
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://hirado.hu/belfold/cikk/2021/04/05/haromszazotvennel-is-tobb-illegalis-migrans-probalt-bejutni-a-hetvegen-az-orszagba
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/illegalis-migracio-alakulasa
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AFRIKA 

 

(9) A mozambiki kormányerőknek sikerült visszafoglalniuk Palma városát 

A mozambiki kormányerőknek április 5-én sikerült visszafoglalniuk az északkelet-mozambiki Palma városát. 

A 75 000 lakosú település március 24-én került a dzsihádisták kezére. A harcokban legkevesebb több száz 

ember veszthette életét, és ezrek menekültek el lakóhelyükről. 

[VOA News] 

 

(10)  ENSZ: a koronavírus-járvány négy év gazdasági fejlődését nullázta le Szomáliában 

Az ENSZ tanulmánya szerint a koronavírus-járvány négy év gazdasági fejlődését nullázta le Szomáliában. Az 

export 37%-kal esett vissza, egyes régiókban pedig a családok bevételei a felére csökkentek. Mindez jelentős 

belső és külső elvándorlást eredményezhet az országban. 

[Hiiraan] 

 

  

https://www.voanews.com/africa/significant-number-rebels-killed-retaking-mozambican-city-military-says?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=upfrontafrica
https://hiiraan.com/news4/2021/Apr/182157/covid_19_effects_erode_economic_gains_in_somalia_study.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(11) Nemzetközi pénzgyűjtés a szíriai menekültek megsegítésére 

Nemzetközi összefogást kért a szíriai menekültek megsegítésére az ENSZ menekültügyi szervezete 

(UNHCR) a Brüsszelben megrendezett ötödik nemzetközi Szíria-konferenciáján. A nemzetközi donorok 

eddig 6,4 milliárd dollárt ajánlottak fel a szíriai menekültek megsegítésére, de az ENSZ becslése szerint 2021-

ben 10 milliárd dollárra lenne szükség a belföldi és a környező országokban tartózkodó 13 millió szíriai 

menekült alapvető szükségleteinek biztosítására. Németország idén 1,738 milliárd eurót ajánlott fel, amely az 

elmúlt négy év legnagyobb összege. A tavalyi konferencián a nemzetközi közösség 5,5 milliárd dollárnyi 

támogatást gyűjtött a rászoruló szíreknek. 

[Al-Jazeera] 

 

  

https://www.aljazeera.com/news/2021/3/30/un-raises-6-4bn-for-syrians-as-humanitarian-needs-soar
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(12) UNHCR: a rohingya menekültek hatékony támogatásához anyagi forrásokra van szükség 

Az UNHCR a rohingya menekültek támogatására kérte a nemzetközi közösséget azt követően, hogy március 

22-én tűz ütött ki és okozott óriási károkat a világ legnagyobb menekülttáborában, Cox’s Bazarban, Banglades 

délkeleti részén. A tűz megközelítőleg 48 000 rohingya menedékhelyét és ingóságait pusztította el. Őket 

átmenetileg a táborban szállásolják el, ugyanakkor több mint 1 600 olyan létesítmény is hamuvá lett, amely a 

mindennapi élethez szükséges. Kórházak, oktatási központok és segélyosztó központok mellett egy 

regisztrációs központ is a tűz martalékává vált. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága támogatja a 

Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) munkáját a területen, és nagy hangsúlyt fektet a menekültek 

pszichoszociális és egészségügyi támogatására. A nemzetközi szervezet kiemelt figyelmet fordít továbbá a 

gyermekvédelemre és a családegyesítésre: az elmúlt héten 600 olyan gyermeknek segítettek visszatalálni 

családjukhoz, akik a tűz és az azt követő zűrzavar során elkeveredtek. A hatékony gyermekvédelem jegyében 

létrehoztak egy segélyvonalat és négy újraegyesítési szolgálatot is. A nemzetközi szervezet munkáját önkéntes 

menekültek is segítik. Az UNHCR-nek 2021-ben mintegy 294,5 millió dollárra van szüksége a rohingya 

menekültek megsegítéséhez.  

