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MIGRÁCIÓS KÖRKÉP
EURÓPA
(1)

Görögország elkezdte a menedékkérők beoltását

Június 3-án a görög hatóságok megkezdték a befogadóközpontokban élő több tízezer menedékkérő beoltását
a COVID-19 ellen. Az oltási kampányt a görög szigeteken élőkkel kezdték. A migránsok a Johnson &
Johnson egydózisú vakcináját kapják.
[InfoMigrants]
(2)

Több tagállam szerint Görögország nem tesz eleget azért, hogy a területén tartsa a migránsokat

A Politico beszámolója szerint Franciaország és Németország, valamint négy további állam panasszal élt
Görögország ellen az Európai Unióban, amiért a görög állam területére érkezett bevándorlókat más uniós
országokba terelik. A négyoldalas levelet az érintett államok június 1-jén írták alá, majd elküldték az Európai
Bizottságnak. A Belgium, Luxemburg, Hollandia és a schengeni tag Svájc által is aláírt levélben arra
panaszkodnak, hogy „tavaly óta rohamos növekszik” azoknak a személyeknek a száma, akik már kaptak
menedékjogot Görögországban görög okmányokkal együtt, azonban inkább más uniós tagállamokba utaznak,
hogy ott ismét kérelmet nyújtsanak be.
[Politico]
(3)

Több menekült vesztette életét egy görögországi autóbalesetben

A görög média június 4-én arról számolt be, hogy felborult egy menekülteket szállító autó Kavala város
közelében, Görögország északkeleti részén. Az autóban nyolcan utaztak, akik feltehetően a török határról
Thesszalonikibe tartottak. A baleset során négy ember életét vesztette, közülük kettő kurd, akiket az iráni
Marivanban menedékkérőként tartottak nyilván.
[BBC Persian]
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(4)

Dánia: az iszlám és a COVID-19 elleni oltás kapcsolata

A dán közegészségügyi hatóság tájékoztatót készített a muszlim vallásúak számára "Kérdések és válaszok az
iszlámról és a koronavírus elleni védőoltásról" címmel. A dokumentum az oltással kapcsolatos egészségügyi
kérdéseket vallási szempontból közelíti meg. A több dániai muszlim szervezet közreműködésével készült
tájékoztató többek között kijelenti, hogy az iszlám egyik bevett alapelve, hogy a kisebb károk elfogadhatók a
nagyobbak megakadályozása érdekében, ezért a muszlimok nyugodtan vállalhatják az oltást. Egy másik,
inkább praktikus érv a COVID-19 elleni oltások elfogadása mellett az, hogy mekkai zarándoklat (hadzs)
esetében már korábban is voltak előírások különböző oltások tekintetében, és legutóbb Szaúd-Arábia a
koronavírus elleni oltást is követelménnyé tette. A dokumentum hét nyelven jelent meg.
[Sundhedsstyrelsen]
(5)

Több mint 2 000 uniós polgár kapott letelepedési engedélyt a walesi Powysban

Rekordmennyiségű uniós polgár kapott letelepedési engedélyt Powys megyében, Walesben a York Egyetem
kutatóközpontja szerint. Meglátásuk szerint a váratlan döntés annak az eredménye, hogy a brit kormány a
Brexitet követően „vészesen közeledik a szikla széle felé”, amelynek eredményeképp nemsokára rengeteg
illegális bevándorlónak minősülő EU-s polgár lesz fellelhető Nagy-Britanniában, ráadásul súlyos
munkaerőhiánnyal nézhetnek szembe a szigetország gazdasága. A belügyminisztérium adatai szerint idén
március végéig 2 250 ember kapott Powysban letelepedési jogot, míg tavaly ugyanekkor 2 040 fő.
[Powys County Times]
(6)

Több tízezer, az EU-ban élő brit állampolgár válhat tartózkodási engedély nélküli migránssá

