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EURÓPA  

 

(1) Migrációs robbanástól tartanak szakértők és politikusok Olaszországban 

A jobboldali Il Giornale napilap közölte azt a hírt, miszerint kevesebb mint egy nap alatt 380 migráns kötött 

ki Lampedusán. Mivel az időjárás javulására van kilátás, elképzelhető, hogy a 2021-es év megközelíti 2017-es 

csúcsot, amikor 180 ezernél is többen érkeztek Afrikából. Egy kriminológus szerint semmi sem fogja 

megállítani a migránsokat és az érkezők számát tekintve az ország a világon a 4.-ről a 3. helyre léphet elő. Az 

EU-ügyi államtitkár szerint lelassult a dublini rendszer reformjának folyamata, pedig a helyzet uniós szinten 

való egységes kezelése minden korábbinál sürgetőbb lenne a frontországok számára. 

[Il Giornale] 

 

(2) Friuli-Venezia-Giulia tartomány biztonsági főtanácsnoka egyeztetni szeretne a kormánnyal 

a migrációs nyomásról 

A nyugat-balkáni útvonal végében fekvő északkeleti Friuli-Venezia-Giulia tartomány biztonsági tanácsnoka 

szerint 20%-kal több migráns érkezett eddig a régióba, mint a tavalyi év azonos időszakában. Javasolja, hogy 

a Régiók Konferenciáján, azon a rendszeres egyeztetésen, ahol a tartományok a kormánnyal egyeztetnek, a 

belügyminiszter számoljon be arról, mi a kormány szándéka a nemcsak tengeren, hanem a szárazföldön is 

fokozódó migrációs nyomás kezelésével kapcsolatban. A tanácsnok szerint a nyáron az érkezések száma 

aggasztó mértékűvé válhat, ezzel pedig ideológiától függetlenül kell szembenézni. 

[Udine Today] 

 

(3)  Svédország: zavargás tört ki Göteborg egyik bevándorlónegyedében 

Göteborg Hjällbo nevű külvárosának főterén egy 100 fős tömegverekedés robbant ki május 28-án este, 

amelynek résztvevői 20-25 év közötti bevándorló hátterű fiatalok voltak. Az incidens feltehetőleg két 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/presto-pi-immigrati-francia-profezia-choc-sullitalia-1950712.html
https://www.udinetoday.it/politica/richiesta-vertice-immigrazione-assessore-roberti-fvg-2021.html
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bűnbanda között dúló konfliktushoz köthető. A rendőrség összesen 32 embert vett ideiglenes őrizetbe, akik 

közül 3 főt tartóztattak le. 

[Göteborgs-Posten] 

 

(4) Lemond a kiutazási központ áthelyezésének tervéről a dán kormány 

A szociáldemokraták egyik választási ígérete az volt, hogy megoldást találnak a kiutasított bűnelkövetők és a 

megtűrt státusszal rendelkezők elhelyezésének problémájára. Jelenleg 130 ilyen személy tartózkodik 

Kærshovedgårdban, Dánia egyik kiutazási központjában. Mivel nyitott központról van szó, a szóban forgó 

külföldiek sok problémát okoznak a településen élők számára, az utóbbi időben különösen megnőtt az általuk 

elkövetett bűncselekmények száma. Két héttel ezelőtt a dán kormány bejelentette, hogy egy új központot 

hoz létre számukra Langeland szigetén, amelynek az egyik fő bevételi forrása a turizmus. Azonban a helyiek 

heves tiltakozása és a parlamenti többség elutasítása miatt a dán kormány a múlt héten bejelentette, hogy 

elveti ezt a javaslatot. 

[UIM, UIM és Ekstra Bladet] 

 

(5) Az IOM támogatja a Görögországban tartózkodó migránsok beoltását 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet közleményben jelezte, támogatja a görög hatóságok döntését az 

országban tartózkodó migránsok beoltásával kapcsolatban. A nemzetközi szervezet véleménye szerint az 

egészségügyi ellátáshoz való hozzáférhetőség emberi jog, amely nagyban segíti a közegészségügyet. 

[Ekathimerini] 

 

(6) Migrációs per indul a FRONTEX ellen 

A Front-Lex nevű jogvédő szervezet arról tájékoztatott, hogy pert indított a FRONTEX ellen a 

menedékkérőket ért jogsérelmek és további nemzetközi jogsértések miatt. Az ügyvédek szerint ez az első 

alkalom, hogy a FRONTEX-et felelősségre vonják, valamint szeretnék visszaállítani a jogállamiságot az 

Európai Unió külső határain. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget jelenleg nemzetközi 

szervezetek, az Európai Parlament, valamint az EU csalás ellenes hivatala is vizsgálja. Az Ügynökség minden 

vádat elutasít és vitatja a vizsgálatok jogosságát. 

