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EURÓPA  

 

(1) Athén biztonságos harmadik országnak nyilvánította Törökországot 

Athén bejelentette, hogy felfüggeszti a menedékkérelmek elbírálását Szíria, Afganisztán, Pakisztán, Banglades 

és Szomália azon állampolgárai számára, akik Törökország területéről jutottak illegálisan görög földre. Az 

intézkedést azzal indokolták, hogy Törökország biztonságos harmadik ország a migránsok számára. Egyelőre 

kérdéses, pontosan hogyan fog kinézni mindez a gyakorlatban, a görög döntés ugyanis egyes értékelések 

szerint ellentétes az európai uniós joggal. 

[EU Observer] 

 

(2) Ausztria érdeklődik az új dán menekültügyi modell iránt 

Míg az Európai Unió és az ENSZ elítélte az új dán jogszabályt, amely Dánia számára lehetővé tenné a 

menekültügyi rendszer harmadik országba történő kiszervezését, addig Karl Nehammer osztrák 

belügyminiszter üdvözölte a migrációkezelés eme új megközelítését. A miniszter elárulta, hogy júniusban 

Dániába látogat, hogy tapasztalatokat gyűjtsön a dán menekültügyi reformról. Az EU belügyminisztereinek 

luxemburgi találkozóján Nehammer megvédte a schengeni térség határellenőrzését is. „Nem nyithatjuk meg a 

belső határokat, amíg az EU külső határai nincsenek teljesen lezárva” – jelentette ki az osztrák belügyminiszter. 

[Euractiv] 

  

(3)  A német gazdasági miniszter optimista az integrációval kapcsolatban 

Az iraki Kurdisztánban működő Rudaw hírügynökség interjút készített Peter Altmeier német gazdasági és 

energiaügyi miniszterrel. A politikus az interjú során részletesen beszélt a német-török kapcsolatokról, illetve 

országa migrációs politikájáról. Altmeier szerint a 2015-ös migrációs hullám során a német kormány 

elsősorban geostratégiai és humanitárius indokból döntött a menekültek befogadása mellett. A miniszter 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://euobserver.com/migration/152092
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/austria-sides-with-denmark-on-controversial-asylum-law/
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szerint a migránsok napjainkban a sikeres integrációnak köszönhetően nem jelentenek kihívást a 

mindennapokban. Törökországgal kapcsolatban a miniszter kiemelte a párbeszéd fontosságát, valamint utalt 

a két ország közötti gazdasági és energetikai kapcsolatok jelentőségére.  

[Rudaw] 

 

(4) Közös járőrszolgálat az olasz-szlovén határon 

Luciana Lamorgese olasz és Aleš Hojs szlovén belügyminiszterek az olasz-szlovén határon működő közös 

járőrszolgálat újraindításáról döntöttek. A tárcavezetők a felvetést a Nyugat-Balkán felől érkező erősödő 

migrációs nyomással magyarázták. A találkozó során a miniszterek megvitatták a szlovén EU-elnökség 

prioritásait, valamint a két ország eltérő pozícióját az Európai Migrációs és Menekültügyi Paktummal 

kapcsolatban. 

[InfoMigrants] 

 

(5) 82 migránst fogtak el Észak-Macedóniában 

Az észak-macedóniai rendőrség közleménye szerint az ország rendvédelmi szervei a hétvége során két akció 

keretében összesen 82 illegális bevándorlót fogtak el. Elsőként az észak-macedón-szerb határ közelében egy 

járműellenőrzés során találtak 20 bangladesi illegális bevándorlót, majd a görög határ közelében megállítottak 

egy szerb sofőrök által vezetett teherautót, amely 62 migránst szállított. Az elfogott migránsok közül 46 

Pakisztánból, 3 Maliból, 13 pedig Eritreából érkezett. Az összes elfogott migránst a Gevgelija melletti 

menekülttáborba szállították, ahonnan visszaszállítják őket Görögország területére. 

[AP News] 

 

(6) Afgánokat ítéltek el a Moria tábor leégése miatt 

A chiosi bíróság 10 év börtönre ítélt négy afgán menedékkérőt a Moria menekülttábort elpusztító tűz miatt. 

A 2020 szeptemberében leégett tábor ügyével kapcsolatban két további afgánt ítéltek öt évre. A vádlottak 

védőügyvédje több kifogással is élt az eljárással kapcsolatban, valamint több külföldiekből álló csoport is az 

elítéltek szabadon bocsátását követelte. 

