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EURÓPA
(1)

Dánia szorosabbra fűzi a kapcsolatot Ruandával menekültügyi és migrációs kérdésekben

Az elmúlt héten Ruandába látogatott Matthias Tesfaye dán bevándorlási és integrációs miniszter és Flemming
Møller Mortensen dán fejlesztési miniszter. A dán kormány nem közölt információt a látogatásról, azonban
a ruandai Külügyminisztérium által Twitteren közzétett képsorozatnak köszönhetően a dán sajtó értesült a
találkozóról. A dán Külügyminisztérium utólag levélben kommentálta az eseményt: „Dánia és Ruanda két
együttműködési megállapodást írt alá, amelyek kölcsönös érdeklődést fejeznek ki a szorosabb menekültügyi
és migrációs együttműködés, valamint a fejlesztési együttműködésről folytatott fokozott politikai
egyeztetések iránt.” A minisztérium szerint ezek nem kötelező érvényű megállapodások, viszont keretet
alkotnak egy jövőbeli együttműködéshez Dánia és Ruanda között. A megállapodások tartalmáról további
részleteket egyelőre nem lehet tudni, mert a dán Külügyminisztérium nem tette közzé az aláírt
dokumentumok szövegét. Ezért az sem ismeretes, hogy ez az együttműködés lehetne-e a következő lépés a
dán kormány számára azon cél elérésében, hogy a dán menekültügyi eljárást egy harmadik országba
kiszervezze. Ugyanakkor Ruanda eddig az egyetlen ország, amely nyilvánosan is nyitott egy ilyen
együttműködésre.
[Altinget]
(2)

Dán kutatás: a bevándorlók gyermekei gyakrabban szembesülnek apjuk bebörtönzésével

A Rockwool Alapítvány legújabb tanulmánya azt vizsgálja, hogy milyen kockázatot jelent a szülők származása
annak kapcsán, hogy a Dániában élő gyermekek átélik-e apjuk börtönbe kerülését. Az elemzésből kiderül,
hogy ez a kockázat a dán gyerekeknél 3,7%-os, a nyugati bevándorlók gyermekeinél 5,8%-os, míg a nem
nyugati bevándorlók gyermekei esetében 8,5%-os. A nem nyugati bevándorlók csoportján belül nagyok az
eltérések: míg a Srí Lanka-i és a vietnami szülők leszármazottai esetében 6% alatti a kockázat, addig a szomáli
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gyerekeknél csaknem 19%. Ez a kutatás azért lényeges, mert korábbi tanulmányok arra az összefüggésre
mutattak rá, hogy azok a gyermekek, akiknek az apjuk kiskorukban börtönbe került, rosszabbul boldogulnak
majd az életben, például állami gondozásba kerülnek vagy maguk is bűnözővé válnak.
[Rockwool Fonden]
(3)

A svéd ellenzék közös javaslata a bevándorláspolitika szigorítását irányozza elő

A formálódó svéd jobboldali blokk – a Mérsékelt Párt, a Kereszténydemokraták, a Svéd Demokraták és a
Liberális Párt – első közös javaslata a migrációs politikát érinti. A kormány által áprilisban javasolt
megengedőbb irányvonal helyett az ellenzék egy szigorúbb javaslattal állt elő. A felek közös
sajtóközleményükben azt írják, hogy korlátozni akarják a humanitárius okból kiadható tartózkodási
engedélyek körét, szigorúbb nyelvi követelményeket kívánnak előírni, illetve a családegyesítés szabályain
szeretnének szigorítani. A jobboldal javaslatainak többsége összhangban van a svéd parlament migrációs
bizottságának tavaly kidolgozott javaslatával, amelyet a svéd baloldali kormány lényegében figyelmen kívül
hagyott saját csomagja előterjesztése során. Az ellenzék tehát most azt követeli, hogy a parlament a migrációs
bizottság eredeti javaslatát szavazza meg a kormányéval szemben. Mivel azonban a jobboldal nem
rendelkezik az ehhez szükséges parlamenti szavazattal, az általuk előterjesztett javaslat inkább szimbolikus
üzenetet hordoz a jelenlegi svéd belpolitikában.
[SVT és Dagens Nyheter]
(4)