A Brexit következtében az Európai Unióban élő brit állampolgároknak június 30-ig letelepedési engedélyhez
kell folyamodniuk, ellenkező esetben a hatóságok papírok nélküli migránsokként fognak rájuk tekinteni.
Utóbbi esetben ezek az emberek nemcsak a kitoloncolást kockáztatnák, hanem például az állami egészségügyi
rendszer használatára való jogosultságukat is elvesztenék. Az EU 27 tagállama közül 14 automatikusan
tartózkodási engedélyt adott a már a területükön élő brit állampolgároknak, azonban 13-ban – köztük
Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában és Dániában – külön kérvényt kell benyújtani legkésőbb június
30-ig. EU-s források szerint azonban több tízezer brit állampolgár élhet a blokk területén, akik egyelőre nem
folyamodtak tartózkodási engedélyért.
[Business Insider]

2

(7)

Ismét nőtt a migrációs nyomás Magyarországon

A Police.hu adatai szerint legutóbb 2 hónappal ezelőtt volt olyan erős a nyomás a déli határszakaszon az
illegális migráció tekintetében, mint az előző héten. A magyar kormány belbiztonsági főtanácsadója is
megszólalt az ügyben, aki úgy fogalmazott, jelentősen megerősödött a migráció a nyugat-balkáni útvonalon.
Állítását adatokkal is alátámasztotta, amelyek szerint míg az elmúlt időszakban 36 119 határsértőt fogott el a
rendőrség, addig tavaly ugyanebben az időszakban mindössze 9 877-et.
[Police.hu és Hirado.hu]
(8)

Német bíróság: jogellenes a migránsok telefonjainak ellenőrzése

A német hatóságok 2017 óta rendelkeznek a szükséges jogkörökkel a személyazonosító okmányokkal nem
rendelkező menekültek esetében, hogy ellenőrizzék a telefonon található metaadatokat. A gyakorlattal
kapcsolatban civil jogi szervezetek támogatásával három menedékkérő is pert indított, mivel véleményük
szerint a telefonok ellenőrzése nem jogszerű eljárás. A múlt heti bírósági ítélet szerint a német szövetségi
Migrációs és Menekültügyi Hivatal (BAMF) által végzett telefonellenőrzések jogellenesek. A bíróság döntését
a BAMF nem kommentálta.
[DW]
(9)

Osztrák belügyminiszter: Ausztria segít a balkáni migrációs hullámok kezelésében

Karl Nehammer osztrák belügyminiszter az oe24-nek adott interjújában kiemelte, hogy Ausztria minden
segítséget megad az olyan nyugat-balkáni országoknak, mint Bosznia-Hercegovina, Szerbia és ÉszakMacedónia. A segítség magában foglalja a hazatelepítésben nyújtott támogatást és a jövőbeni migrációs
hullámok kezelését is. A hazatelepítésekkel kapcsolatban Nehammer osztrák prioritásnak nevezte a BoszniaHercegovina és Pakisztán között létrejövő megegyezést. A miniszter kiemelte, hogy a közeljövőben 15
osztrák rendőr utazik a Nyugat-Balkán országiba a migráció elleni intézkedéseket támogatni.
[oe24]
(10)

Egy ligás parlamenti képviselő vészhelyzetre figyelmeztet a francia-olasz határon

A Riviera24 című regionális lap arra figyelmeztet, hogy a francia-olasz határon fekvő Ventimigliában 300-nál
is több bevándorló torlódott fel abban a reményben, hogy illegálisan átkelhet a határon. Az időjárás
javulásával ráadásul újabb érkezőkre lehet számítani a régióban. A térség ligás parlamenti képviselője szerint
a helyzet 2015 óta rossz, miközben más uniós tagállamok segítségére sem lehet számítani. Értesülései szerint
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Németország és Franciaország is nemet mondott az Olaszország által kért automatikus szétosztási
mechanizmus bevezetésére, a gazdag Luxemburg pedig csupán két fő befogadását vállalta a legutóbbi
témában tartott csúcson.
[Riviera24]
(11)

