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MIGRÁCIÓS KÖRKÉP
EURÓPA
(1)

Új műveletet indít a Frontex Szerbiában

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) új műveletet indított Szerbiában a múlt héten. A
most felállításra kerülő készenléti alakulatban 44 tiszt fog szolgálni összesen 14 különböző országból.
Feladatuk a szerb rendőrtisztek segítése lesz a szerb-bolgár határon a különböző bűnözői tevékenységek
felderítésében és megakadályozásában, például az embercsempészet és -kereskedelem, a kábítószer- és
fegyverkereskedelem elleni harcban, illetve a potenciális terrorveszélyek elhárítása kapcsán. A Szerbiában
szolgálatot teljesítő Frontex-tisztek száma a közeljövőben 87-re is nőhet, ha a szerbek igénylik. Nem ez az
uniós ügynökség első szerepvállalása a Balkánon: néhány évvel ezelőtt hasonló együttműködés indult
Albániával és Montenegróval is. Szerbia mindenképp logikus választás, hiszen az ország a nyugat-balkáni
útvonal egyik legjelentősebb tranzitszakaszát adja, valamint a szerbek ismét bizonyíthatják elkötelezettségüket
az EU-csatlakozásuk mielőbbi elérése mellett.
[Frontex]
(2)

Megbukott Stefan Löfven svéd miniszterelnök

2021. június 21. reggelén a svéd parlament egyértelmű többséggel megvonta a bizalmat Stefan Löfven
kormányfőtől. A Svéd Demokraták által múlt héten benyújtott bizalmatlansági indítványt a Baloldali Párt, a
Mérsékelt Párt és a Kereszténydemokrata Párt is támogatta. Ez egy merőben szokatlan, szélsőjobb- és
szélsőbaloldali pártot is magában foglaló parlamenti koalíció, amely a szociáldemokrata kormány
megbuktatásán kívül szinte semmilyen fontos politikai kérdésben nem ért egyet. A felszínen egy lakáspiaci
liberalizációról szóló törvényjavaslat áll a kormánnyal szembeni bizalmatlanság mögött, de valójában a
szociáldemokrata kabinet és a svéd parlament között már régóta olyan törésvonalak húzódtak, amelyek
elkerülhetetlenül megpecsételték Löfven sorsát. Ilyen például az új migrációs csomag kérdése, amely a
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parlamenti pártok megosztottsága miatt még mindig csupán előkészületi szakaszban van. Stefan Löfven az
első svéd miniszterelnök, aki egy bizalmatlansági szavazáson bukott el. A kormányfőnek egy hét áll
rendelkezésére, hogy megpróbáljon egy új kormányt alakítani, vagy elrendelje a rendkívüli választásokat.
[Dagens Nyheter]
(3)

Svédország: két muszlim alapítványi iskolát zártak be radikális iszlamista nézetek terjesztése miatt

A svéd oktatási felügyelőség bezáratott két muszlim alapítványi iskolát, mert kiderült, hogy az azokat
működtető Al-Azhar alapítvány kuratóriumának egyik tagja ISIS-harcos. A svéd hírszerzés szerint a szóban
forgó személy Szíriában járt, és onnan hazatérve továbbra is szélsőséges nézeteket vall, illetve kiterjedt
kapcsolatokkal rendelkezik a svédországi szélsőséges iszlamista miliőben. A két általános iskolában a diákok
valószínűleg radikális iszlamista nézeteknek voltak kitéve.
[Sveriges Television]
(4)

Különleges oltási ajánlattal növelte volna Koppenhága a bevándorlók oltási hajlandóságát