[Ekathimerini] 

 

 

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.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/tre-anh%C3%A5llna-efter-upploppet-i-hj%C3%A4llbo-g%C3%A4ng-inblandade-1.48386958
https://uim.dk/nyheder/regeringen-vil-placere-nyt-udrejsecenter-pa-sydspidsen-af-langeland
https://uim.dk/nyheder/minister
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/langelaenderne-i-chok-de-udsletter-os/8584845
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://www.ekathimerini.com/news/1161918/iom-hails-gov-t-plans-to-vaccinate-migrant-populations/
https://www.ekathimerini.com/news/1161818/migration-lawsuit-launched-against-eu-s-border-agency-2/
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(7) Az EU nem válhat zsarolhatóvá 

Michael Roth német EU-ügyi államtitkár (SDP) egy, az EU külkapcsolatainak aktualitásairól szóló interjú 

során beszélt a lampedusai és a ceutai incidensekről. A politikus szerint a közelmúlt migrációs krízisei újra 

központi témává tették a migrációt, valamint a bevándorlásellenes pártok megerősödéséhez vezetnek. Roth 

elítélte a marokkói kormányt, mivel véleménye szerint a kétségbeesett emberek nem használhatók politikai 

zsaroló akciókra. Az államtitkár szerint emellett az EU jelenleg is rengeteg pénzzel támogatja Marokkót a 

migrációs problémák kezelése kapcsán. Emellett a politikus kiemelte, hogy bízik az EU Migrációs 

Paktumában, ám amennyiben a dokumentum nem jár sikerrel, akkor bizonyos tagállamoknak kell 

együttműködniük migrációs kérdésekben.  

[Market Research Telecast] 

 

(8) Görögország zárt migránstáborokat tervez építeni 

A görög kormányzat közbeszerzést írt ki két zárt migránstábor megépítésére. Az athéni kormányzat célja, 

hogy a bevándorlók erősebb ellenőrzése mellett javítsa azok életkörülményeit, valamint enyhítse a görög 

területekre nehezedő migrációs nyomást. A görög Migrációs és Állampolgársági Minisztérium közleménye 

szerint a Leszbosz és Chios szigetére tervezett táborok nyolc hónapon belül elkészülnek majd. Dunja 

Mijatovic, az Európa Tanács emberi jogi biztosa szerint a táborok zárt konstrukciója jelentős 

szabadságvesztést jelent a migránsok számára. 

[Reuters] 

 

(9) Görögországnak nem kötelessége integrálnia a menekülteket 

Egy európai parlamenti meghallgatás során Görögország migrációs minisztere, Notis Mitarachi kijelentette, 

véleménye szerint országának nem kötelessége integrálni a területén tartózkodó menekülteket. A miniszter 

szerint az érvényes menekültstátusszal rendelkezők utazhassanak szabadon az EU tagállamai között. A 

tárcavezető kijelentette, hogy Görögországban jelenleg nem kevesebb, mint 54 ezer menedékkérő 

tartózkodik. Mitarachi szerint a határországoktól a határvédelem terhei mellett nem várható el az integrációs 

projektek lefolytatása is.  

[EU Observer]  

 

 

 

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://marketresearchtelecast.com/the-eu-must-not-allow-it-to-be-blackmailed/55832/
https://www.reuters.com/world/europe/greece-seeks-bids-build-closed-holding-centres-migrants-islands-2021-05-28/
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://euobserver.com/migration/151968
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(10) Ausztria térképre vitte a külföldi kötődésű mecseteket 

A Bécsi Egyetem és az osztrák Integrációs Minisztérium megjelentette azt a térképet, amelyen mintegy 600, 

külföldi kötődéssel rendelkező ausztriai mecsetet és szervezetet tüntettek fel. A térkép arra tett erőfeszítés, 

hogy detektálni lehessen a külső finanszírozású, illetve külső politikai befolyás alatt álló mecseteket. A térkép 

egyes szervezetek részéről élénk ellenkezést váltott ki. 

[DW]  

 

 

  

https://www.dw.com/en/austrias-muslim-youth-file-lawsuit-against-islam-map/a-57712058
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AFRIKA 

 

(11) Újabb katonai puccs történt Maliba 

A hadsereg legutóbb 2020 augusztusában vette át az irányítást. Ezt követően, 2020 szeptemberében – külső 

nyomásra – egy civil vezetés alatt álló átmeneti kormány alakult. A hadsereg azonban elégedetlen volt a civil 

vezetés tevékenységével, így május 24-én letartóztatták az átmeneti elnököt és a miniszterelnököt, akik nem 

sokkal később lemondtak pozíciójukról. Mali kulcsszerepet játszik az Európa felé irányuló illegális migráció 

fékezésében. 