Terrorcselekmény elkövetésére készült egy 16 éves szír bevándorló Norvégiában

A norvég ügyészség vádat emelt egy 16 éves szír fiú ellen, akit ez év februárjában terrorcselekmény
előkészületének alapos gyanújával tartóztattak le Oslóban. A norvég NRK napilap által megszerzett vádirat
szerint az ISIS-szimpatizáns szír fiú azt tanulmányozta az interneten, hogy hogyan lehet robbanóanyagot
készíteni könnyen hozzáférhető anyagokból, információkat keresett Norvégia sűrűn lakott területeiről, és
dokumentumokat töltött le arról, hogyan lehet mérget, illetve bombát előállítani. „Olyan messzire jutott az
előkészületek során, hogy a norvég titkosrendőrség kénytelen volt őt letartóztatni egy esetleges norvégiai
terrortámadás elhárítása érdekében” – nyilatkozta a vádemelő ügyész az NRK-nak. A szír bevándorló – aki
az NRK értesülései szerint két évvel ezelőtt érkezett Norvégiába – tagadja a vádakat.
[NRK]
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(5)

Az állampolgársági kritériumok egyszerűsítését sürgetik a tartományi integrációs miniszterek

A német tartományi integrációs miniszterek konferenciája az állampolgársági törvény enyhítését kéri a
szövetségi kormánytól. Az integrációs miniszterek szerint nyolc évről hat évre kellene rövidíteni a külföldi
gyermekek esetében azt az időt, amely után beadhatják állampolgársági kérelmüket. Emellett a konferencia
az EU-kvóták betartását és a családegyesítések folytatását kérte a német kormánytól. A javaslat feltehetően
komoly ellenállásra számíthat majd Horst Seehofer szövetségi belügyminisztertől.
[DW]
(6)

Németország: növekszik a muszlim vallású lakosok aránya

A német Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal (BAMF) felmérése szerint nőtt Németországban a
muszlim vallású lakosok aránya. A szervezet adatai szerint körülbelül 5,5 millió muszlim él jelenleg
Németország területén. A felmérés adatai 900 ezer fős emelkedést mutatnak a legutóbb 2015-ben elvégzett
felméréshez képest. Hans-Eckhard Sommer, a BAMF elnöke szerint a számarány növekedéséhez és a
muszlim közösség sokszínűbbé válásához nagyban hozzájárult a Közel-Kelet felőli migráció.
[The Daily Sabah]
(7)

Fokozná az önkéntes hazatéréseket az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság bemutatta új stratégiáját az EU-ból történő önkéntes hazatérések és a hazatérést követő
integráció erősítése érdekében. A dokumentum a tavaly szeptemberben bemutatott átfogó menekültügyi és
migrációs javaslatcsomag fontos eleme. Margaritis Schinas, az Európai Bizottság alelnöke szerint az Európai
Uniónak korábban nem sikerült megfelelően kezelnie a repatriálások kérdését. A stratégia példaként említi
2019-et, amikor 491 195 kiutasított személyből mindössze 142 320-at (29%) sikerült repatriálni. Kiderül
belőle az is, hogy egy kényszerintézkedéssel végrehajtott kitoloncolás átlagosan 3 414 euróba kerül, egy
önkéntes viszont csak átlagosan 560 euróba. A javaslat központi szerepet szán a Frontexnek a hazaküldések
támogatásában. Catherine Woolard, az Európai Menekültek és Hontalanok Tanácsának elnöke szerint a
kidolgozott rendszer továbbra sem megfelelő, és a menekülteknek olyan országokba kell majd visszatérniük,
amelyek nem biztonságosak számukra.
[Európai Bizottság, DW]
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(8)

52 év szabadságvesztésre ítéltek egy illegális határátlépőt Görögországban

Egy Görögországba illegálisan belépő szír férfit 52 éves börtönbüntetésre ítéltek. A bevándorló egy negyven
fős csapatban, feleségével és három gyermekével szállt partra illegálisan Chios szigetén 2020 márciusában. A
görög hatóságok akkor hajótörés szándékos előidézésével és illegális határátlépéssel vádolták meg. Elemzők
szerint a bíróság mostani ítélete szimbolikus jelentőséggel bír és azt mutatja, hogy Görögország be kívánja
zárni határait az illegálisan érkezők előtt.
[ArabNews]
(9)

