
 
1 
 

 

     2021/04/19     16. HÉT

 

 

 

 

EURÓPA  

 

(1) Frontex: a 2020-ashoz hasonlóan alakult az első negyedéves illegális érkezésszám (24 ezer) 

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) legfrissebb adatai szerint 24 000 illegális határátlépést 

regisztráltak az EU külső határain az első három hónapban, ami éves alapon viszonylag szerény (7%-os) 

csökkenést jelent. Február után 4%-kal 5 750-re nőtt az összesített érkezésszám. A kelet-mediterrán 

útvonalon az első negyedévben jelentős (71%-os) mérséklődést könyveltek el, „mindössze” 3 300 érkezővel 

(többségük szír és török volt). A török-görög szakasz folytatását jelentő nyugat-balkáni útvonalon három 

hónap alatt 6 000 – többnyire szír és afgán – átlépőt számoltak össze, amely nagyjából összhangban van a 

bázisidőszak szintjével (a tényleges idei adat azonban várhatóan magasabb lesz, mert a márciusi számok csak 

korlátozottan kerültek lejelentésre a Frontexnek). A közép-mediterrán szakasz migrációs forgalma 

ugyanakkor komoly növekedést mutat: a 8 450 illegális átlépés több mint duplája a tavalyi első negyedév inek 

(legtöbben tunéziaiak és elefántcsontpartiak érkeztek Olaszországba). A nyugat-mediterrán szakaszon 

január–márciusban 2 700 érkezőt regisztráltak, amely 8%-os csökkenést jelent 2020 első három hónapjával 

összevetve (közel kétharmaduk algériai, fennmaradó részük pedig többnyire marokkói állampolgár). Végül, 

a nyugat-afrikai útvonalon 3 300 illegális határátlépést könyveltek el március végéig, amely több mint 

kétszerese a tavalyi első negyedéves adatnak (szubszaharai állampolgárok érkeztek, alapvetően Maliból és 

Elefántcsontpartról). 

[Frontex] 

 

(2) Terrorcselekmény előkészítésével vádolnak szír menekülteket Dániában és Németországban 

A dán rendőrség ez év februárjában fegyvereket, bombakészítéshez szükséges alapanyagokat és az Iszlám 

Állam zászlaját találta meg egy házkutatás során egy dán kisvárosban, Holbækben. Az ügy fő gyanúsítottja 

egy 33 éves szír férfi, aki januárban 5 kg kénport és 5 kg alumíniumport rendelt egy lengyelországi 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/situation-at-eu-external-borders-detections-down-because-of-drop-in-easter-mediterranean-DLPwqm
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kereskedőtől. A bomba alapanyagokat a németországi Dessauba, az ott élő 36 éves testvére címére kellett 

volna az eladónak eljuttatnia. Pontosan ez a megrendelés vezette először a német, majd pedig a dán 

hírszerzést nyomra. Az ügynek jelenleg 14 gyanúsítottja van, mindannyian szír és iraki menekültek, akik 

családi kapcsolatban állnak egymással. A család egyik szír ága – amelyhez a 33 éves főgyanúsított is tartozik 

– évekkel ezelőtt érkezett Dániába és már dán állampolgárságot is szereztek. A másik szír ág tagjai a 2014-es 

menekült hullámmal, illetve azt követően érkeztek az országba. 

[BT, BT és BT] 

 

(3) Norvégia: kevesebb a menedékkérő a befogadó központokban, de több időt töltenek ott 

A norvég bevándorlási hivatal legfrissebb adataiból az derül ki, hogy jelenleg egy menedékkérő átlagosan 

1 647 napot tölt befogadó központban, míg 2015 novemberében az átlag 289 nap volt. A tartózkodási idő 

növekedésével párhuzamosan a befogadó állomásokon élők száma jelentősen lecsökkent. 2015 végén több 

mint 30 000 lakója volt a befogadó központoknak országszerte, míg most március végén alig több mint  