A Koppenhága egyik bevándorlónegyedében élők két héttel ezelőtt olyan személyre szabott oltási felhívást
kaptak, amely tetszőlegesen megválasztott nemű egészségügyi dolgozó általi vakcinálást kínált. Ehhez az
ajánlathoz még az egyébként mindenkire kötelező időpontfoglalás sem volt szükséges. A különleges
bánásmód oka abban keresendő, hogy az oltási hajlandóság jelentősen alacsonyabb a többnyire bevándorlók
által lakott Tingbjerg városrészben, mint Koppenhága többi részén. A speciális oltási program a múlt hét
elején megkezdődött Tingbjergben, de csak a hét vége felé szerzett róla tudomást a dán média. Ezt követően
a Konzervatív Néppárt szóvivője hevesen kritizálta a koppenhágai vezetést, mert szerinte nem az
önkormányzatnak kellene a párhuzamos társadalomban élőkhöz alkalmazkodnia, hanem fordítva. A
koppenhágai önkormányzat egy belső félreértésre hivatkozva azonnal visszavonta a speciális oltási ajánlatot.
[TV2]
(5)

Dánia: minden harmadik bevándorló hátterű kisgyermek szenved el otthon fizikai erőszakot

A Dán Társadalomtudományi Kutatóközpont („VIVE”) a dán bölcsődés korú kisgyermekek fejlődését és
jólétét vizsgálta meg egy kvalitatív kutatás során. Az elemzésből kiderül, hogy jelentős nevelési és fejlődésbeli
különbség van a dán és a bevándorló hátterű gyerekek között. Utóbbiak esetében nagyobb a kockázata a
lemaradásnak a társadalmi-érzelmi fejlődés és a beszédkészség terén, mint a dánoknál. A dán gyermekek
12%-át, míg a bevándorló gyermekek 36%-át fenyítik meg a szülei fizikailag is. Szakértők szerint a fizikai
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erőszak ilyen elterjedt alkalmazása a bevándorló gyermekek nevelése során a bevándorlók integrációjának
kudarcáról tanúskodik. Továbbá az is súlyosbítja a helyzetet, hogy az önkormányzatok kevésbé lépnek közbe
a bevándorló családokban elkövetett erőszak esetén, összehasonlítva a dán családokban előforduló
visszaélésekkel.
[Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd és Jyllands-Posten]
(6)

Írország volt elnöke szerint a "klímamenekülteket" nem szabadna repatriálni

Mary Robinson volt ír köztársasági elnök, aki az ENSZ menekültügyi főbiztosi tisztségét is betöltötte, egy
törökországi szír menekülteket bemutató fotókiállítást megnyitó beszédében úgy nyilatkozott, hogy „a
vakcinákkal ugyan legyőzhetjük a COVID-ot, de nem fog sok idő eltelni, mire a tömegek ismét útra kelnek, hiszen a
klímaváltozás nem szűnik meg”. Az egykori ír államfő szerint az éghajlatváltozás következtében hazájukat
elhagyókat nem szabad repatriálni, illetve személyes elkötelezettségének tekinti, hogy a célországokat
meggyőzze a migráció pozitív hatásairól. Robinson a Nelson Mandela által alapított 16 tagú, korábbi államés kormányfőket, illetve más magas rangú vezetőket tömörítő szervezet, a The Elders csoport tagja, egyebek
mellett Jimmy Carter, egykori dél-amerikai és afrikai államelnökök, vagy éppen Ban Ki-mun volt ENSZfőtitkár mellett.
[Independent.ie]
(7)

Migrációpárti tüntetést tartottak a bosnyák-horvát határnál

Migrációpárti aktivisták autóikkal két óra időtartamra blokád alá helyeztek egy Horvátország és Bosznia
közötti határátkelőhelyet, majd békés demonstrációt tartottak. Transzparenseiken a "senki sem illegális", "a
migráció nem bűncselekmény", "stop a visszakényszerítésnek" és hasonló feliratok voltak olvashatók. Egy
aktivista úgy nyilatkozott, hogy a mindenkit megillető emberi jogokért, a migránsokat ért durva bánásmód
ellen és a Frontex feloszlatásáért küzdenek.
[Euronews]
(8)