[UNHCR] 

 

(13) A mianmari menekültek befogadását kéri az UNHCR a térség országaitól 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága arra kéri Mianmar szomszédos országait, hogy nyújtsanak menedéket 

mindazok számára, akik biztonságuk érdekében menekülnek el az országból. A nemzetközi szervezet 

megdöbbenve áll a mianmari események előtt, és úgy véli, hogy létfontosságú a menedékjog biztosítása 

azoknak, akik az erőszak és katonai diktatúra elől menekülve átlépik az országhatárt. Mianmar szomszédos 

országainak évtizedes múltja van a menekültek védelmének és támogatásának biztosításában, az UNHCR 

ugyanakkor felhívja ezen országok figyelmét a nemzetközi jog egyik fontos elvére, a visszaküldés tilalmának 

biztosítására. 

[UNHCR] 

 

 

 

 

https://www.unhcr.org/news/briefing/2021/3/6062de884/unhcr-rushing-support-aid-rohingya-refugees-affected-weeks-massive-fire.html
https://www.unhcr.org/news/press/2021/3/60648c304/news-comment-unhcr-calls-myanmars-neighbours-protect-people-fleeing-violence.html
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AMERIKA 

 

(14) Nicaragua 1 166 migránst toloncolt vissza Costa Ricába 

1 166 illegális határátlépőt toloncolt vissza Nicaragua Costa Ricába. Valamennyien a Darient, a 97 kilométer 

hosszú őserdőt átszelve léptek be az országba, többségük haiti és kubai, de vannak köztük afrikaiak és ázsiaiak 

is. A Darien az egyetlen lehetősége egy migránsnak, ha szárazföldön akar eljutni Dél-Amerikából Észak-

Amerikába. Az útvonal ugyanakkor nagyon veszélyes is, mivel nem vezet át rajta kitaposott ösvény, és az útra 

kelők testi épségét banditák és vadállatok egyaránt fenyegetik. 

[News 95.7] 

 

(15) Priusza miatt nem adhatja be kérelmét egy jordániai menedékkérő Kanadában 

Samer, egy 33 éves jordán állampolgár 13 év egyesült államokbeli tartózkodás után lépte át a kanadai határt, 

ahol arra hivatkozott, hogy biszexualitása miatt hazájában a családja megölné, amit a jordániai hatóságok sem 

akadályoznának meg. A kanadai hatóságok azonban nem engedik neki, hogy előterjessze ügyét, helyette 

várhatóan kitoloncolják, ugyanis bűnelkövetői múltja van: Ohio államban autóbalesetet okozott. Ügyvédje 

szerint van lehetőség a méltányos elbírálásra, de a repatriálás napjáig az ügyben nem fog döntés születni. A 

jogi képviselő felrója a hatóságok bánásmódját is: a pandémia miatt ugyan kiengedték a férfit az őrizetből, de 

a bokáján elhelyezett jeladó bizarr, ekcémaszerű horzsolásokat okozott neki. 

[CTV News] 

(16) 15 éves csúcson az USA déli határán elfogott migránsok száma 

Az USA déli határán 15 éve nem tapasztalt szintet ért el a migrációs nyomás : a hatóságok márciusban  

170 000 illegális bevándorlót tartóztattak fel, 70%-kal többet, mint februárban. Az elfogottak között 18 700 

kísérő nélküli gyermek volt, ez a szám közel duplája az előző havi értéknek. A kormányzat számára egyre 

súlyosabb problémát jelent a Közép-Amerikából érkező migráns családok elhelyezése, ugyanis Mexikó 

sokszor megtagadja a visszavételüket. Az illegális bevándorlók számára kialakított létesítmények megtelésével 

a hatóságok arra kényszerülnek, hogy egyre több migráns családot határmenti településeken helyezzenek el. 

Fehér házi források szerint a kormányzat vizsgálja a kísérő nélkül érkező, 16-17 évesek kiutasításának a 

lehetőségét. 

[The New York Times] 

https://www.news957.com/2021/04/01/nicaragua-turns-back-1166-migrants-from-costa-rica/
https://montreal.ctvnews.ca/lgbtq2s-asylum-seeker-in-montreal-said-to-face-nearly-certain-death-in-jordan-to-be-deported-monday-1.5373216
https://www.nytimes.com/2021/04/02/us/politics/border-migrant-families-children.html