1 600. A bevándorlási hivatal szerint sokkal kevesebb menedékkérő érkezik most Norvégiába, a 

központokban tartózkodók többsége véglegesen elutasított menedékkérő, akiket a hatóságok nem tudnak az 

országból kitoloncolni. A kiutasításukat az nehezíti, hogy ezeknek a migránsoknak vagy nincsenek megfelelő 

személyazonosságot igazoló okmányaik, vagy a kibocsátó országuk nem fogadja őket vissza. Sok elutasított 

menedékkérő abban reménykedik, hogy ha elég sokáig marad Norvégiában, végül megkapja a tartózkodási 

engedélyt. A menedékkérők számának csökkenésével a norvég befogadó központok jelentős részét mostanra 

már bezárták. Míg 5 évvel ezelőtt 230 befogadó állomás üzemelt, jelenleg csak 20 működik. 

[NRK]  

 

(4)  Afgán migránsok újabb csoportja érkezett Törökországba 

50 afgán irreguláris migráns érkezett Törökországba, az eredetileg 100 fős csoport másik fele azonban életét 

vesztette a nehéz, 53 napos út során. A háború és szegénység elől menekülő migránsok Iránon keresztül, 

gyalog érkeztek Délkelet-Törökországba, út közben pedig sokan belehaltak sérüléseikbe, betegségbe, vagy 

lezuhantak a hegyekről. 2018 óta már nem a szíriai, hanem az afgán állampolgárok alkotják az illegálisan 

Törökországba érkezők legnagyobb csoportját. 

[Daily Sabah] 

 

 

https://www.bt.dk/samfund/taet-paa-hovedmistaenkt-i-terrorsag-han-vil-ikke-ind-til-en-kvindeforsamling
https://www.bt.dk/samfund/tidligere-pet-chef-efter-nye-detaljer-i-dansk-sag-de-har-vaeret-helt-klar-til-at?fbclid=IwAR3VumMZC_xYPQyjtXZIpRe9i0nbtCQf2wr5VNRK__59goAUlVcOs227-O0
https://www.bt.dk/samfund/soeskende-flygtede-fra-bomber-i-syrien-nu-er-de-terrorsigtet-i-danmark?fbclid=IwAR1M_IwLOFUn-l4UBc6wNm0TEtvNX-U_kdrGd215vEHXUOY8IUXj3-9dSH4
https://www.nrk.no/rogaland/na-bor-asylsokerne-nesten-fem-ar-pa-mottak-i-norge-1.15453627?fbclid=IwAR2lJpcypHjmd09mQE15hClAK4Zw2ODCxSBdPXzT_-qUEGWQ7crLjykKj0I
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.dailysabah.com/world/asia-pacific/afghan-refugees-reach-turkey-half-die-along-the-way
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(5) "Humanitárius folyosó" nyílik Franciaország és Libanon között 

Egy április 13-án elfogadott civil kezdeményezés értelmében Franciaország 300 szíriai és iraki menekültet 

fogad be közvetlenül Libanonból. A francia kül- és belügyminiszterek, valamint a Sant'Egidio katolikus 

szervezet és a Semaines Sociales de France képviselőinek aláírásával elfogadott dokumentum azt a 2017-es 

memorandumot követi, amely keretében Franciaország akkor 504 menekültet fogadott be. A humanitárius 

folyosó kezdeményezés 2016-ban jött létre Olaszországban. A program keretében azóta 3 500 szíriai, iraki, 

líbiai és etióp menekültet szállítottak a görög szigetekről Olaszországba, Franciaországba, Belgiumba és 

Andorrába. 

[InfoMigrants] 

 

(6) A bevándorlóknak köszönhetően növekedett Szlovákia lakossága 

Többen haltak meg, mint születtek 2020-ban, ám mégis nőtt Szlovákia lakossága – állítja az ország statisztikai 

hivatala. Míg a halálozások száma elérte az 59 100 főt, mindössze 56 700 gyermek született Szlovákiában a 

tavalyi évben. A népesség azonban mégis növekedett – írja a The Slovakian Spectator –, mely szerintük a 

migrációval magyarázható. Mint rámutatnak: a bevándorlásnak köszönhetően az elmúlt 10 évben a népesség 

évi növekedése 5 000 főről körülbelül 12 000 főre nőtt, ráadásul a bevándorlóknak mindössze 58,2%-a 

szlovák nemzetiségű. 