[BBC] 

 

 

 

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.rudaw.net/english/interview/12062021
https://www.infomigrants.net/en/post/32786/italy-slovenia-joint-border-patrols-to-resume
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://apnews.com/article/g-20-summit-europe-migration-bcc58f0b0f495b65bd987bc06c94170c
https://www.bbc.com/news/world-europe-57441291
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(7) Több mint 40 ezer uniós állampolgár kapott letelepedési engedélyt az Egyesült Királyságban  

Több mint 40 ezer EU-s polgár kapott letelepedési engedélyt az egyesült királyságbeli Dorset megyében. A 

Yorki Egyetem kutatása arra is felhívja a figyelmet, hogy az uniós állampolgárok rendkívül gyors ütemű 

letelepítése elkerülhetetlen folyamat, hiszen a Brexitet követő időszakban ezek a személyek könnyen és 

gyorsan illegális migránsokká válhatnak. A belügyminisztérium adatai szerint csak Dorsetben 41 230 ember 

kapott letelepedési engedélyt március végéig, ami 3 350-nel több, mint a tavalyi év végéig regisztráltak száma. 

[Daily Echo] 

 

(8) Csehország és Szlovákia is támogatja a szlovén soros elnökség migrációkezelési terveit  

Aleš Hojs szlovén belügyminiszter június 2-án látogatást tett Prágában, ahol egyeztetett cseh (Jan Hamáček) 

és szlovák (Roman Mikulec) kollégájával. A három belügyminiszter egyetértett abban, hogy erősíteni kell az 

Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) támogatását. A három közép-európai politikus abban is 

közös álláspontot képviselt, hogy a schengeni övezetet annak külső határainál kell megvédeni, amelynek 

többek közt eszköze lehet az Europol-rendelet felülvizsgálata is. 

[Gov.si] 

 

(9) Andrej Babis nem akar „muszlim Európát”  

Ismét felszólalt az illegális bevándorlás normalizálása ellen a cseh miniszterelnök, Andrej Babis, aki ellen 

nemrég sikertelen bizalmatlansági szavazást indítványozott a prágai parlament. A miniszterelnök a parlament 

törvényhozóinak a szavazás előtt elmondott beszédében úgy fogalmazott, hogy „nem akar muszlim Európát”, 

valamint hozzátette: „Ezerszer mondtam, Csehország szuverén állam és mi magunk döntjük el, ki fog itt dolgozni , és ki 

fog itt lakni: ez az egyetlen felelős megoldás a migrációra”. Az elbukott bizalmatlansági indítványt azért nyújtották be 

ellenzéki képviselők, mert szerintük a kormány koronavírussal kapcsolatos járványkezelése túl drága volt és 

nem volt kielégítő hatásfokú. 

[Bloomberg]  

 

(10) Kitoloncolják a külföldi állampolgárságú ISIS-szimpatizáns nőket Szíriából 

A kurdok bejelentették, hogy kitoloncolás vár azokra a külföldi állampolgárságú nőkre, akiket Észak-

Szíriában tartanak fogva, és akik ellen a helyi nyomozás során nem emelnek vádat. A svéd külügyminisztérium 

szerint ez a döntés körülbelül 20 svéd nőt és 30 gyermeket érinthet, akiket Svédország készen áll 

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://www.bournemouthecho.co.uk/jobs/jobsfair_0803/news/19368970.40-000-eu-nationals-given-permission-stay-dorset/
https://www.gov.si/en/news/2021-06-02-czech-republic-and-slovakia-support-slovenias-presidency-plans-in-the-area-of-home-affairs/
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://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-03/czech-communists-decline-to-sink-billionaire-premier-s-cabinet
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visszafogadni. Az egyelőre nem világos, hogy Svédországban bíróság elé állítják-e majd a hazatérő ISIS-

szimpatizánsokat. 

[Dagens Nyheter]  

 

  

https://www.dn.se/varlden/svenska-is-kvinnor-utvisas-fran-syrien/
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AFRIKA 

 

(11) Emmanuel Macron csökkenteni fogja a Száhelben állomásozó francia erők létszámát 

Az még nem tisztázott, hogy a francia elnök milyen mértékben csökkenti majd a jelenlegi 5 100 fős 

szerepvállalást. Ezzel együtt a terrorizmus-ellenes Operation Barkhane mandátumát is átalakítják, és jobban 

fognak támaszkodni majd a helyi erőkre. Több szakértő is rámutatott, hogy Párizs korábban is tett hasonló 

bejelentéseket, de érdemi változások nem követték azokat, mivel a helyi szereplők nem lettek volna képesek 

kitölteni a franciák távozásával keletkező űrt. 

