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(1)

Svéd kutató: az iszlám radikalizmus svédországi térnyerése a politikai lazaságnak

köszönhető
A Dagens Nyheter svéd újság interjút készített Mikael Kronával, a Malmö Egyetem médiakutatójával, akik
az ISIS-propaganda elemzésének szakértője. A kutató szerint a dzsihádista miliő nagyon megerősödött
Svédországban, amelynek oka a politikai lazaságban keresendő. A hatalom gyakorlói sokáig abban a hitben
éltek, hogy Svédország mentes maradhat ezektől a szélsőséges ideológiáktól. Ez a naivitás azzal a félelemmel
párosul, hogy a problémákra rávilágító személyt iszlamofóbnak vagy idegengyűlölőnek bélyegzik. A szakértő
aggodalmát fejezte ki az iránt, hogy a svéd törvényhozás még mindig nem tett semmit annak érdekében, hogy
megakadályozza az iszlám radikalizmus további terjedését. Ez azért is aggasztó, mert a svéd terroristák
rendkívül aktívak a közösségi médiában és az ISIS a svéd közönséget svéd nyelvű propagandaanyaggal
igyekszik magához csábítani. Mikael Krona úgy látja, hogy a pandémiát követően, amikor a társadalmak
megnyílnak és az emberek újra mozogni kezdenek, meg fog nőni a terrorista támadások kockázata.
[Dagens Nyheter]
(2)

Dán elemzés: a nem nyugati bevándorló nők munkavállalását kulturális hátterük nagyban

akadályozza
A dán Országos Jóléti Kutatási és Elemző Központ (VIVE) legújabb elemzése azt vizsgálta, hogy az
önkormányzatok miként segítik a nem nyugati bevándorlók és menekültek munkaerő-piaci integrációját. A
tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a legfőbb kihívást az elégtelen dán nyelvtudás, a szakmai
képesítés és a dán munkaerőpiac ismeretének a hiánya okozza. Különösen nagy akadály a nők esetében a
gyenge motiváció, a „mindennapi életük nem megfelelő kialakítása” és a társadalmi kontroll – mindezek a
nem nyugati bevándorlók eltérő kulturális hátterére vezethetők vissza. A VIVE-riport szerint az
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önkormányzatok részéről jól szervezett interdiszciplináris erőfeszítésre van szükség, például a szakmai
gyakorlatok, a nyelvi képzések és a tanfolyamok összekapcsolása révén. Mattias Tesfaye bevándorlási és
integrációs miniszter a VIVE-jelentés kapcsán azt ígérte, hogy kormánya hamarosan javaslatot tesz az
integrációs törekvések újragondolására, majd hozzátette, hogy a bevándorlók számára „sokkal világosabbnak
kell lennie, hogy pénzbeli juttatás csak annak jár, aki erőfeszítéseket tesz érte. Nem otthon ülve, a húsos
fazekak mellől ismeri meg az ember a dán társadalmat és nyelvet, hanem a munkahelyen.” Peter
Hummelgaard foglalkoztatási miniszter szintén kommentálta a riportot: „Nem akarunk olyan társadalom
lenni, amely minden idejövő számára nagylelkűen osztogatja az állami támogatásokat. [...] A kormány éppen
ezért egy 37 órás munkakötelezettség bevezetésére irányuló javaslaton dolgozik, amely értelmében az újonnan
érkezőknek, illetve azoknak, akiknek integrációs lemaradásuk van, erőfeszítéseket kell majd tenniük a
pénzbeli juttatásokért cserébe.”
[VIVE és Udlændinge - og Integrationsministeriet]
(3)

Dánia: a bűnbandák tagjaitól el kell venni a dán állampolgárságot

A dán kormány kibővítené a dán állampolgárság visszavonásának lehetőségét. A kormány azt szeretné, hogy
a jövőben a bandakonfliktusokban résztvevő bandatagokat is meg lehessen fosztani dán állampolgárságuktól.
Erre vonatkozóan törvényjavaslatot terjesztettek elő.
[Udlændinge - og Integrationsministeriet]
(4)