[The Slovak Spectator] 

 

(7) Jelentősen megnőtt a dél-amerikai menedékkérelmek száma Romániában 

Míg a legtöbb helyen jelentősen csökkent 2020 óta az EU-ban beadott menedékkérelmek száma, máshol 

kiugróan nőtt ez az adat – állítja a Malta Today. A lap számításai szerint a Németországban, Franciaországban 

és Olaszországban beadott menedékkérelmek száma 52%-os csökkenést mutat a szíriai, 55%-ost az iraki és 

58%-ost a nigériai bevándorlók tekintetében. A Malta Today azonban egy új trendre is felhívja a figyelmet: a 

Spanyolországba és a Romániába érkező dél-amerikai menedékkérők száma jelentős mértékben megnőtt 

2019 óta: a perui bevándorlók körében 76%-os, a kolumbiaiak körében pedig 102%-os emelkedést 

regisztráltak. 

[Malta Today] 

 

 

 

https://www.infomigrants.net/en/post/31535/france-inks-humanitarian-corridor-agreement-to-bring-in-300-refugees
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://spectator.sme.sk/c/22639264/more-people-died-than-were-born-in-slovakia-for-the-first-time-in-17-years.html
https://www.maltatoday.com.mt/news/ewropej/109006/pandemic_sees_migration_spike_in_the_mediterranean_but_numbers_plummet_elsewhere#.YHmdSegzbIU
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(8) Szigorítana az Unióba történő bevándorlás feltételein az egyik bizottság  

Szigorítana az Európai Unióba történő munkavállalási célú jogszerű bevándorlás feltételein az Európai 

Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának tagjai. Sylvie Giullaume, az S&D pártcsalád 

parlamenti képviselője szerint kontrollálni kell a legális bevándorlási csatornákat és komolyabban kell fellépni 

az illegálisakkal szemben. A képviselő kiemelte, a koronavírus-járvány rávilágított a legális migráció 

fontosságára (pl. az alacsony fizetéssel járó munkák, mint az idénymunkák tekintetében), ezért a megfelelő 

feltételeket biztosítani kell a törvényes keretekhez. 

[The Parliament Magazine] 

 

(9) Embercsempészeket tartóztattak le Spanyolországban 

A spanyol rendőrség bejelentése szerint április 12-én letartóztattak 20 embercsempészt, akik Marokkóból 

csempésztek migránsokat az Európai Unió területére. A rendőrség közlése szerint a csempészek legtöbb 

„ügyfele” kiskorú volt, akiket a spanyol enklávé, Ceuta területén toboroztak. A rendőrség közlése szerint a 

most elfogott csempészbanda felelős egy korábbi tragédiáért is, amikor egy hajótörés során 4 ember elhunyt. 

[InfoMigrants] 

 

(10) Pert nyertek a migránsok a szerbiai rendőrséggel szemben 

A szerb alkotmánybíróság ítélete szerint a szerb határőrség igazságtalanul toloncolt vissza egy afgán 

migránscsoportot Bulgária területére. A bírósági döntés hangsúlyozza, hogy a deportálás során a határőrség 

tisztjei megsértették a migránsok jogait, valamint 1 000 euró kárpótlást is megállapít a csoport minden 

tagjának. A csoportot képviselő Nikola Kovacevic ügyvéd szerint a bírósági ítélet példaértékű, valamint egy 

jelzés a szerb hatóságok számára a nemzetközi jogszabályok követésével kapcsolatban. 