Szerb belügyminiszter: Szerbia nem lehet a migránsok parkolója

Aleksandar Vulin szerb belügyminiszter Ylva Johanssonnal, az Európai Bizottság belügyi és migrációs
biztosával folytatott kétoldalú megbeszélést. A találkozót követően a szerb belügyminiszter kijelentette, hogy
Szerbia nem lesz az illegális migránsok parkolója és kiemelten fontos, hogy az Európai Unió egy egységes,
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közös megoldást találjon az illegális migráció jelentette problémára. Johansson biztos hangsúlyozta, hogy
Szerbia megbízható partner az illegális migráció megoldásában.
[Magyar Szó]
(9)

Kurz migrációs és EU-s kérdésekről tárgyal a nyugat-balkáni államokkal

Sebastian Kurz osztrák kancellár Bécsben fogadta öt nyugat-balkáni állam vezetőjét, valamint az EU BelgrádPristina dialógussal foglalkozó különmegbízottját. A találkozó során a felek az EU-bővítés lehetőségei mellett
az illegális migránsok hazatelepítéséről tárgyaltak. Karl Nehammer osztrák belügyminiszter külön kiemelte a
balkáni országokkal közösen tervezett hazatelepítési projekteket. Az osztrák belügyi tárcavezető szerint a
Balkánon táborozó migránsoknak nincs joga menedékkérelmet benyújtani.
[Euractiv]
(10)

Osztrák-máltai migrációs egyeztetés

Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter Máltán egyeztetett Evarist Bartolo külügyminisztertársával
a Líbiai helyzetről és a migrációs politikáik összehangolásáról. A felek megegyeztek abban, hogy ezentúl
közösen támogatják a béke elérését célzó lépéseket a líbiai konfliktus kapcsán.
[Euractiv]
(11)

Osztrák-görög migrációs megbeszélés

Közös nyilatkozatot adott ki Karl Nehammer osztrák belügyminiszter és Notis Mitarachi görög migrációs
ügyekért felelős miniszter bécsi megbeszélésüket követően. Az osztrák belügyminiszter a találkozó során
támogatásáról biztosította a görög előterjesztést, amely biztonságos harmadik országnak tekintené
Törökországot a Szomáliából, Pakisztánból, Afganisztánból, Szíriából és Bangladesből érkezők
vonatkozásában. Karl Nehammer szerint az EU-nak azokra a kérdésekre kell fókuszálnia, ahol képesek gyors
eredményeket elérni a migrációs kérdésekben.
[Euroactiv]
(12)

Megduplázódott a menedékkérelmek száma Németországban

A német járványügyi intézkedések lazításának köszönhetően jelentősen növekedett a beadott
menedékkérelmek száma. A német hatóságok szerint az elmúlt hónapban kétszer annyi beadvány érkezett,
mint 2020 azonos időszakában. A német szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal adatai szerint az
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elmúlt hónapban összesen 9 228 menedékkérelmet nyújtottak be Németország területén. A közzétett adatok
alapján a legnagyobb csoport a szíriaiak voltak 3 776 kérelemmel, majd őket követik az afgánok és az irakiak.
A német politikusok az Olaszországba és Spanyolországba érkező migránsok emelkedő száma miatt a
németországi adatok további növekedésére számítanak.
[InfoMigrants]
(13)

Lengyelország 80 lakóegységet biztosít az új migránsközpont számára

Nicos Nouris ciprusi belügyminiszter megköszönte azt a 80 konténerlakást, amelyet Lengyelország a
mediterrán állam számára ajánlott fel a növekedő migrációs nyomás sikeres kezelésének érdekében. A ciprusi
fogadóközpont átadóján Nouris hangsúlyozta, hogy kiemelten sok támogatást kaptak a szolidaritás jegyében
több uniós államtól, többek között Lengyelországtól is. Nouris beszédében rámutatott, hogy a ciprusi
menedékkérők száma évente a teljes lakosság 4%-át teszi ki.
[Financial Mirror]
(14)

A cseh miniszterelnök szerint muszlim többség alakulhat ki Svédországban és Hollandiában is