Az IOM vezetője meglátogatta a migránstáborokat Bosznia-Hercegovinában

Eugenio Ambrosi, a Nemzetközi Migrációs Szervezet vezetője Bosznia-Hercegovinába utazott a
migránsoktól érkező panaszok kivizsgálása céljából. A boszniai menekülttáborokból az Európai Unió felé
induló migránsokat a jelentések szerint több esetben erőszak alkalmazásával fordítja vissza a határt ellenőrző
horvát rendőrség. Ambrosi a szükséges vizsgálatok lefolytatására és az esetleges elkövetők megbüntetésére
kérte az érintett országok szervezeteit.
[AP News]
(5)

Szlovákia támogatja Görögországot a migrációt érintő kérdésekben

Ivan Korcok szlovák külügyminiszter görögországi útja során kijelentette, hogy a migráció egy európai
probléma, ezért fokozottabb teherviselésre van szükség az Európai Unió országai részéről. A bilaterális
tárgyalásokat követően a szlovák külügyminiszter Notis Mitarachi görög migrációs és menekültügyi miniszter
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társaságában megtekintette az Eleonas menekülttábort. A látogatást követően a szlovák tárcavezető a
Twitteren jelentette be, hogy Szlovákia kész 1 millió euróval támogatni Görögországot a migráció hatásainak
csökkentése érdekében.
[Xinhuan]
(6)

Drasztikusan csökkenti tengerentúli segélyeit az Egyesült Királyság

4 milliárd fonttal (1 666 milliárd forint) csökkenti nemzetközi segélyeit Nagy-Britannia a 2021-2022-es
pénzügyi évben. Egyelőre nem tudni, hogy ez pontosan mely országokat és mely programokat érinti. Az
egyetlen nyilvánosságra hozott információ a Kínába irányuló humanitárius segélyre vonatkozik, amely 18
millióról 900 ezer fontra csökken. A kormány döntése ellen mintegy kétszáz NGO jelentette be tiltakozását.
A segélyezést felügyelő Külügyi, Nemzetközösségi és Fejlesztési Hivatal azután döntött a csökkentés mellett,
hogy a kincstár a GDP 0,7 százalékáról 0,5 százalékra csökkentette a segélyekre előirányzott összeget. A
csökkentés után az Egyesült Királyság évi 8,1 milliárd fontot (3 375 milliárd forint) költ majd külföldi
segélyezésre.
[The Guardian]
(7)

A francia kormány társadalmi vitát kezdeményez a laicitásról

Marlène Schiappa állampolgárságért felelős miniszter keddi bejelentése szerint a francia kormány széleskörű
társadalmi vitát kezdeményez a francia állam laicitásáról (laïcité). Franciaországban az egyház és az állam
végleges szétválasztása 1905-ben következett be, napjainkban a laicitás egy, az alkotmányban is rögzített elv,
amely a vallási szervezeteknek a közhatalomra gyakorolt bárminemű befolyását hivatott megakadályozni. Bár
a laicitás a teljes francia politikai spektrum által elfogadott eszme, ugyanakkor a hétköznapokban való
alkalmazása heves vitákat vált ki, főleg mióta a római katolicizmus mögött az iszlám lett az ország második
legnagyobb vallása. Emmanuel Macron francia elnök ciklusának elején még liberálisabb nézeteket vallott a
kérdésben, azonban a 2022-es elnökválasztásra készülve – és a jobboldali szavazók felé nyitva – a laicitás
egyre szigorúbb értelmezése felé tolódott el.
[The New York Times]
(8)

Az Egyesült Királyság támogatást nyújt a Lengyelországba költözők számára

Az Egyesült Királyság kormánya speciális támogatásról döntött azon Európában élő, de brit
állampolgársággal rendelkező személyek számára, akik Lengyelországba kívánnak költözni. Az IOM
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(Nemzetközi Migrációs Szervezet) lengyel irodája emellett gyakorlati tanácsokat szolgáltat az érintett
személyek és családtagjaik számára, részletes útmutatással a tartózkodási feltételekre és eljárásokra. Az
Egyesült Királyság arra kérte az érintett állampolgárokat, hogy minél hamarabb tegyék meg a szükséges
lépéseket, lehetőleg azelőtt, hogy a lengyel kormány véglegesíti a kilépési megállapodásokat Londonnal.
[India Education Diary]
(9)