[AP News] 

 

(12)  Az Egyesült Államok 160 millió dollárral járul hozzá a szomáliai humanitárius válság 

kezeléséhez 

A 14 millió lakosú országban az aszály, az áradások, a fegyveres harc és a koronavírus járvány hatására 5,9 

millióan szorulnak valamiféle támogatásra, és legalább 3 millió belső menekült van a térségben. 

[Twitter] 

 

  

https://apnews.com/article/united-nations-mali-africa-f821c3be3687e5b39cd7315901b14071
https://twitter.com/US2SOMALIA/status/1397885676423688192
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(13) Elnökválasztások Szíriában 

78,64%-os részvétel mellett a szavazatok 95,1 százalékával nyerte meg a május 26-án tartott 

elnökválasztásokat Bassár al-Aszad. Formális kihívói, a lojalista-ellenzéki Abdullah Salloum Abdullah és a 

korábbi miniszter Mahmoud Ahmed Marei a szavazatoknak 1,5, illetve 3,3 százalékát szerezték meg. Bassár 

al-Aszad, aki 2000-ben örökölte meg az elnöki posztot apjától, a hatalmat 1971-ben puccsal megszerző Háfez 

al-Aszadtól ezzel immár negyedik hétéves mandátumát kezdi meg. Az elnök szövetségesei, Oroszország és 

Irán üdvözölték a győzelmet, az Európai Unió szerint ellenben a választás tisztasága erősen kérdéses. Aszad 

elnök jelenleg Szíria 70%-át tartja ellenőrzése alatt, ahol a titkosrendőrség állandó megfigyelés alatt tartja a 

lakosságot, így minden tényleges ellenzéki megnyilvánulás retorziót von maga után. Emellett nem 

szavazhatott a kormányerők ellenőrzésén kívül eső területeken élő 4,1 millió szír, a Törökországban élő több, 

mint 3,5 millió és a közel egymillió Európában élő menekült sem. Aszad győzelmével a környező 

országokban és Európában élő menekültek hazatérésének az esélye az eddiginél is tovább csökkent. A szír 

hatóságok ugyanis következetes törvényi szabályozásokkal és elrettentő kampányokkal akadályozzák a 

túlnyomórészt kormányellenes szírek visszatérését. 

[Reuters] 

 

(14) Nemzetközi támogatás a Gázai övezet újjáépítésére 

Katar és Egyiptom 500-500 millió dollárral, Németország 40 millió euróval (49 millió dollár), az Egyesült 

Államok 37,5 millió dollárral, az Európai Unió 8 millió euróval (9,8 millió dollár), az Egyesült Királyság 3,2 

millió fonttal (4,5 millió dollár), Kína pedig 2 millió dollárral támogatja a Gázai övezet újjáépítését, illetve az 

ENSZ palesztin menekülteket segítő ügynökségét (UNRWA). Peking emellett 200 ezer adag COVID-19 

elleni védőoltás küldését is bejelentette, míg Washington további 75 millió dollár fejlesztési és gazdasági 

támogatást tervez nyújtani a 2021-es évben a palesztinoknak. 

[Al-Monitor] 

 

(15) Az IOM ismét elégedetlenségét fejezte ki, amiért a líbiai parti őrség 187 illegális bevándorlót 

állított meg a tengeren 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet, az IOM ismét elégedetlenségét fejezte ki, amiért a líbiai parti őrség 187 

illegális bevándorlót állított meg a tengeren és szállított vissza Líbiába. Az IOM szerint Líbia nem biztonságos 

https://www.reuters.com/world/middle-east/assad-tightens-grip-syria-many-refugees-lose-hope-2021-05-25/
https://www.al-monitor.com/originals/2021/05/look-which-countries-have-pledged-money-gaza
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ország, és nem lenne szabad oda visszavinni a kimentett embereket. Máskor viszont azért kritizálják a tripoli 

kormányt, hogy nem tesz eleget a tengeren bajba került emberek kimentéséért. 