Andrej Babis cseh miniszterelnök a cseh Kalózpárt sikertelen bizalmatlansági indítványát követően
véleménycikket közölt a Právo cseh napilapban, ahol egyebek mellett a korlátlan bevándorlás veszélyeiről is
értekezett. Babis szerint a következő évtizedek során Svédország és Hollandia is könnyen muszlim többségű
országgá válhat az ottani társadalmi tendenciák eredményeképp. A cseh miniszterelnök Hollandia átalakulását
2044-re, Svédországét pedig 2065-re prognosztizálta.
[The Nation]
(15)

Folyamatosan romló finn-észt kapcsolat: észt túszok a Finn-öblön túl

Tovább romlottak az elmúlt héten a finn-észt kapcsolatok, miután Helsinki ismét jelezte, hogy nem hajlandó
megnyitni a határait. Ennek következtében 20 ezer észt munkavállaló továbbra sem tud átjutni szülőföldjére,
hogy meglátogathassák családjaikat. Korábban Észtország már kifejezte nemtetszését a szigorú finn
szabályozások miatt, sőt, kampányba is kezdett ellene. Kaja Kallas észt miniszterelnök felkereste a finn
nagykövetet is, illetve Eva-Maria Liimets külügyminiszter június 9-én egyenesen az Európai Bizottsághoz
fordult, hogy kötelezettségszegési eljárást indíttasson Finnország ellen. Egyik kísérlet sem hozott átütő sikert
az észt törekvéseknek, így több mint 20 ezer észt munkavállaló továbbra is „túsz” Finnországban.
[Schengenvisainfo]
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA
(16)

240 millió dollárnyi rászorulóknak szánt ENSZ-segélyt sajátított ki egy libanoni bank

A 2019-es gazdasági válság óta az ENSZ helyi partnereként működő Banque Libano-Francaise 240 millió
dollárral rövidítette meg a menekülteket és a rászoruló libanoniakat a rossz váltási árfolyamokra hivatkozva.
A pénzintézet szerint tettük összhangban volt a libanoni pénzintézetek gyakorlatával, amely szerint 2020-ban
és 2021-ben a piaci árfolyamnál 40%-kal kevesebbet fizettek a dollárért. A Világélelmezési Program LOUISE
nevű segélyprogramjának keretein belül a válság előtt a regisztrált menekültek és a rászoruló libanoniak 27
dollár támogatást kaptak, ami az akkori árfolyamon 40 500 libanoni lírát tett ki. Mostanra a kifizetett összeg
százezer lírára nőtt, ami az infláció miatt már csak 7 dollárt ér. A polgárháború végét követően rögzített
árfolyam szerint egy amerikai dollár 1 500 libanoni lírát ért, a 2019 óta tartó gazdasági válság nyomán ma már
15 ezer lírát adnak egy dollárért. A LOUISE fő donorai az Egyesült Államok, az Európai Bizottság,
Németország, az Egyesült Királyság, Kanada, Hollandia és Franciaország.
[Reuters]
(17)

Százezer iraki válhat földönfutóvá a menekülttáborok bezárásával

A Migrációs és Áthelyezési Minisztérium tervei szerint 2021-ben az ország összes menekülttáborát
felszámolják. Az iraki és iraki kurdisztáni területeken eddig már 26 tábort zártak be. Az ENSZ menekültügyi
szervezete szerint a további bezárásokkal százezer ember elhelyezése válik megoldatlanná. Az Iszlám Állam
legyőzése óta 4,8 millió ember tért haza otthonaiba Irakban, 1,2 millióan viszont továbbra is belső
menekültként élnek, közülük 250 ezernek az alapvető ellátása sincs biztosítva.
[Atalayar]
(18)

Több mint 270 migránst mentettek ki a tengerből és küldtek vissza Líbiába

A gibraltári zászló alatt hajózó, Vos Triton nevű hajó az európai kontinens felé tartó migránsok és menekültek
egy nagyobb csoportját mentette ki a tengerből június 14-én, nemzetközi vizeken. A migránsokat a líbiai parti
őrség másnap Tripoliba szállította. A líbiai parti őrség az idei évben már több mint 13 ezer irreguláris migránst
fordított vissza a Földközi-tengerről.
[Al-Monitor]
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(19)