Görög ombudsman: a hatóságok nem adtak megnyugtató választ a visszatoloncolási vádakra

A görög ombudsman független jelentésében a görög-török határon történt, harmadik országok állampolgárait
érintő illegális visszatoloncolási vádakat vizsgálta a 2017-2020 közötti időszak vonatkozásában. Az
ombudsman kijelentette, hogy nem állnak rendelkezésére források a vádak közvetlen kivizsgálására, azonban
a főként nemzetközi és helyi emberi jogi szervezeteknek tett tanúvallomásokból egy következetes mintázat
rajzolódik ki. Beszámolók szerint a görög rendőrök a migránsok elfogása után elveszik a mobiltelefonjaikat
és a személyazonosító okmányaikat, majd átadják őket azonosítatlan, jellemzően kék egyenruhát viselő
férfiaknak, akik néhány órán keresztül fogva tartják őket. Ezután fekete ruhás alakok érkeznek, akik
visszaviszik a migránsokat a határhoz, majd kényszerítik őket, hogy csónakokba szálljanak, amin visszaviszik
őket az Évrosz határfolyó török oldalára. A görög hatóságok tagadják az illegális visszatoloncolásokról szóló
vádakat.
[The Greek Ombudsman]
(10)

Egyetlen nap alatt 800 illegális migráns érte el az olasz partokat

Május 1-jén szombaton egyetlen nap alatt 800 illegális migráns érte el az olasz partokat. Az érkezők egy részét
NGO-hajók szállították Lampedusához. Ezzel már meghaladja a 9 000 főt a közép-mediterrán útvonalon
Európát idén elérő bevándorlók száma.
[AP News]
(11)

Francia nyugalmazott tábornokok nyílt levélben figyelmeztetnek az iszlamizmus veszélyeire

Nyugalmazott tábornokok nyílt levélben arra figyelmeztették Emmanuel Macron francia elnököt, hogy a
vallási radikalizmus, valamint a növekvő társadalmi feszültségek miatt polgárháborús állapotok alakulhatnak
ki a közeljövőben Franciaországban. A dokumentumot jegyző húsz nyugalmazott tábornok, illetve ezernél
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több rendőr-, csendőr- és katonatiszt állítása szerint az országban kialakult helyzet annyira súlyos, hogy nem
maradhatnak tovább az események passzív szemlélői. A levél szerint az iszlamizmus Franciaországban olyan
területeket akar létrehozni, ahol a köztársaság törvényei nem érvényesek, illetve alkotmányban lefektetett
elvek helyett vallási dogmák szabályozzák az ott lakók életét. A levél arra sarkallja a döntéshozókat, hogy "a
bűnös hallgatás" helyett lépjenek a tettek mezejére, ellenkező esetben a kirobbanó polgárháború az ő lelkükön
fog száradni.
[Aa.com]
(12)

Szenegálból érkezett bevándorló is küzd a madridi regionális közgyűlésbe való bekerülésért

Egy szenegáli bevándorló is megméretteti magát a madridi regionális közgyűlési választáson. A 45 éves
Serigne Mbaye 2006-ban érkezett egy csónakon Spanyolországba, most pedig a kisebbik kormánypárt, a
Podemos színeiben indul a május 4-i madridi regionális választáson. Célja, hogy a Spanyolországban élő
színes bőrűek érdekeit képviselje és harcoljon a strukturális rasszizmus ellen. Véleménye szerint a spanyol
állam nem kellően konstruktív hozzáállása miatt az illegális bevándorlók az alvilág foglyai lesznek, ahonnan
nem tudnak kitörni. A bevándorlásellenes Vox párt Mbaye indulására egy Instagram-poszttal reagált,
miszerint ki kellene őt toloncolni. Ez azonban nem lehetséges, mivel a férfi időközben spanyol
állampolgárságot szerzett.
[AP]
(13)

