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MIGRÁCIÓS KÖRKÉP
EURÓPA
(1)

Három közép-európai ország határőrei segítik Szlovénia keleti határának védelmét

A július 1-jétől az EU soros elnökségét betöltő Szlovéniának három ország segít Horvátországgal közös
határának védelmében. Öten Észtországból, négyen Litvániából, tízen pedig Lengyelországból érkeznek. A
közös járőrözés ezen a héten kezdődik. Az országba az idei év első két hónapjában 630 illegális bevándorló
érkezett.
[Euronews]
(2)

ETV észt televízió: megbukott az EU kvótajavaslata Észtországban

Az ETV televíziócsatorna egyik műsorában riportot sugárzott a migrációs válság kezdetén hozott szétosztási
mechanizmus észtországi teljesüléséről. A kvóta 550 fő volt, ám végül csak 200-an érkeztek meg és közülük
is körülbelül 100-an maradtak ott, a többiek főként Németországba távoztak már ott élő rokonaikhoz, illetve
a magasabb juttatások reményében. A riportban a politikusok mellett megszólalt a migránsokat segítő egyik
civil szervezet munkatársa is, aki szerint a kvóta eredeti humanitárius célja azért nem tudott teljesülni, mert
az észt hatóságok a török, görög és olasz táborokban szinte "szupermenekülteket" kerestek. Vagyis
„olyanokat, akik majdhogynem tudnak észtül és akár már másnap munkába állhatnak” – mondta egy
menekültekkel foglalkozó észt NGO vezetője.
[ERR]
(3)

Növekszik a migránsok elleni erőszak Németországban

Horst Seehofer belügyminiszter bejelentése szerint a szélsőjobboldalhoz köthető bűnesetek száma 5,65%kal nőtt 2020 során. Emellett a migránsellenes bűntények száma 72,4%-os emelkedést mutatott a tavalyi év
során, ami összességében 5 298 esetet jelent. A migránsokat érintő támadások közül a legnagyobb
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visszhangot a Hanau városában elkövetett lövöldözés váltotta ki, amely során 9 migrációs hátterű személy
vesztette életét. Seehofer elítélte az eseteket és erős fellépést sürgetett.
[AP]
(4)

Német szervezetek ellátást szeretnének az illegálisan az országban tartózkodóknak

Több mint 60 civil szervezet kéri a német államot azon korlátozások feloldására, amelyek a tartózkodási
engedéllyel nem rendelkezőket érintik. A hatályos német törvények szerint az illetékes hatóságok kötelesek
jelenteni, ha illegális bevándorlók fordulnak hozzájuk egészségügyi támogatásért. A tiltakozó szervezetek
szerint a kitoloncolástól való félelem miatt veszélyes betegségek maradhatnak kezelés nélkül. A civil
szervezetek szerint az egészségügyi ellátás alapvető emberi jog, amelynek mentesnek kell lennie a politikától.
[InfoMigrants]
(5)

Dánia eltökélt az offshore befogadóközpontok létesítése mellett

A dán kormány egyelőre kevés információt hozott nyilvánosságra a tervezett offshore befogadóközpontok
létesítéséről, de annyit biztosan lehet tudni, hogy Dánia jelenleg 5-10 országgal folytat párbeszédet. A
lehetséges partnerországgal kapcsolatban Dánia elvárja, hogy az adott ország az alapvető emberi jogokat
garantálni tudja. „Azok az emberek, akik Dánia ajtaján kopogtatnak és védelmet keresnek, nem jogosultak a
jóléti államban való tartózkodásra. De joguk van arra, hogy ne legyenek kitéve emberi jogaik megsértésének”
– nyilatkozta Mattias Tesfaye bevándorlási és integrációs miniszter. Dánia a szóban forgó országok számára
fejlesztési támogatásokat, befektetéseket és a gazdasági kapcsolatok megerősítését ajánlja fel az
együttműködésért cserébe. Mattias Tesfaye és Flemming Møller Mortensen fejlesztési miniszter ruandai
látogatása kapcsán felmerült, hogy esetleg Ruanda az egyik lehetséges harmadik ország, amellyel Dánia
megállapodhat a befogadóközpontok létesítéséről. Megjegyzendő, hogy a napokban nyilvánosságra hozott
államközi menekültügyi és migrációs egyezmény szövegében szerepel a dán kormány elképzelése, amely
szerint a menedékkérelmeket az EU-n kívül kell elbírálni „azzal a céllal, hogy megtörjék a jelenlegi
menekültügyi rendszer negatív ösztönző struktúráját”. Azonban a megállapodás azt nem említi, hogy Ruanda
mennyiben kíván a dán befogadóközpontok számára otthont adni.
[Berlingske és Udenrigsministeriet]
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(6)

Egyirányú jegyet kínál Bázel városa a hajléktalanok számára, ha végleg elhagyják az országot