[AP News] 

 

 

  

https://apnews.com/article/united-nations-europe-middle-east-africa-libya-e2a499ca78450c7057e0a41b8c5c1098
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(16) ENSZ: Szíria humanitárius válsága folyamatosan nő 

Szíriában az erőszakos konfliktus, valamint terrorizmus továbbra is komoly kihívás, amely az emberi jogok 

súlyos és állandó megsértését eredményezi. A lakosság gazdasági nyomorban és állandó félelemben él – a 

kitelepítés, valamint emberrablás és fogva tartás mindennapos jelenség az országban, jelentette az ENSZ 

országért felelős különmegbízottja a Biztonsági Tanácsnak múlt héten. A különmegbízott a szíriai helyzet 

javulása érdekében több szükséges lépésre hívta fel a figyelmet. Úgy véli, az országos tűzszüneten és a 

terrorista csoportok felszámolásán túl különös figyelmet kell fordítani a lakosság helyzetét súlyosbító 

szankciók elkerülésére. Az ENSZ munkatársa kulcsfontosságúnak tartja a nemzetközi közösség részvételét 

a konfliktus feloldásában. A fegyveres konfliktus mellett a vízhiány és a folyamatos gazdasági válság is jelentős 

kihívások elé állítják az országot. Az élelmiszerárak az egekbe szöktek, amelynek hatására a lakosság csaknem 

40 százaléka képtelen megfizetni a tápláló ételeket, és általános jelenség, hogy a felnőttek gyakorta a 

szükségesnél kevesebbet esznek, csakhogy gyermekeik is ételhez jussanak. 

[UN News] 

 

(17) IOM: Új kezdeményezés lehet a rohingya identitásválság megoldása? 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) és a rohingya közösség közösen útjára indította a Rohingya 

Kulturális Emlékközpontot (RCMC). A multidiszciplináris kezdeményezés, amely online közösségi teret, 

interaktív galériát, digitális archívumot és webalapú kiállítást biztosít, az első jelentős kísérlet a rohingya nép 

örökségének átfogó dokumentálására és megőrzésére. Jelenleg közel egymillió rohingya él Cox’s Bazar 

menekülttáboraiban, akiknek a kezdeményezés keretén belül a nemzetközi szervezet pszichoszociális 

támogatást kíván nyújtani művészeti terápia és készségfejlesztő tevékenységek révén. Ezeket az alkalmakat 

az IOM munkatársai és mentálhigiénés tisztviselők vezetik majd. 

[IOM] 

 

 

 

  

https://news.un.org/en/story/2021/05/1092792
https://www.iom.int/news/new-cultural-memory-centre-ensures-continuity-rohingya-heritage
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AMERIKA 

 

(18) Texas és Kalifornia államok fogadják be a legtöbb kísérő nélküli kiskorú migránst az USA-

ban 

A washingtoni Migration Policy Institute (MPI) elemzése szerint 2014 és 2021 februárja között Texas és 

Kalifornia fogadta be a legtöbb kísérő nélküli, a mexikói határon elfogott kiskorú bevándorlót. A vizsgált 

időszakban mindkét államban körülbelül 40 ezer gyermeket engedtek a hatóságok szponzorokhoz, amellyel 

Texas és Kalifornia az összes befogadott gyermek 13-13 százalékát helyezte el már az USA-ban élő 

családoknál. A harmadik helyen Florida áll 31 ezer szponzorhoz került kiskorú migránssal (10%), a 

negyediken pedig New York állam 29 ezerrel (9,5%). 2014 és 2021 között Montana államban került a 

legkevesebb gyermek – mindössze 10 fő – szponzorokhoz. 

[Migration Policy Institute] 

 

(19) Január óta egyáltalán nem nőtt a kísérő nélküli migráns gyermekeknek fenntartott állandó 

menedékhelyek kapacitása 

2021 februárja óta tömegesen érkeznek kísérő nélküli kiskorú migránsok az az Egyesült Államok déli 

határához. A demokrata Joe Biden kormánya az Egészségügyi és Szociális Minisztérium által fenntartott, 

migráns gyermekeknek szánt, vészhelyzeti menedékhelyek gyors felhúzásával válaszolt a migrációs válságra. 

Az átmeneti menedékhelyek színvonala ugyanakkor sokszor messze elmarad az állandókétól. Ennek ellenére 

a washingtoni Migration Policy Institute (MPI) elemzése szerint 2021 januárja óta az állandó menedékhelyek 

kapacitása egyáltalán nem nőtt. Sőt, jelenleg semmilyen jel nem utal arra, hogy Biden kormánya a jövőben 

bővíteni tervezné az állandó komplexumok kapacitását. 

[Migration Policy Institute] 

https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/unaccompanied-children-released-sponsors-state-and-county
https://www.migrationpolicy.org/news/unaccompanied-children-emergency-intake-site-challenges