A portugál kormány megvizsgálja, hogy valóban kialakult-e egy új illegális migrációs útvonal

Egy portugál ellenzéki képviselő kérdésére a szocialista kormány kancelláriaminisztere kijelentette,
megvizsgálják, hogy a legdélebbi tartomány, Algarve valóban illegális bevándorlók célpontjává vált-e. Tavaly
94, idén eddig 13 migránst fogtak el a hatóságok. Egyetértve az ellenzéki képviselő azon állításával, hogy „az
illegális bevándorlásra a legális bevándorlás a válasz”, a miniszter kifejtette, hogy tárgyalnak Marokkóval,
Moldovával és Indiával a legális bevándorlás kérdéséről, és mobilitási paktumot készítenek elő a portugál
nyelvű államok közösségének országaival is.
[Portugal Resident]
(14)

18%-kal nőtt az ideiglenes tartózkodási kérelmek száma Csehországban a korlátozások miatt

A Cseh Köztársaság a járvány következtében idén bevezette a kötelező ideiglenes tartózkodási kérelem
rendszerét, amelynek értelmében hivatalos okmányra van szükség az országban történő tartózkodáshoz. A
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Brno Daily információi szerint a döntés következtében 18%-kal nőtt a külföldiek ideiglenes tartózkodási
kérelmeinek száma. A döntés alapvetően szembe menne az európai uniós joggyakorlattal (az uniós
állampolgárok szabad mozgása a schengeni övezeten belül), azonban Prága hallgatólagos engedélyt kapott a
súlyos helyi járványügyi helyzet következtében határai teljes lezárására és a bevándorlás extrém szigorítására.
[Brno Daily]
(15)

Migrációs kérdéseket vitatott meg a horvát miniszterelnök az uniós biztossal

Április 23-án fogadta Zágrábban Andrej Plenković horvát miniszterelnök Ylva Johanssont, az Európai
Bizottság belügyekkel és migrációval foglalkozó uniós biztosát. A két vezető politikus a migrációról és
Horvátország schengeni csatlakozási esélyeiről tárgyalt – közölte a horvát kormány sajtóközleményében.
Plenković és Johansson megállapodtak abban, hogy továbbra is fenntartják az új migrációs és menekültügyi
paktumot, amelynek célja az illegális migránsok EU-ba történő bevándorlásának megakadályozása, valamint
a tagállamok felkészítése a migráció hatékonyabb kezelésére.
[Total Croatia News]
(16)

Hatalmas átszökési kísérletet akadályozott meg a Bács-Kiskun megyei rendőrség

Több mint 70 migráns próbált meg átszökni Magyarországra múlt szombatról vasárnapra virradóan. A
rendőrség adatai szerint 11 esetben kellett intézkedniük többek közt Hercegszántón, Bácsborsódon,
Katymáron, Homorúdon, Újmohácson és Vaskúton is. A magas számok nem meglepőek, ugyanis április
során jelentősen nőtt az illegális határátlépési kísérletek száma márciushoz képest.
[Origo és Police.hu]
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AFRIKA
(17)

Újabb 18 ember vesztette életét Burkina Fasóban egy fegyveres támadásban

Újabb 18 ember esett áldozatul egy fegyveres támadásban Burkina Fasóban. A hét elején két spanyol és egy
ír újságíró halt meg egy másik dzsihádista merényletben.
[AP News]
(18)

Bezár két menekülttábort Kenyában, 430 000 embernek kell új otthont találnia

A kenyai kormány és a UNHCR tárgyalása során az az eredmény született, hogy a kelet-afrikai országban
fekvő kakumai és a dadaabi menekülttáborok 2022. június 30-ig bezárásra kerülnek, és az azokban élő
mintegy 430 000, zömében szomáli és dél-szudáni menekült repatriálásra kerül hazájába. Ezenkívül –
korlátozott mértékben – erőfeszítések történnek a menekültek integrációjára a kenyai munkaerőpiacon.
[Twitter]
(19)