[AP News] 

  

(11) Németország menekültstátuszt ajánl a hadsereget segítő afgánoknak 

Annegret Kramp-Karrenbauer német védelmi miniszter egy nyilatkozatában kifejtette, hogy 

Németországnak menedéket kellene biztosítania azoknak az afgánoknak, akik segítették a német hadsereget 

az afganisztáni missziók során. A védelmi miniszter szerint mindegyik részt vevő ország kötelessége a 

nemzetközi missziót segítő afgánok védelme. A német védelmi minisztérium közlése szerint hasonló módon 

2013-óta összesen 781 személy kapott letelepedési engedélyt Németországban.  

[DW] 

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.theparliamentmagazine.eu/news/article/pandemic-has-underlined-need-for-more-legal-migration-for-lowpaid-work-say-meps
https://www.infomigrants.net/en/post/31512/alleged-migrant-smugglers-arrested-in-spain
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://apnews.com/article/afghanistan-serbia-germany-migration-united-nations-366628331512cb59541837ff8cf1643a
https://www.dw.com/en/germany-to-offer-refuge-to-afghans-who-helped-military/a-57242960
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AFRIKA 

 

(12)  65 000 embernek kellett elmenekülnie Nigériában egy dzsihádista támadás miatt 

65 000 ember menekült el az északkelet-nigériai Damasak városából, miután dzsihádista fegyveresek 

rajtaütöttek a településen. Az akcióban legalább nyolc civil életét vesztette. A település lakosságának egy része 

a szomszédos Nigerben keresett menedéket. Egy hét alatt ez volt a harmadik fegyveres támadás a térségben. 

[Reuters] 

 

(13) 34 ember fulladt vízbe a dzsibuti partok közelében 

Illegális bevándorlók csoportja igyekezett elérni Kelet-Afrikát a polgárháborús Jemen felől. A dzsibuti partok 

közelében 34-en vesztették életüket a vízben. Az Ádeni-öböl a világ egyik legveszélyesebb vízi útjává vált az 

elmúlt években. 

[Hiiraan] 

 

(14) 2020 októbere óta 116 000 szomáli menekült el lakóhelyéről 

2020 októbere óta 116 000 szomáli menekült el lakóhelyéről az időjárási anomáliák miatt. Az esős évszak 

elmaradása miatt az ország 50 körzetében alakult ki valamilyen szintű vízhiány. Jelenleg összesen 2,7 millió 

ember szorul humanitárius támogatásra. 

[Hiiraan] 

  

https://www.reuters.com/world/africa/up-65000-people-run-northeast-nigeria-after-attack-un-2021-04-16/
https://hiiraan.com/news4/2021/Apr/182280/un_34_migrants_drown_off_djibouti_after_boat_capsizes.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2021/Apr/182265/somalia_116_000_displaced_amid_worsening_drought.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(15) UNHCR: az eszkalálódó erőszak a civileket fenyegeti a jemeni Máribban 

Az UNHCR arra figyelmeztet, hogy a fokozódó harcok miatt a jemeni Máribban és környékén élő civilek 

egyre nagyobb veszélynek vannak kitéve. Az év eleje óta a harcok több mint 13 600 embert kényszerítettek 

lakóhelye elhagyására. A régióban mintegy 1 millió belső menekült tartózkodik. A nemzetközi szervezet 

közölte, hogy az első negyedévben 70 olyan incidens történt – köztük lövöldözés, kereszttűz vagy légicsapás 

-, amely áldozatokkal vagy sebesültekkel járt a civil lakosság körében. Csak márciusban 40 ember esett 

áldozatául az összecsapásoknak. A fegyveres konfliktus során az infrastruktúra is nagymértékben sérült, 

beleértve a menekültek ideiglenes lakóhelyét is. Az UNHCR a konfliktuszónából távozni kívánó civilek 

biztonságos átutazását és a maradás mellett döntők védelmét szorgalmazza.  