[AP News] 

 

(12)  ENSZ: 350 000 embert fenyeget a közvetlen éhhalál Etiópiában 

Az ENSZ-ügynökségek a segélyek növelését kérik, hogy elkerüljék az éhínséget az etiópiai Tigráj szövetségi 

tagállamban. A világszervezet szerint 350 000 embert fenyeget a közvetlen éhhalál, és további 4 millió ember 

ellátása kerülhet veszélybe a 2020 novembere óta tartó polgárháború miatt. 

[Hiiraan] 

 

  

https://apnews.com/article/europe-africa-government-and-politics-aafc8384982070d6c2bc713a008d9638
https://hiiraan.com/news4/2021/Jun/182871/u_n_ramps_up_response_amid_report_of_350_000_at_risk_of_famine_in_tigray.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(13) Változások Iránban, a menekülteknek lehetőségük van a banki szolgáltatásokhoz való 

hozzáférésre 

Az Iráni Iszlám Köztársaság kormánya a közelmúltban hivatalosan is engedélyezte az országban tartózkodó 

afgán menekültek banki – beleértve a bankkártya – szolgáltatásokhoz való hozzáférését. A döntés előtt 

Iránban a különböző bankok eltérő gyakorlatot követtek, amely a menekültek csupán szűk körének tette 

lehetővé a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A lépés biztosítja a menekültek számára pénzügyeik 

biztonságos kezelését, a segélyek gördülékenyebb elérését, valamint a származási országban maradt 

családtagok részére a hazautalást.    

[UNHCR] 

 

(14) Az elmúlt 18 hónapban 1,4 millió afgán tért haza Iránból 

Az afganisztáni menekültügyi minisztérium közlése szerint az elmúlt 18 hónapban 1,4 millió afgán tért haza 

Iránból. 2020-ban 890 000 visszatérőt, míg 2021-ben eddig 490 000 visszatérőt regisztráltak. A statisztikák 

azt mutatják, hogy naponta 3 000-4 000 afgán tér haza Iránból az Islam Qala határátkelőn keresztül. A 

minisztérium tudomása szerint a hazatérők zömét kiutasították az iráni hatóságok. 

[TOLO News] 

 

(15) Kitoloncolja Libanon a Ciprusról visszafordított szíriai menekülteket  

15 olyan menekültet küldtek vissza Szíriába a libanoni hatóságok, akiket a ciprusi parti őrség tartóztatott fel 

az ország partjainál. A felkelés 2011-es kirobbanása óta a négymilliós Libanonba 1,5 millió szíriai menekült 

érkezett. A gazdasági és politikai válsággal küzdő libanoni kormányt nemzetközi egyezmények kötelezik a 

területéről illegálisan Európa felé indulók feltartóztatására. A rossz gazdasági helyzet miatt azonban már nem 

csak szírek, de libanoniak is egyre gyakrabban indulnak útnak csónakokon Ciprus felé, amely 170 km-re esik 

a libanoni partoktól. 

[InfoMigrants] 

 

(16)  Nyugat-Afrikába menekülnek a libanoniak a gazdasági válság elől 

Noha pontos statisztikák nem állnak rendelkezésre, a Togoból és Nigériából érkező beszámolók szerint a 

libanoni gazdasági válság 2019-ben kezdődő eszkalációja óta egyre nő a libanoni bevándorlók száma. 

https://www.unhcr.org/news/briefing/2021/6/60be290a4/iran-policy-change-gives-refugees-access-banking-services.html
https://tolonews.com/index.php/afghanistan-172751
https://www.infomigrants.net/en/post/32823/lebanon-expells-syrian-refugees-pushed-back-by-cyprus
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Libanoniak először a 19. század végén érkeztek kereskedőként Nyugat-Afrikába. A térségben jelenleg 250 

ezer libanoni él, többségüket az 1975 és 1990 között zajló polgárháború menekült jei és az ő leszármazottaik 

teszik ki. Elefántcsontparton a kávé- és kakaókereskedelem javát ma is libanoni vállalatok irányítják. A 

diaszpórában élő libanoniak száma becslések szerint kétszerese az anyaországban élőkének, valamint jelentős 

közösségek vannak Kanadában és Ausztráliában is. A gazdasági válság kezdete óta egyre többen próbálnak 

rokonaik révén külföldre távozni, és mivel a nyugati országok megnehezítik számukra a beutazást, Nyugat-

Afrika vált az egyik legfontosabb célponttá. 