A polgári lakosok menekülni kezdtek Mogadishuból

A polgári lakosok menekülni kezdtek Mogadishuból, miután fegyveres harc tört ki a kormányerők és az
ellenzéki csoportok között. A válság oka, hogy a jelenleg regnáló elnök a parlament alsó házának
támogatásával két évvel meghosszabbította mandátumát. A lépésre azt követően került sor, hogy az ellenzéki
csoportokkal csaknem egy éve folyó tárgyalások a választások menetéről nem vezettek eredményre. A káosz
legnagyobb haszonélvezője az as-Sabáb nevű dzsihádista szervezet lehet.
[Hiiraan]
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA
(20)

Nagyszabású embercsempész-akciót akadályozott meg a libanoni hadsereg

Hivatalos közlés szerint a libanoni hadsereg az ország északi részén, a szíriai határ közelében tartóztatta le a
csempészeket, akik 69 szíriai állampolgárt terveztek hajóval Ciprusra juttatni. Az EU-s szigetország 170 kmre fekszik a libanoni partoktól. A gazdasági és politikai válsággal küzdő libanoni kormányt nemzetközi
egyezmények kötelezik az illegálisan útnak indulók feltartóztatására. Legutóbb tavaly szeptemberben zajlott
egy nagyobb akció, amely keretében kétszáz illegális migránst tartóztattak fel.
[Info Migrants]
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AMERIKA
(21)

Továbbra sincs végső döntés Trump félig megépült határfalának sorsáról

2021. január 20-án Joe Biden amerikai elnök azonnali hatállyal felfüggesztette Trump határfalának építését,
és a projekt 60 napos felülvizsgálatát irányozta elő. Elnökségének negyedik hónapjában azonban még mindig
nem született végső döntés a félig felépült határfal sorsáról. Biden kormányzata azonban nemrég több
milliárd dollárt irányított vissza a Pentagonhoz, amelyet korábban még Trump elnök kötött le a fal építésére.
A Republikánus Párt többször felszólította a demokrata elnököt, hogy a rég nem látott migrációs krízis
közepén folytassa a határfal építését. Ugyanakkor a Demokrata Párt ragaszkodik ahhoz, hogy Biden
kampányígéretéhez tartva magát véglegesen törölje el a projektet, és az előző kormányzat által elkobzott
földeket adja vissza korábbi tulajdonosaiknak.
[ABC News]
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ÁZSIA
(22)

Az ENSZ elítéli a Pul-e Alamban elkövetett támadást

Robbanószerekkel megrakott jármű robbant fel múlt hét pénteken egy vendégház közelében Pul-e Alamban,
Afganisztán fővárosától körülbelül 70 kilométerre. A robbanásban 21 ember vesztette életét és több mint
100-an megsebesültek, az áldozatok között gyermekek is vannak. Az ENSZ Afganisztáni Segítségnyújtó
Missziója mélységesen elítélte az esetet, míg António Guterres ENSZ-főtitkár a következőképp fogalmazott:
„Ramadán szent hónapja lehetőséget teremt elmélkedni az elhúzódó konfliktusban érintettekről, valamint
újult erőfeszítéseket tenni a békéért”.
[UN News]
(23)

Afgán kormány: az al-Kaida továbbra is jelen van Afganisztánban

Az afgán kormány úgy véli, hogy a békét leginkább a tálibok és az al-Kaida közötti kapcsolat fenyegeti,
szerintük ugyanis a terrorista szervezet együttműködik a tálibokkal, amely így továbbra is veszélyt jelent
Afganisztánra. Rahmatullah Andar, a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője így nyilatkozott: „Annak ellenére,
hogy a tálibok megállapodtak az Egyesült Államokkal az al-Kaidával és más terrorista csoportokkal fennálló
kapcsolataik megszakításáról, az al-Kaida tagjai továbbra is a tálibok között harcolnak.” A tálibok tagadják,
hogy bármiféle kapcsolatban állnának az al-Kaidával, de bizonyos, hogy a fegyveres csoportok jelenléte és
aktivitása aggasztó a nemrégiben bejelentett amerikai és szövetséges csapatok kivonulása miatt. Félő, hogy
Afganisztán egy újabb polgárháború kapujában áll.
[TOLO News]
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