A svájci Bázel városa különleges akcióval hívta fel magára a figyelmet: egyirányú utazási utalványt kínálnak a
város hajléktalanjai, kéregetői számára, amennyiben ők beleegyeznek, hogy soha többet nem térnek vissza
Svájcba. A Bázeli Migrációs Szolgálat egy úgynevezett Rail Check-et ígér számukra, 20 svájci franknyi extra
adomány mellett. A különleges vasúti utazási lehetőség bármely európai úti célra beváltható. A svájci Local
cikkében a Romániából érkező koldusokat említi példaként a lehetséges kedvezményezetti kör kapcsán.
[The Local CH]
(7)

Mintegy 150 ezer külföldi él Szlovákiában

Megosztotta adatait a Határvédelmi- és Külügyi Rendőrség Irodája Szlovákiában, amelyek szerint a 2020.
december 31-i adatok alapján körülbelül 150 ezer külföldi él az országban. A szám Szlovákia viszonylatában
meglehetősen magas, az 5,5 milliós ország lakosságának ez mintegy 2,75%-át jelenti. A Nemzetközi Migrációs
Szervezet (IOM) szerint ez az adat ötször akkora, mint 2006-ban.
[The Slovak Spectator]
(8)

Több mint 1 200 migráns érkezett Olaszországba 12 óra alatt

Több mint 1 200 migráns érkezett az olasz szigetekre különböző hajókon vasárnap mintegy 12 óra leforgása
alatt. Salvatore Martello, a migráció által súlyosan érintett Lampedusa szigetének polgármestere szerint ez a
legmagasabb szám eddig az évben, amely jól mutatja, körülbelül mire számíthat a déli migrációs fronttal
kapcsolatban Róma a nyár folyamán. Martello felszólította Mario Draghi miniszterelnököt, hogy kormánya
helyezzen nagyobb hangsúlyt a migráció kezelésére, még akkor is, ha jelenleg a pénzügyi szakember vezette
csoport elsőszámú célja Olaszország gazdasági helyzetének helyreállítása a COVID-válságot követően.
[Voa News]
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AFRIKA
(9)

Folytatódik az erőszak a Száhel térségében

Május 3-án Burkina Fasóban a szélsőségesek megtámadtak egy falut, és 30 embert mészároltak le. A
dzsihádisták házról házra kutatták át Kodyel települést, az épületeket felgyújtották, és mindenkit megöltek,
aki nem tudott időben elmenekülni.
[AP]
(10)

Josep Borell egy katonai kiképzőmissziót indítana Mozambikban

Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Josep Borell arra sürgette a tagállamokat, hogy
indítsanak egy katonai kiképzőmissziót a dzsihádista felkeléstől sújtott Mozambikban. A missziónak –
hasonlóan az EUTM Mali és EUTM Somalia kiképzőmissziókhoz – nem lenne végrehajtó mandátuma. A
szélsőséges iszlamisták felkelése több mint 600 000 embert kényszerített lakóhelye lehagyására a kelet-afrikai
országban, a francia Total energetikai vállalatnak pedig le kellett állítania 20 milliárd dolláros gázprojektjét.
[AP]
(11)

Az elmúlt két hétben csaknem 250 000 ember menekült el Mogadishuból és külvárosaiból

Az elmúlt két hétben csaknem 250 000 ember menekült el Mogadishuból és külvárosaiból a kormányerők és
az ellenzék fegyveres összecsapásai miatt. Nemzetközi nyomásra a szomáli politikusok beszüntették az
ellenségeskedést, és a milíciák május 8-án kivonultak a városból, lehetővé téve a lakosság hazatérését.
[Hiiraan]

4

KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA
(12)

Várhatóan több menekült tér haza Törökországból a COVID-korlátozások miatt Szíriába

Az elmúlt hetekben megnőtt azoknak a szíriai menekülteknek a száma, akik önként tértek haza
Törökországból a szíriai ellenzék által ellenőrzött északnyugat-szíriai területekre. A szír fiatalok azt követően
keltek útra, hogy Ankara április 26-án újabb korlátozásokat, köztük ismét teljes kijárási tilalmat rendelt el a
COVID-19 járvány terjedésének megfékezése érdekében. A hazatérések elsődleges oka, hogy a szíriai
menekültek közül sokan elvesztették a munkájukat a járvány miatt, és így nem tudják fizetni a lakbért, illetve
biztosítani a megélhetésüket. A török gazdaság problémái, a líra leértékelődése és a többségi társadalom
növekvő ellenérzései is hozzájárultak az önkéntes visszatérések ütemének növekedéséhez. Januárban 2 290,
februárban 1 549, márciusban 1 938 menekült tért vissza Szíriába.
[Al-Monitor]
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AMERIKA
(13)

Egyre nő az antiszemitizmus az amerikai latin bevándorlók között

Aggasztó tendenciára hívja fel a figyelmet cikkében a markánsan baloldali zsidó lap, a Forward. A lap szerint
ugyanis jelentős antiszemita indulatok jellemzik a spanyolajkú közösségeket az Amerikai Egyesült
Államokban, különösen Miamiban. Egy 2016-os felmérés a külföldön született spanyolajkú bevándorlókat
nevezte meg a legantiszemitább csoportnak az USA különböző nemzetiségű közösségei közül.
[Neokohn]
(14)

Biden amerikai elnök 62 500 főre emelte az országba évente beengedhető menekültek számát

Az USA szövetségi kormányának hétfői bejelentése szerint 62 500 főben maximálták az országba 2021.
szeptember 30-ig beengedhető menekültek számát. Ez jelentősen magasabb a még Donald Trump által
előirányozott 15 000 főnél, és megegyezik azzal az értékkel, amelyet Biden még februárban jelentett be a
Kongresszusban. Az USA elnöke azt is közölte, hogy a 2021. október 1-én kezdődő pénzügyi évben
kampányígéretéhez tartva magát 125 000 menekültet tervez majd beengedni az országba.
[CNN]
(15)

Kevesebb kiskorút őriznek az USA határőrségének „börtönszerű” komplexumaiban

Az USA szövetségi kormányának bejelentése szerint egy hónap alatt 80%-kal csökkent a határőrség által
fenntartott „börtönszerű” komplexumokban őrzött kiskorú migránsok száma. Míg egy hónappal ezelőtt 5
767 gyermek volt a határőrség gondozásában, addig a legutóbb nyilvánosságra hozott adatok szerint már csak
790. Ugyancsak jelentősen csökkent az átlagos idő, amelyet a migráns gyermekeknek a határőség
gondozásában kellett eltölteniük, mielőtt át tudták őket helyezni az Egészségügyi és Szociális Minisztérium
(Department of Health and Human Services) által fenntartott komplexumokba. Egy hónappal ezelőtt ez
átlagosan 133 óra volt, azonban az utóbbi napokban ez az érték mindössze 28 órára csökkent. Szövetségi
jogszabályok szerint a kormányzatnak legkésőbb 72 óra után át kell helyeznie a kiskorú migránsokat az
Egészségügyi És Szociális Minisztérium által fenntartott létesítményekbe. Utóbbi jelenleg 22 500 gyermekről
kénytelen gondoskodni, egy hónappal ezelőtt ez a szám csak 11 886 volt.
[The New York Times]
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ÁZSIA
(16)

Fokozott terhelés alatt a mianmari egészségügyi ellátórendszer

A februári katonai puccs óta legalább 158 olyan támadást jelentettek Mianmarban, amelyet egészségügyi
létesítmények és azok személyzete ellen követtek el. A WHO szerint a támadások során legalább 11 ember
életét vesztette és további 51-en megsebesültek. A biztonsági erők az elmúlt hónapokban mintegy 51
egészségügyi intézményt szálltak meg, amelyek közül jelenleg is legalább 31-et irányításuk alatt tartanak – a
szakértők ezekben az intézményekben az ellátáshoz való hozzáférés csökkenéséről számoltak be. Komoly
problémát okoz az országban továbbá, hogy orvosokat tartóztatnak le a véleménynyilvánítás szabadságához
és a békés gyülekezéshez való joguk gyakorlása miatt. Az őrizetbe és célba vett egészségügyi személyzetet
nehéz pótolni, ami negatívan hat az egészségügyi szolgáltatások minőségére és elérhetőségére egy olyan
időszakban, amikor a COVID, valamint az erőszak egyaránt komoly nehézségeket okoz az ellátórendszerben.
[UN News]
(17)

Az összecsapások újabb családokat kényszerítenek lakóhelyük elhagyására Afganisztánban

Az afgán biztonsági erők és a tálibok közötti összecsapások az elmúlt időszakban legalább 1 000 családot
kényszerítettek lakóhelyük elhagyására Helmand tartomány központjában, Lashkargahban és környékén. A
családoknak nagy szüksége lenne a humanitárius segítségre; nagy részük ugyanis arra kényszerült, hogy
ingóságaik jelentős részét hátrahagyva meneküljenek. Több forrás arról számolt be, hogy sokan családtagjaik
– jellemzően éppen dolgozó férfi rokonaik – nélkül kényszerültek távozni.
[TOLO News]
(18)

Robbantások történtek egy középiskola előtt Kabulban, több mint 60-an haltak meg

Múlt hét szombaton Kabul nyugati részén egy újabb szörnyű támadás rázta meg Afganisztán fővárosának
lakóit: először egy autóba rejtett pokolgép robbant fel egy leánygimnázium előtt, majd két további robbanás
is történt. A támadásban több mint 60 ember életét vesztette, és további 150 fő megsebesült. Az áldozatok
többsége az iskolából éppen kilépő fiatal lány volt. Az afgán kormány terrorcselekménynek ítélte a támadást,
bár azt egyelőre egyetlen szélsőséges csoport sem vállalta magára.
[TOLO News]

7