[The Economist] 

 

(17)  A líbiai parti őrség 200 illegális migránst állított meg és vitt vissza Észak-Afrikába a napokban 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) adatai szerint június 11-én a líbiai parti őrség 200 illegális migránst 

állított meg és vitt vissza Észak-Afrikába. Az IOM szerint Líbia nem elég biztonságos a migránsok számára. 

Ugyanakkor ezt az álláspontot több európai ország sem fogadja el. Ebben az évben eddig 11 000 átkelést 

akadályoztak meg a líbiai hatóságok. 

[AP News] 

 

(18)  Líbiai belügyminiszter: 700 000 illegális bevándorló tartózkodik az észak-afrikai országban 

Khalid Mazen a Tripoliba látogató brit védelmi miniszternek számolt be erről. A felek egyeztettek a 

terrorizmus és az illegális migráció elleni küzdelemről is. 

[The Libya Observer] 

 

(19) Ylva Johansson EU belügyi biztos Líbiába látogatott  

A tisztviselő találkozott Abdalhamid al-Debajba miniszterelnökkel, aki elmondta, hogy a líbiai parti őrség 

ebben az évben több ezer illegális bevándorló tengeri átkelését akadályozta meg Európa fele. A 

megbeszéléseken elhangzott, hogy a szereplőknek tovább kell folytatniuk együttműködésüket az 

embercsempész-hálózatok és az illegális migráció elleni harcban. 

[Libya Herald] 

  

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2021/06/12/lebanese-move-to-west-africa-escaping-the-crisis-at-home
https://hu.euronews.com/2020/03/20/perzsa-ujev-az-otthon-biztonsagaban
https://hu.euronews.com/2020/03/20/perzsa-ujev-az-otthon-biztonsagaban
https://apnews.com/article/united-nations-libya-europe-africa-middle-east-f42f048030fd7fe50a6c25b318429283
https://www.libyaobserver.ly/news/700000-illegal-immigrants-residing-libya-interior-minister-says
https://www.libyaherald.com/2021/06/08/eu-commissioner-ylva-johansson-discusses-migration-security-and-training-with-aldabaiba-and-mazen/
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(20) IOM: az afgán gyermekek zöme kénytelen dolgozni 

Az 5-7 éves gyermekek több mint fele végez valamilyen munkát Afganisztánban. A COVID-19 világjárvány 

azonban tovább rontotta a helyzetet, ugyanis az azt követő gazdasági következmények és iskolabezárások a 

megélhetésért küzdő családok gyermekmunka iránti fokozottabb függését eredményezte. Az ENSZ 

Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (OCHA) szerint több mint 18,4 millió afgánnak (a lakosság 

csaknem felének) van szüksége humanitárius segítségre. Az iskoláskorú gyermekek munkavégzése sok család 

túlélése szempontjából elengedhetetlen, azonban ezzel jelentős kockázatnak teszi ki a gyermekeket. A legtöbb 

gyermek a mezőgazdaságban, a bányászatban, vagy a téglagyártásban dolgozik, sokuk viszont az utcán koldul, 

vagy fegyveres konfliktusokban vesz részt. A gyermekeket nem csupán a fegyveres konfliktusok veszélyeinek, 

de számos egészségügyi kockázatnak is kiteszik, valamint gátolják a gyermekek mentális fejlődésének 

lehetőségeit is. 

[IOM] 

 

(21) ENSZ: Mianmarban sürgős nemzetközi fellépésre van szükség a tömeges halálesetek 

megelőzése érdekében 

Az éhezés és a betegségek miatt tömeges halálesetek fordulhatnak elő Kaja államban, miután a katonai junta 

bombái elől csaknem 100 000 ember menekült az erdőkbe. A menekülni kényszerült embereket a junta kizárja 

az élelemhez, ivóvízhez, valamint az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésből. Az ország valamennyi részén 

fokozatosan romlik a biztonsági és a humanitárius helyzet a február 1-jei katonai puccs óta: az elmúlt pár 

hónapban többszázezren kényszerültek elhagyni otthonaikat. A menekülteknek sürgős humanitárius 

segítségre, élelemre, ivóvízre, gyógyszerekre, valamint biztonságos menedékhelyre van szükségük – 

nyilatkozta az ENSZ. 