Megoldaná az illegális migrációval járó kihívásokat Szlovénia

Április 16-án Ales Hojs szlovén belügyminiszter vendégül látta olasz kollégáját, Luciana Lamorgeset
Ljubljanában, ahol tárgyaltak a soron következő uniós elnökség kihívásairól. A két belügyminiszter
megállapodott abban, hogy az illegális migráció elleni küzdelem érdekében európai szinten kell közös és
átfogó megoldást találni. Szlovénia már korábban is bejelentette, hogy uniós elnöksége során az EU magas
szintű biztonságának és a Nyugat-Balkán békéjének biztosítására fog összpontosítani.
[Total Slovenia News]
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AFRIKA
(10)

A csádi elnök, Idris Deby életét vesztette a felkelők támadásában

Az államfő újraválasztása után egy nappal látogatta meg a lázadócsoportok ellen harcoló alakulatait, ami alatt
máig tisztázatlan körülmények között halálos sérülés érte. Az átmeneti elnöknek fiát, Mahamat Kaka nevezte
ki a katonai tanács. A csádi haderő komoly erőket vet be a Száhelben aktív dzsihádista csoportok ellen, így
az ország stabilitása kulcskérdés.
[Hiiraan]
(11)

2020-ban összesen egymillió szomáli vált belső menekültté az országban

A segélyszervezetek továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy az aszály, a vízhiány és a fegyveres küzdelem több
100 000 embert kényszeríthet otthona elhagyására Szomáliában.
[Hiiraan]
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA
(12)

Újabb, illegális migránsokat szállító csónak süllyedt el a Földközi-tengeren

Bár a csónak adott le vészjelzéseket, az erős, viharos szél jelentősen nehezítette a mentőhajók célba jutását.
A félelmek szerint a szerencsétlenül járt alkalmatosság mind a 130 utasa vízbe fúlt.
[France24]
(13)

Új iraki törvény nyújt segítséget azoknak a nőknek, akiket ISIS terroristái által ért atrocitás

Az ENSZ belföldön lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek emberi jogaival foglalkozó szakértője,
Cecilia Jimenez-Damary üdvözölte a jazidi túlélőkről szóló törvény március 1-jei elfogadását, amely elismeri
az ISIS által elkövetett jazidi, türkmén, keresztény és shabaki kisebbségekhez tartozó nők és lányok elleni
erőszakot. A jogszabály olyan cselekedetekre vonatkozik, mint az emberrablás, a szexuális rabszolgaság, a
kényszerházasság, a terhesség és az abortusz, mint népirtás és emberiesség elleni bűncselekmények. „Ez egy
nagy lépés az ISIS által elkövetett bűncselekmények igazságszolgáltatásának előmozdítása felé” – mondta
Jimenez-Damary. A törvény kártérítést biztosít a túlélők számára, valamint intézkedéseket hoz a
rehabilitációjuk és a társadalomba való visszailleszkedésük kapcsán, továbbá kvótát kínál az állami szektorban
való foglalkoztatásukhoz. A szakértő még egy olyan problémára hívta fel a figyelmet, amelyre sürgős
megoldást kell találni az országban: ez a nemi erőszakból született gyermekek helyzete. Az anyák ilyenkor
ugyanis gyakran szembesülnek akadályokkal a gyermekek nyilvántartásba vétele során az apa hiánya miatt. A
jazidi közösségek nem fogadják el ezeket a gyermekeket, így az édesanyák döntés előtt állnak – gyermeküket
vagy a közösséget hagyják el.
[UN News]
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AMERIKA
(14)

Megtiltaná az USA elnökének a képviselőház, hogy beutazási tilalmakat léptessen életbe

Az USA képviselőházának demokrata többsége olyan törvényjavaslat fogadott el, amely korlátozná az
amerikai elnököt abban, hogy beutazási tilalmat vezessen be egy ország állampolgáraival szemben. A No Ban
Act-et 218 igen és 208 nem szavazat mellett fogadta el az amerikai szövetségi törvényhozás alsóháza. Az
előterjesztést a demokrata frakció mellett mindössze egy republikánus képviselő támogatta. A javaslat
kongresszusi felügyelet alá vonná az elnök beutazási tilalommal kapcsolatos rendelkezéseit, továbbá
kifejezetten tiltaná, hogy beutazási korlátozást vallási alapon rendeljenek el. A javaslatokat még az amerikai
törvényhozás felsőházának is el kell fogadnia, ennek azonban kicsi az esélye, ugyanis a Szenátusban a
demokratáknak nincs elég képviselőjük, hogy megtörjenek egy esetleges republikánus obstrukciót (filibuster).
[The New York Times]
(15)