Litvánia az illegális migráció segítésével vádolja Fehéroroszországot

A szerdán közzétett litván határőrségi adatok szerint 2021 első 5 hónapjában 189, főként iraki
állampolgárságú migráns kísérelt meg Fehéroroszország felől Litvániába lépni, ami a teljes 2020-as évben
észlelt 81 főhöz képest jelentős növekedés. A litván belügyminiszter a parlamentben elmondta, hogy a
belarusz fél tagadja, hogy észlelték volna a mozgásokat. Véleménye szerint ez a Lukasenka-rezsim szándékos
akciója északi, EU-tag szomszédja ellen. Az elnök rendszerét szintén élesen bíráló Lengyelországban is nőtt
az illegálisan érkezett bevándorlók száma, akik főként szírek és csecsenek.
[Bloomberg]
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AFRIKA
(12)

132 civillel végeztek Burkina Fasóban

132 civilt gyilkoltak meg Burkina Fasóban. A vélhetően dzsihádista támadók kifosztották és felgyújtották a
nigeri határhoz közel eső Solhan faluját. Január óta legalább 500 polgári áldozatot követelt a Száhelben
tomboló erőszak, ami miatt 3 millió ember menekült el lakóhelyéről.
[VOA News]
(13)

Ismét több száz diákot raboltak el Észak-Nigériában

A fegyveres bandák garázdálkodása következtében az elmúlt évben több ezer diákot raboltak el az
intézményekből váltságdíjért cserébe. Az erőszak és a bizonytalanság fokozódása a belső és a külső migráció
egyik fontos kiváltó oka.
[AP News]
(14)

Tovább nőtt az élelmiszersegélyre szorulók száma Szomáliában

Az ENSZ Humanitárius Ügyekért Felelős Koordinációs Hivatala (OCHA) szerint immár mintegy 2,8 millió
embernek van szüksége támogatásra Szomáliában. Ebben nagy szerepet játszik, hogy az ország bizonyos
részein az aszály, míg más területeken az özönvízszerű esőzések pusztítanak, ami miatt további tízezrek
kényszerülnek lakóhelyük elhagyására.
[Hiiraan]
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA
(15)

Tunézia elnöke szerint Európának a migráció valódi okait kellene kezelnie

Kaïs Saïed tunéziai elnök szerint a biztonsági intézkedések önmagukban nem elegendőek a vándorlás
visszafogására: Európa csak úgy tud gátat vetni a partjai felé irányuló migrációnak, ha figyelmet fordít az
életminőség javítására a kibocsátó országokban. Az államfő ugyanakkor az embercsempész hálózatok
fontosságáról is beszélt. Kaïs Saïed azt is elmondta, hogy hazájának problémát okoz a képzett munkaerő
elvándorlása: az elmúlt évben közel ötszáz tunéziai orvos ment dolgozni Európába.
[Euronews]
(16)

Tűz pusztította el jezídi menekültek táborát

Közel 400 sátor vált a lángok martalékává, miután tűz ütött ki az iraki kurdisztáni Dohuk tartományban
működő menekülttáborban. A tüzet valószínűleg egy gázpalack felrobbanása okozta. A tábor lakói olyan
jezídi családok voltak, akik még 2014-ben menekültek el otthonaikból az Iszlám Állam támadásai elől. A fedél
nélkül maradtak megsegítésére gyűjtés kezdődött.
[Daily Sabah]
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK
(17)

UNHCR: elengedhetetlen Afganisztán lakóinak támogatása

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) a nemzetközi közösség elköteleződésének megerősítését
kéri a több millió kilátástalan sorsú afgán ügye mellett. Indrika Ratwatte, az UNHCR Ázsiai és Csendesóceáni Regionális Irodájának igazgatója úgy fogalmazott, hogy „Most minden eddiginél jobban ki kell állnunk
a lakóhelyüket elhagyni kényszerült afgánok mellett, akik az évek óta tartó konfliktusok költségeit viselik”. A
nemzetközi szervezet tisztségviselője szerint minden nemzetközi szereplő felelőssége, hogy folytassa az
együttműködést Afganisztánnal a tartós béke és a menekültek támogatása érdekében. A nemzetközi szervezet
felhívja a figyelmet arra, hogy a növekvő erőszak mértéke belső migrációhoz és tartós elvándorláshoz vezet.
[UNHCR]
(18)