Ismét holttesteket sodort a partra a víz Jemenben

Ismét több holttestet találtak a tengerben a jemeni partoknál. Az Ádeni-öblön keresztül évente több tízezer
kelet-afrikai próbál átjutni a Közel-Keletre a jobb élet és a munkalehetőségek reményében annak ellenére,
hogy Jemenben polgárháború zajlik, és hogy rendszeresek a katasztrófák az út során.
[Hiiraan]
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK
(20)

IOM: hamarosan megkezdődik a menekülttáborokban élő rohingyák oltása

A COVID-19 világjárvány második hulláma pusztít Bangladesben, így a Nemzetközi Migrációs Szervezet
(IOM) a kormánnyal szoros együttműködésben a rohingya menekültek és a befogadóközösségek
humanitárius megsegítésén dolgozik. A helyi hatóságok a megnövekedett fertőzések miatt szigorú zárlatot
írtak elő májusban a Cox’s Bazar több menekülttáborában. A táborokban több mint 900 000 menekült él,
akik beoltását hamarosan megkezdik a hatóságok. Az oltási kampányon túl a mentális jólét érdekében is
indított programot a nemzetközi szervezet szakértőkkel karöltve.
[IOM]
(21)

Rekordmagas volt a világ menekültjeinek száma 2020-ban: elérte a 82,4 millió főt

Az UNHCR arra sürgeti a világ vezetőit, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a béke, a stabilitás és együttműködés
előmozdítása terén annak érdekében, hogy kevesebb menekült hagyja el lakhelyét. A világjárvány ellenére a
háborúk, az erőszak és az emberi jogi jogsértések elől menekülők száma 82,4 millió főre emelkedett 2020ban. Ez négy százalékos növekedést jelent a 2019-es, akkor rekordmagasságúnak számító 79,5 millió főhöz
képest. A legtöbb menekült Szíriában, a Száhel-övezetben, Venezuelában és Afganisztánban kényszerült
elhagyni lakhelyét.
[UNHCR]
(22)

ENSZ: több nemi erőszakra és kínzásra is sor került a líbiai befogadóközpontokban

Az ENSZ vizsgálata szerint több nemi erőszakra és kínzásra is sor került a líbiai befogadóközpontokban.
Egyes áldozatok beszámolói szerint többüket rendszeresen inzultálták az őrök, illetve korábban az
embercsempészek.
[AP News]
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AMERIKA
(23)

Meglátogatja az USA déli határát Donald Trump

Donald Trump, az Egyesült Államok 2021. január 20-án leköszönt elnöke bejelentette, hogy június 30-án
Greg Abbott texasi kormányzó kíséretében meg fogja látogatni az USA déli határát. Eközben a republikánus
körökből egyre élesebb bírálatok érik Kamala Harris alelnököt, amiért még nem tett hivatalos látogatást a
mexikói határon, pedig Joe Biden elnök már márciusban őt jelölte ki a közép-amerikai migrációs válság
megoldására. Harris többször is hangsúlyozta, hogy a migrációs krízist elsősorban a kibocsátó országokban
kell megoldani, Bidentől pedig erre kapott felhatalmazást, nem arra, hogy a határvédelmet koordinálja.
[Newsweek]
(24)

Texas saját erőből fejezné be Trump félbemaradt határfalának építését

Greg Abbot texasi kormányzó június 16-án tartott sajtótájékoztatóján ígéretet tett arra, hogy állama saját
pénzen fogja befejezni a fal építését a mexikói határon, mivel a szövetségi kormányzat erre nem hajlandó.
Abbot első lépésben 250 millió dollárt szeretne elkülöníteni Texas költségvetéséből a fal építésére, illetve arra
kérte támogatóit, hogy magánadományokkal segítsék a projekt finanszírozását. A texasi kormányzó ki is jelölt
egy projektfelelőst, akinek az első feladata az lesz, hogy megbecsülje, pontosan mennyibe is kerülne a határfal
texasi szakaszának befejezése.
[The New York Times]

9