[UNHCR] 

 

(16) Ramadán havi adománygyűjtést hirdetett meg az UNHCR 

Az ENSZ menekültügyi szerve harmadik éve rendezi meg ramadán havi adománygyűjtő kampányát. Az 

eddigi gyűjtések során összesen 106 millió dollár folyt be, amiből 3 millió embernek segítettek összesen 13 

országban. A legsikeresebb év 2020 volt, amikor a muszlimok összesen 46,5 millió dollárt adományoztak a 

menekültek megsegítésére. Az összeg jelentős része az UNHCR 2019-ben létrehozott Menekült Zakát 

Alapjához (Refugee Zakat Fund) folyt be. A zakát fizetése az iszlám öt alappillérének egyike, mely értelmében 

a hívek bevételeik 2,5 százalékát rászorulóknak ajánlják fel, amin felül a tehetősebbek önkéntes alapú 

adományt (szadaqa) is fizetnek. A zakátot hagyományosan a Ramadán hónapot lezáró Eid al-Fitr ünnep előtt 

fizetik ki. Az UNHCR az idén a befolyó összeg egy részét a menekültek körében is pusztító koronavírus -

járvány hatásainak kezelésére fordítja. 

[UNHCR] 

 

 

 

 

 

 

https://www.unhcr.org/news/briefing/2021/4/607933ab4/civilians-risk-escalating-fighting-yemens-marib.html
https://www.unhcr.org/news/stories/2021/4/607427c04/ramadan-donations-bring-hope-better-times-syrian-refugees.html
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AMERIKA 

 

(17) Migráns gyermekeket használnak csaléteknek az embercsempészek az USA déli határán  

Az USA határőrségéhez (Customs and Border Protection) köthető forrás szerint az embercsempészek kísérő 

nélküli migráns gyermekeket használnak csaléteknek, hogy eltereljék a hatóságok figyelmét a déli határon. A 

beszámoló szerint a csempészek a határ mexikói oldalán zsúfolt épületekben, embertelen körülmények 

között gyűjtik a kiskorú migránsokat, majd nagyobb csoportokban átterelik őket a zöldhatárnak egy jól 

látható pontján. Miközben a határőrök a kísérő nélküli gyermekek humanitárius mentésével vannak 

elfoglalva, a bűnszervezetek a határszakasz egy másik pontján drogokat és felnőtt migránsokat csempésznek 

az Egyesült Államokba. 

[Fox News] 

 

(18) Az amerikai álom teszi gazdaggá az embercsempészeket 

Az AFP hírügynökség több helyszíni interjúra és szakértői véleményre alapozva azt állítja, hogy újra 

felvirágzott az embercsempészet a közép-amerikai térség és az Egyesült Államok között. Azt is megjegyzi, 

hogy „a Mexikón keresztül az amerikai határ felé tartó migránsáradat nem csupán humanitárius válság, hanem egy jól 

szervezett, több milliárd dolláros embercsempész üzlet is, amelyet jellemzően a helyi drogkartellek mozgatnak” . Egy neve 

elhallgatását kérő hondurasi migráns például úgy nyilatkozott, hogy 7 000 dollárt fizetett az 

embercsempészeknek azért, hogy eljuthasson az Egyesült Államokba. Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és 

Bűnmegelőzési Hivatalának 2018-as jelentése szerint a migránsok Észak-Amerikába irányuló szárazföldi 

csempészetéből származó éves bevétel 4,2 milliárd dollárra tehető a globális 7 milliárd dollárból. Márciusban 

mintegy 172 000 illegális bevándorlót tartóztattak fel az Egyesült Államok és Mexikó határán, amely 71 

százalékos növekedést jelent egyetlen hónap alatt és 15 éves viszonylatban ez a legmagasabb érték – jelentette 

az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Ügynöksége. 

[France24] 

 

(19) Mégsem csökkenti történelmi mélypontra Biden az USA-ba beengedhető menekültek számát 

A Fehér Ház pénteki bejelentése szerint Biden elnök – tartva magát a még Donald Trump által előirányozott 

számhoz – 2021 szeptemberéig csak 15 000 menekültet engedne be az USA-ba. Ez a történelmi mélypontnak 

számító érték viszont annyira erős ellenállást váltott ki a Demokrata Pártból, hogy Biden kénytelen volt 

kihátrálni a korábbi bejelentés mögül. A Fehér Ház ezután azt ígérte, hogy május 15-ig fogja nyilvánosságra 

https://www.foxnews.com/politics/migrant-smugglers-children-to-divert-border-patrol-from-adults
https://www.france24.com/en/live-news/20210419-people-smugglers-reap-billions-selling-american-dream


 
8 
 

hozni a pénteken bejelentettnél magasabb végső számot. Biden kormányzata még február 12-én arról 

tájékoztatta a kongresszust, hogy 2021 szeptemberéig 62 500 menekült beengedését tervezi az USA-ba. Jen 

Psaki, a Fehér Ház szóvivője szerint a májusban bejelentendő végső szám ennél valószínűleg alacsonyabb 

lesz. 

[The New York Times] 

 

(20) Mexikói bűnbanda által elrabolt tízéves fiú hazaküldését kéri Nicaragua az USA-ból 

A tízéves Wilton Obregón édesanyjával indult el az USA-ba. A nő célja az volt, hogy csatlakozzanak a floridai 

Miamiban élő fivéréhez. A texasi határőrök azonban nem engedték be őket az országba, így Mexikóban 

ragadtak, ahol elrabolta őket egy bűnbanda, amely 10 ezer dollár váltságdíjat kért értük. A floridai nagybáty 

kifizette ennek felét, és a banda szabadon is engedte a gyermeket, aki végül bejutott az USA-ba, és a 

sivatagban magányosan gyalogolva találtak rá. Apja a nicaraguai kormányon keresztül kérelmet nyújtott be az 

USA illetékeseinek, kérve, hogy küldjék haza a fiát. 

[The Daily Mail] 

  

https://www.nytimes.com/2021/04/16/us/politics/joe-biden-refugee-policy.html?searchResultPosition=3
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9471015/Nicaragua-pushes-return-10-year-old-migrant-boy-Border-Patrol-agent.html
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ÁZSIA 

 

(21) Emberi jogi szervezetek tüntetnek Japánban a bevándorlási tárgyú törvényjavaslatok miatt 

Április 15-én este 450 ember gyűlt össze Tokióban, hogy kifejezze nemtetszését a nemrégiben benyújtott 

migrációs tárgyú törvénymódosítás-tervezetekkel kapcsolatban. A tiltakozások oka, hogy a kormány nem 

határozta meg a bevándorlási őrizet maximális idejét és azt sem, hogy milyen időközönként kell az őrizetet a 

bíróságon felülvizsgálni. A bevándorlási központokban tartott külföldiek fele, 679 ember legalább fél éve ott 

tartózkodott, közülük 79 ember pedig már legalább három éve (2019. június végi adat szerint). 

[The Mainichi] 

 

(22) A NATO csapatai kivonulnak Afganisztánból 

Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára múlt hét szerdán bejelentette, hogy május 1-ig megkezdik a csapatok 

kivonását Afganisztánból. A főtitkár elmondta, hogy a csapatok kivonása összehangolt és megfontolt lesz, a 

lépést a NATO Afganisztánnal fenntartott kapcsolatának „új fejezeteként” aposztrofálta. A tavaly februárban 

az USA és a Taliban Mozgalom által aláírt megállapodás értelmében a nemzetközi szervezet folyamatosan 

csökkentette jelenlétét az országban. A NATO-főtitkár azután nyilatkozott így, hogy Joe Biden bejelentette 

az amerikai csapatok kivonulását Afganisztánból. A közlemények aggodalomra adnak okot Afganisztán 

belbiztonságának és stabilitásának szempontjából, amelyek romlásával újabb tömegek hagyhatják el az 

országot. 

[NATO] 

https://mainichi.jp/english/articles/20210416/p2a/00m/0na/042000c
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_183086.htm