[UN News] 

 

(22)  ENSZ: sürgetik az elszámoltatást a mianmari konfliktus eszkalálódása miatt 

Mianmar számos pontján fokozódott a katonai junta által elkövetett erőszak mértéke: az elmúlt három hétben 

csak Kaja államban mintegy 108 000 ember kényszerült elhagyni otthonát. Az erőszak azokban az államokban 

a legintenzívebb, ahol jelentős számban élnek vallási és etnikai kisebbségek, például Kaja, Chin és Kachin 

államokban. A katonai junta nehézfegyvereket vet be és légicsapásokat mér a civil célpontokra, valamint 

https://www.iom.int/news/iom-addresses-child-labour-undocumented-returnee-families-afghanistan
https://news.un.org/en/story/2021/06/1093652
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keresztény egyházi intézményekre. A katonai hatalomátvétel óta legalább 860 embert öltek meg, több 

százezren hagyták el otthonaikat és mindössze pár hónap leforgása alatt Mianmar a törékeny demokráciából 

emberi jogi katasztrófává vált.  

[UN News] 

 

 

 

 

 

 

  

https://news.un.org/en/story/2021/06/1093832
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AMERIKA 

 

(23) Májusban is rekordot döntött az USA déli határán elfogott irreguláris migránsok száma 

Az USA határőrsége (Customs and Border Protection – CBP) 2021 májusában 180 034 irreguláris migránst 

tartóztatott fel, amely 1%-kal magasabb az áprilisi értéknél (178 000), illetve 4%-kal haladja meg a márciusit 

(173 000). Az elmúlt három hónap adatait szemlélve úgy tűnik, hogy az USA déli határán az elfogott 

irreguláris migránsok száma elérheti a 20 éves csúcsot. Bár továbbra is jelentős mértékben érkeznek kísérő 

nélküli kiskorúak – májusban több mint 14 ezer gyermeket tartóztatott fel az USA határősége –, számuk a 

márciusi csúcs óta (19 000) csökkenő tendenciát mutat. Ugyanakkor lineárisan növekszik ez elfogott 

egyedülálló felnőtt migránsok száma: májusban 121 000 főt tartóztatott fel USA határősége, amely 9%-kal 

magasabb az áprilisi értéknél, illetve 21%-kal haladja meg a márciusit. 

[U.S. Customs and Border Protection] 

 

(24) A migrációs válság megoldásáról tárgyalt Guatemalában és Mexikóban Kamala Harris 

A közép-amerikai migrációs válság kiváltó okainak kezelése céljából utazott Guatemalába és Mexikóba 

Kamala Harris, az USA alelnöke. Guatemalában Harris bejelentette, hogy az USA kormányzata segíteni fog 

egy korrupcióellenes szerv felállításában, illetve nyomatékosan kérte az ország lakosait, hogy semmiképpen 

se induljanak el az Egyesült Államokba. Mexikóban Harris Andrés Manuel López Obrador elnökkel közös 

nyilatkozatot adott ki, amelyben a két ország vezetése vállalta, hogy a közép-amerikai push-factor-ok – 

szegénység, üldöztetés, korrupció – felszámolásával fogják elejét venni a tömeges migrációnak. Harris ígéretet 

tett arra, hogy az Egyesült Államok 130 millió dollárt fog befektetni Mexikóban, emellett arra kérte az USA 

déli szomszédját, hogy helyezzen nagyobb hangsúlyt a guatemalai határ védelmére. 

[The New York Times] 

 

(25) Ideiglenes védelmi státuszú menekültek ellen döntött az USA Legfelsőbb Bírósága 

Az ideiglenes védelmi státuszú (temporary protected status – TPS) menekültek nem folyamodhatnak 

letelepedési engedélyért, hogyha illegálisan lépték át az USA határát – döntött egyhangúan az Egyesült 

Államok Legfelsőbb Bírósága. Az átmeneti védelmi státusz háborús pusztítás vagy természeti katasztrófa elől 

menekülők számára biztosít ideiglenes tartózkodást az USA-ban. A Legfelsőbb Bíróság indoklásában 

kiemelte, hogy a „zöld kártya” előfeltétele, hogy az igénylőt átvilágítsák, majd hivatalosan beengedjék az USA-

https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters
https://www.nytimes.com/2021/06/08/world/americas/kamala-harris-immigration.html?searchResultPosition=4
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ba a bevándorlási szervek. Abból pedig, hogy egy menekült átmeneti védelmi státusza miatt legálisan 

tartózkodik az Államokban, nem következik az, hogy a hatóságok hivatalosan be is engedték az országba. 

[Hiiraan] 

https://hiiraan.com/news4/2021/Jun/182842/supreme_court_unanimously_backs_limits_on_immigrants_with_temporary_protected_status_seeking_green_cards.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront

