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MIGRÁCIÓS KÖRKÉP
EURÓPA
(1)

Újabb 97 migránst mentettek ki a Földközi-tengerből

A török haditengerészet a líbiai parti őrséggel közösen 97 irreguláris migránst mentett ki egy süllyedő
gumicsónakból május 13-án a Földközi-tenger keleti medencéjében, 27 mérföldre Khomsz kikötőjétől.
[Hürriyet Daily News]
(2)

"Arab külsejű" egyének égettek izraeli zászlót Münsterben

Németországban a rendőrség 13 embert tartóztatott le Münsterben, miután szemtanúk arról számoltak be,
hogy „egy körülbelül 15 fős, arab kinézetű csoport” kiabált és elégetett egy izraeli zászlót a zsinagóga előtt –
írja a Jerusalem Post alapján a Neokohn.
[Neokohn]
(3)

Bonnban megrongálták a zsinagógát, a résen arab pamfleteket szórtak be

Bonnban kövekkel okoztak kárt egy zsinagóga bejáratában, az üggyel kapcsolatban három embert vettek
őrizetbe. Ugyanitt szintén felgyújtottak egy izraeli zászlót, a zsinagógában pedig arab nyelven írt szórólapokra
bukkantak.
[Neokohn]
(4)

Arab felirat a spanyol zsinagóga falán

Megrongáltak egy zsinagógát az Észak-Afrikában fekvő, Spanyolországhoz tartozó Ceutában. A Palesztináról
szóló felirat mellé az elkövetők az AUAH feliratot írták, ami arabul annyit tesz: „Allah hu akbar”, „Allah a
legnagyobb” – írja a Jerusalem Post alapján a Neokohn.
[Neokohn]
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(5)

Tagadja az olasz kormány, hogy pénzügyi megállapodást szorgalmazna Líbiával

Cáfolta a római kormány azt a sajtóértesülést, miszerint a május 24-i EU-csúcson Mario Draghi
miniszterelnök azt javasolná kollégáinak, hogy az Európai Unió a migránsok visszafogásáért cserébe kössön
hasonló megállapodást Líbiával, mint 2016-ban Törökországgal. Idén eddig háromszor annyi irreguláris
bevándorló érkezett Olaszországba, mint a tavalyi év azonos időszakában.
[Reuters]
(6)

Olasz hírszerzési információk szerint 50-70 000 ember várakozik Líbiában, hogy útnak

indulhasson Európa fele
Egyes források szerint az elmúlt hetekben azért is nőtt meg az illegális érkezések száma az olasz partoknál,
mert a csempészútvonalakat is ellenőrző milíciák elégedetlenek azzal, hogy az új egységkormányban számos
Haftar-barát politikus is helyet kapott.
[Arab News]
(7)

24 óra alatt több mint 2 100 illegális migráns érte el Lampedusát

Az embercsempészek – kihasználva a kedvező időjárást – tömegével indították útnak a bevándorlókat
Európa felé. Ebben az évben már csaknem 13 000 migráns érte el az olasz partokat. 2019 hasonló
időszakában alig 1 000, 2020-ban is csak 4 181 volt ez a szám. A The Guardian jelentése szerint az újonnan
érkezettek százai aludtak a kikötőben, míg további több száz embert helyeztek kompokon karanténba, hogy
kivizsgálják őket. A Menekültügyi Főbiztosság munkatársai szerint az érkezők többsége szomáliai, eritreai,
szudáni és bangladesi állampolgár.
[AP News, UNHCR és The Guardian]
(8)

A konzervatív Michel Barnier a Franciaországba való bevándorlás felfüggesztését sürgeti

Michel Barnier volt miniszter, EU-biztos, majd az EU Brexit-főtárgyalója a Le Figarónak adott interjújában
nyilatkozott arról, hogy Franciaországban 3-5 évre le kellene állítani a bevándorlást. Mindezt annak
érdekében, hogy értékeljék, s szükség esetén megváltoztassák az ország bevándorláspolitikáját. Elmondta azt
is, hogy a beáramlás és a terrorizmus között kapcsolat van, valamint, hogy a téma kapcsán nemzeti
konszenzust kell építeni. A francia politikus szerint az EU-ba történő bevándorlás rendszere „nem működik”,
Schengen külső határai pedig „fal” helyett „szitává” váltak. A Politico megjegyzi, hogy ezzel a nyilatkozattal
Barnier óvatosan bejelentkezett a jobbközép köztársasági elnökjelöltségéért. Eddig úgy tűnt, hogy a
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republikánusok Xavier Bertrand volt miniszter és Valérie Pécresse párizsi régióelnök közül választhatják ki
Emmanuel Macron kihívóját.
[Politico]
(9)

Ausztria nem fogad be lampedusai migránsokat

Ausztria kedden elutasította azt az uniós kérelmet, amely az Olaszországba, főként Lampedusa szigetére
érkező migránsokat osztaná szét a tagállamok között. A több ezer szigetre érkezett illegális migráns
szétosztását a szolidaritás égisze alatt Ylva Johansson, az EU belügyi biztosa is javasolta a tagállamoknak.
„Ausztria nagyon világos irányt mutat: a lampedusai migránsok szétosztása Európa-szerte nem olyan elképzelés, amely
megoldást fog szülni” – nyilatkozott a bécsi Európa-miniszter, Karoline Edtstadler Brüsszelben.
[Reuters]
(10)

Olaszország felül szeretné vizsgálni a migránsok elosztását

Mario Draghi olasz miniszterelnök bejelentése szerint Olaszország arra kéri az Európai Uniós tagállamokat,
vizsgálják felül a migránsok újraelosztásáról döntő 2019-es Máltai Egyezményt. A migrációs kérdések azután
kerültek ismét az olasz politika homlokterébe, hogy nemrég 2 200 migráns érkezett Lampedusa szigetére. Az
idei év során eddig 13 000 migráns érte el Olaszország partjait.
[France 24]
(11)

Erőszakos tüntetés oszlatott fel a dán rendőrség az izraeli nagykövetség előtt

Palesztin zászlókkal és „Állítsd meg Izrael apartheidjét” felirattal ellátott tüntetők vonultak az utcára
Koppenhága északi részén múlt hét pénteken. Körülbelül 4 000 ember vett részt a "Szolidaritás Palesztináért"
tüntetésen, amely rendbontásba torkollott az izraeli nagykövetség előtt. A rendőrség becslése szerint
körülbelül 50-100 erőszakos résztvevő kövekkel dobálta a nagykövetség épületét és a kivezényelt
rendőrtiszteket. A zavargások miatt a rendőrség könnygázt és gumibotot vetett be, és feloszlatta a
demonstrációt. Az incidens során 3-4 rendőr könnyebben megsérült és néhány rendőrautó is totálkáros lett.
Három erőszakos tüntetőt letartóztatott a rendőrség.
[Ekstra Bladet és Danmarks Radio]
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(12)

A Frontex jogkörének kiterjesztését szeretné a görög miniszter

A Delphi Gazdasági Fórumon Notis Mitarachi görög migrációs és menekültügyi miniszter német
kollégájának, Stephan Mayernek beszélt az ötletről. Mitarachi szerint az elutasított menedékkérelmű
migránsokat egyszerűbben vissza lehetne juttatni a származási országukba, ha a Frontex az európai határokon
túlnyúló jogköröket kapna. A görög miniszter szerint ez teljesíthető, ha a megfelelő megállapodásokat kötik
meg a harmadik országokkal. A tárcavezető szerint egy erős Frontex és a sikeresebb kollaboráció a harmadik
országokkal mérsékelheti az Európára háruló migrációs nyomást.
[Ekathimerini]
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AFRIKA
(13)

Újabb etiópok menekültek át Szudánba

Az etióp Benishangul-Gumuz szövetségi tagállamban zajló etnikai összecsapások elől már több ezer ember
keresett menedéket a szomszédos országban. A menekültek mindennapjait megnehezítik a heves esőzések
és a viharos szél, ami részben romba döntötte menekülttáborukat.
[Sudan Tribune]

5

KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA
(14)

Drámaian megnőtt a gyermekek által elkövetett öngyilkossági kísérletek száma

Északnyugat-Szíriában
Az Save the Children tanulmánya szerint 2021 első három hónapjában 86 százalékkal nőtt az öngyilkosságok
száma Szíria északnyugati, felkelők által uralt részén. Ötből egy elkövető 15 évnél fiatalabb. 2020-ban
összesen 1 748 öngyilkossági kísérletet jegyeztek fel, amiből 246 járt sikerrel. A felkelők által uralt Idleb
tartományban 3,2 millió ember él, közülük 2 millió az ország más részéből származó belső menekült. A
lakosság 75 százalékának a megélhetése a Törökországon keresztül érkező ENSZ-segélyektől függ.
[Save the Children]
(15)

Menekültek beoltásában segít az Egyesült Arab Emírségek

Az emírségi Vörös Félhold Jordániában 12 ezer szíriai menekültnek, Iraki Kurdisztánban pedig 15 ezer iraki
belső menekültnek és szíriainak tervezi beadni a koronavírus elleni vakcinát.
[Emirates News Agency]
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK
(16)

Az ENSZ menekültügyi főbiztosa szerint az EU vezető szerepe kulcsfontosságú a migráció

kezelésében
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének menekültügyi főbiztosa, Filippo Grandi szerint az Európai Unió
szerepe kulcsfontosságú a migráció okozta kihívások hatékony kezelésében. A főképviselő egy háromnapos
brüsszeli út keretében találkozott Josep Borrellel, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével is, ahol
megállapították, hogy a 27 tagállamból álló blokk „döntő szerepet játszik a konfliktusmegoldás támogatásában és a
kényszerű kitelepítések által érintettek számára történő humanitárius segítségnyújtásban”. Borrell hangsúlyozta az EU
elkötelezettségét az erőszakos cselekmények következtében elvándorlóknak történő segítségnyújtás és a
rászorulók védelme iránt, amely szerinte erősen tükröződik az EU legújabb migrációs paktumában, amelyet
az Európai Bizottság javasolt.
[Euronews]
(17)

UNICEF: több mint 40 gyermek vesztette életét az izraeli-palesztin konfliktusban

Az UNICEF egyik vezető tisztségviselője arról számolt be, hogy május 10-e óta legalább 40 gyermek vesztette
életét és több tucat megsebesült Gázában a konfliktus eszkalálódása miatt. Az életüket vesztett fiatalkorúak
több mint fele 10 évnél fiatalabb volt. Gázában legalább 35 iskola sérült meg a támadások során és további
29 menedékhelyként szolgál a lakóhelyüket elhagyni kényszerült családok számára. Az UNICEF közlése
szerint 10 000 ember kényszerült elhagyni lakóhelyét, többségük fiatalkorú. Az ENSZ ügynökséghez érkezett
jelentések szerint Izraelben három iskola sérült meg. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa múlt vasárnap ült össze,
hogy megvitassa a folyamatban lévő válságot.
[UN News]
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AMERIKA
(18)

Áprilisban is nőtt az Egyesült Államok déli határán feltartóztatott irreguláris migránsok

száma
Az USA határőrsége (Customs and Border Protection – CBP) 2021 áprilisában 178 622 irreguláris migránst
tartóztatott fel, ez a szám 3%-kal magasabb a márciusi értéknél (173 000), és 77%-kal haladja meg a februárra
vonatkozó számot (101 000). Az elfogottak között továbbra is jelentős a kiskorúval érkező családok száma.
Áprilisban a határőrség több mint 50 000 főt sorolt ebbe a kategóriába. Továbbra is jelentős számban
érkeznek kísérő nélküli migráns gyermekek. Áprilisban több mint 17 ezer kiskorút tartóztatott fel az USA
határősége, ez kicsit alacsonyabb a márciusi értéknél (18 960), de még mindig több, mint duplája a februári
adatoknak (9 430).
[U.S. Customs and Border Protection]
(19)

Amerikai nyugalmazott tábornokok nyílt levélben figyelmeztetnek az irreguláris migráció

veszélyeire
Több mint 120 nyugalmazott amerikai tábornok és admirális írta alá azt a május 10-ére keltezett nyílt levelet,
amely többek között az irreguláris migráció veszélyeire is figyelmeztet. A dokumentumot jegyző volt
katonatisztek szerint a nyitott határok politikája nemzetbiztonsági veszélyt jelent, mivel ösztönzőleg hat az
embercsempészetre, a drogkereskedelemre és a terrorizmusra.
[Flag Officers 4 America]
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ÁZSIA
(20)

Újabb robbantás egy kabuli mecsetben

Legalább 12 ember vesztette életét és további 15 megsebesült múlt hét pénteken egy kabuli mecsetben történt
robbantás során. Források szerint a bombát a mecseten belül helyezték el. A rendőrség közölte, hogy a
robbanás során a mecset imámja is életét vesztette. A tálibok egy közleményben tagadták a támadásban való
részvételt, amelyet eddig egy csoport sem vállalt magára. A támadást az afgán biztonsági erők és a tálibok Eid
al-Fitr (a böjt megtörésének ünnepe) miatt tartott háromnapos tűzszünete alatt követték el.
[TOLO News]
(21)

A tálibok 21 tartományban sértették meg a háromnapos tűzszünetet

Az afgán Védelmi Minisztérium arról számolt be, hogy a május 13-15. között a böjt megtörésének ünnepe
miatt tartott tűzszünetet a tálibok 21 tartományban sértették meg. Legalább 21 civil életét vesztette és további
33 megsebesült, ám a tálibok valamennyi támadásban való részvételüket tagadják.
[TOLO News]
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