Republikánus tiltakozás a palesztinoknak folyósított segély ellen

Levélben tiltakozott 21 republikánus szenátor Antony Blinken külügyminiszternél amiatt, hogy az Egyesült
Államok újra támogatást tervez folyósítani az ENSZ palesztin menekültek megsegítésére szakosodott
szervezetének. A törvényhozók az UNRWA reformjához kötnék a segélyek folyósítását, mivel az véleményük
szerint túl közeli kapcsolatot ápol terrorszervezetekkel, a palesztin iskolákban pedig antiszemita tananyag
terjesztéséhez járul hozzá. Az amerikai külügyminiszter április elején jelentette be, hogy Joe Biden döntése
értelmében az Egyesült Államok újra folyósítani fogja a palesztinok számára azt az évi több mint 200 millió
dolláros segélyt, amelynek külddését Donald Trump 2018-ban leállította. A segélyből 150 millió dollárt kap
az UNRWA, amely 5,7 millió regisztrált palesztin menekült élelmezésében, egészségügyi ellátásában,
iskolázásában és szociális ellátásában segít a Gázai övezetben, Ciszjordániában, Jordániában és Libanonban.
[Al-Monitor]
(16)

Chile elindította az újabb rendkívüli regularizációs eljárást

Április 21-től lehetővé vált az országban tartózkodó bevándorlók számára, hogy státuszukat regularizálják.
Mindazoknak, akik március 18-a előtt hivatalos határátkelő ponton léptek be az országba és nincs priuszuk,
online be kell jelentkezniük egy nyilvántartásba és a jogszabály hatályba lépésétől számított 180 napig
maradhatnak a latin-amerikai államban. Ezalatt tartózkodási engedélyhez folyamodhatnak, s ezen
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engedélykérelem benyújtásától számítva egy évig joguk lesz munkát vállalni. Az illegálisan érkezőknek
büntetés és kiutasítás terhe nélkül kínál lehetőséget a kormány, hogy elhagyhassák az országot.
[Chile kormánya]
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ÁZSIA
(17)

A nemzetközi csapatok kivonásának bejelentése mozgósítja a szélsőséges csoportokat

Afganisztánban
Afgán elemzők szerint az országban több mint 20 olyan terroristacsoport működik, amelyeket a
csapatkivonások további erőszakra ösztönözhetnek. „Ha az Egyesült Államok egyoldalúan és felelőtlenül
hagyja el Afganisztánt, Afganisztán biztosan újabb polgárháborúba süllyed” – mondta egy afgán egyetemi
oktató. Scott Miller tábornok, az amerikai és az afganisztáni NATO erők főparancsnoka korábban azt
mondta, hogy az afganisztáni konfliktusra nincs katonai megoldás. Szerinte az egyetlen ésszerű út a békéhez
a politikai út, különben „értelmetlen az erőszak”.
[TOLO News]
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AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA
(18)

Ausztrál statisztika: az államszövetség lakóinak 30%-a külföldön született

Az Ausztrál Statisztikai Hivatal adatai szerint 2020. június 30-án a lakosság 30%-a volt külföldi születésű. 10
éve ez az arány 27, míg 5 éve 28% volt. A legnagyobb csoport az Egyesült Királyságban születetteké, ők 980
ezren vannak. Őket követi az indiaiak 712 ezer fős csoportja. A közölt táblázat alapján az látható, hogy az
európai születésű bevándorlók száma enyhén csökken vagy stagnál, az ázsiaiaké viszont nagy léptékben nő.
99 ezer ausztrál állampolgár tért haza 2019-2020-ban, ez rekordmagas szám, ugyanakkor harmadával
kevesebben, 61 ezren hagyták el az országot, mint egy évvel korábban.
[Mirage News]
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