IOM: fokozzák a monszunidőszakra való felkészültséget a bangladesi menekülttáborokban

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) segíti a bangladesi (menekült) közösségeket a monszunra való
felkészülésben, az infrastruktúra megerősítésével, önkéntesek felkészítésével, valamint az orvosi
vészhelyzetekre történő tudatos előkészületekkel. A bangladesi Cox’s Bazar mintegy 900 000 rohingya
menekültnek ad otthont, azonban a terület ciklonoknak, monszunoknak, erős szélnek, áradásnak,
földcsuszamlásnak és más természeti veszélynek van kitéve. Az ilyen katasztrófák tömeges áldozatot
követelhetnek, megzavarhatják a humanitárius segítségnyújtás zavartalan működését, valamint súlyos károkat
okozhatnak az infrastruktúrában. Az IOM felméri a földcsuszamlások kockázatát, megerősíti a vízelvezető
hálózatokat, továbbá korszerűsíti a legfontosabb utakat, amelyeket az esetleges földcsuszamlások és az iszap
elzárhatnak. A nemzetközi szervezet és partnerei több orvosi csoportot telepítettek a menekülttáborba,
valamint 1 655 önkéntest képeztek ki a katasztrófahelyzet kezelésére. Jelentős eredmény ugyanakkor, hogy
menekültek ezrei részesültek kutatási, mentési és elsősegélynyújtási képzésben a bangladesi tűzoltóság és a
polgári védelmi erők támogatásával.
[IOM]
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AMERIKA
(19)

Biden kormánya az adminisztrációs terhek csökkentésével gyorsítaná a legális bevándorlást

Egy, a Belbiztonsági Minisztérium (Department of Homeland Security) által jegyzett, belső felhasználásra készült
tervezet szerint Biden elnök számos apróbb, főleg eljárásrendi egyszerűsítéssel könnyítené jelentősen a legális
bevándorlást az Egyesült Államokba. Ha a The New York Times által megkaparintott dokumentumot
átültetik a gyakorlatba, akkor a legális bevándorlók egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb eljárásokra számíthatnak,
ami jelentősen növelheti az USA-ba irányuló reguláris migráció volumenét. A tervezet elsősorban a magasan
kvalifikált munkaerő beáramlását segítené, ugyanakkor jelentősen könnyítené a családegyesítési célú
bevándorlást is. Mivel a tervezetet egy sor kisebb-nagyobb eljárásrendi javaslat alkotja, Biden elnöknek nincs
szüksége kongresszusi jóváhagyására a végrehajtásukhoz.
[The New York Times]
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ÁZSIA
(20)

Súlyosan nő az erőszak mértéke Afganisztánban: legalább 119 halott két nap alatt

Továbbra is magas az erőszak mértéke Afganisztánban: június 3-án és 4-én legalább 119 ember vesztette
életét a fegyveres konfliktus miatt. Az áldozatok zöme (102 fő) az afgán biztonsági erők tagja volt. Más
források szerint a tálibok embervesztesége jóval magasabb ennél, azonban a két fél veszteségeiről közölt
adatok nem pontosak. Az összecsapások az ország számos pontján fokozódtak, a kormány erőforráshiánnyal
küzd – nincs elegendő állomány a területek megtartásához és visszafoglalásához. Az amerikai és szövetségi
csapatok teljes kivonásával várhatóan még súlyosabb lesz a helyzet az országban, mint az elmúlt húsz évben
bármikor, ami komoly mértékben ösztönözheti az elvándorlást.
[TOLO News]
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