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EURÓPA  

 

(1) Nemzeti Katonai Stratégia: a tömeges illegális migráció súlyos következményekkel jár 

Magyarország biztonságára 

Közzétették a Magyar Közlönyben Magyarország új Nemzeti Katonai Stratégiáját. A stratégia az illegális 

migrációval összefüggésben a következőket mondja ki: „Jelenleg és a belátható jövőben a legnagyobb 

valószínűséggel az illegális migráció tömeges mértékű, a kormányzati rendszerek és rendvédelmi erők 

túlterhelésével járó növekedésére lehet számítani főként a nyugat-balkáni, de más, hazánkat érintő útvonalak 

irányából is. Egy ilyen jellegű »modern kori népvándorlás« súlyos következményekkel jár Európa, így 

Magyarország biztonságára és stabilitására nézve, miközben a jelenség nemzetbiztonsági, közbiztonsági, 

humanitárius és közegészségügyi kockázatokat is magában hordoz. Migrációs válsághelyzetben a Magyar 

Honvédség a rendvédelmi erőket támogatva lép fel. Az illegális tömeges migrációt kiváltó okok 

(gyenge/bukott államok, etnikai-vallási konfliktusok, szélsőséges ideológiák, klímaváltozás, fegyverek 

ellenőrizetlen terjedése, továbbá külső szereplők egyoldalú beavatkozása) enyhítésében a Magyar Honvédség 

az állam tágabb biztonság- és védelempolitikai eszközrendszerének részeként, nemzetközi koalícióban lép 

fel.” 

[Magyar Közlöny] 

 

(2) A britek és a norvégok is szívesen áthelyeznék offshore befogadóközpontokba a 

menedékkérőket 

Dánia nemrégiben úgy döntött, hogy szakít a jelenlegi menekültügyi rendszerrel és a menedékkérelmek 

elbírálására offshore befogadóközpontot hoz létre egy harmadik világbeli országban: Ruanda merült fel, mint 

lehetséges partnerország. A dán kezdeményezés éles kritikát kapott az ENSZ-től és az Európai Uniótól. Priti 

Patel brit belügyminiszter azonban bejelentette, hogy hamarosan törvényjavaslatot terjeszt elő, amely egy 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/2a94d595e4bc33b3515c09b0f6f04c4ca3df69c6/megtekintes?fbclid=IwAR3Za4CO6MtJvF6pZnHtLXsEEVP7BU3VwXoj8pwWKFTveYcJwDyNBkLkybk
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hasonló modell bevezetését tenné lehetővé az Egyesült Királyság számára. Patel úgy nyilatkozott, hogy nyitott 

egy Dániával közös afrikai befogadóközpont létrehozására. Boris Johnson is támogatja a tervet, különös 

tekintettel arra, hogy idén is folytatódnak az illegális határátlépések a La Manche csatornán. Ebben az évben 

5 300 illegális migráns érkezett ezen az útvonalon az Egyesült Királyságba. A norvég Munkáspárt szintén 

érdeklődést mutat a menedékkérők EU-n kívüli befogadóközpontokba szállítására. A dán kormányhoz 

hasonlóan a jelenleg ellenzékben lévő Munkáspárt érvelése többek között az, hogy ezáltal csökkenthető lenne 

a veszélyes átkelések száma a Földközi-tengeren. A norvég oldalról azonban a most kormányzó 

konzervatívok elutasítják a dánokkal való ezirányú együttműködést. 

[Daily Mail és Aftenposten] 

 

(3) Elfogták az agyonlőtt svéd rendőr gyilkosát 

Szerda este halálos lövés ért egy 33 éves rendőrtisztet Göteborg Biskopsgården nevű bevándorlónegyedében, 

aki ezt követően a kórházban életét vesztette. A gyilkossággal egy 17 éves fiút gyanúsítanak, aki az egyik helyi 

bűnbanda tagja. A fiatalkorú elkövető állítólag nem a járőröző rendőrrel, hanem egy rivális bűnbanda tagjával 

akart végezni. Két évvel korábban ugyanez ellen a személy ellen követett el késes támadást egy göteborgi 

villamoson, akkor a gyilkossági kísérletért fiatal korára tekintettel egy év javítóintézeti elzárást kapott. 

Biskopsgården a svéd rendőrség besorolása alapján egy “különösen érzékeny” terület, ahol két helyi 

bűnbanda már több mint egy évtizede háborúzik egymással. 

[Dagens Nyheter és Dagens Nyheter] 

  

(4)  A francia Nemzetgyűlés elvetette a Szenátus módosító javaslatait a szeparatizmus elleni 

törvénytervezet második olvasatában 

2021. július 1-jén a francia Nemzetgyűlés – a kétkamarás francia törvényhozás alsóháza – újra a 

kormánypártok által még az év elején beterjesztett formában fogadta el a köztársasági elvek tiszteletben 

tartásának megerősítését célzó, „szeparatizmus elleni” törvénytervezetet. A Szenátus – a kétkamarás francia 

törvényhozás felsőháza – jobboldali többsége még márciusban több ponton szigorította a törvényjavaslatot. 

A módosítók szerint tilos lenne minden olyan öltözék, amely a nőknek a férfiakkal szembeni lealacsonyítására 

utal, továbbá kiskorúak számára bármilyen látványos vallási szimbólum viselése. A tervezet második 

nemzetgyűlési olvasata során a kormánypártok az összes szenátusi javaslatot elvetették, és ismét az eredeti 

szövegre voksoltak. A Szenátusban legnagyobb frakcióval rendelkező jobboldali Les Républicains párt 

szerint a kormány tervezete túl puha ahhoz, hogy érdemben fellépjen az iszlám szeparatizmus ellen. Ha a 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9731203/Priti-Patel-opens-talks-open-new-centre-AFRICA-process-asylum-seekers.html
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/aPX86L/ap-aapner-for-aa-sende-asylsoekere-til-afrika
https://www.dn.se/sverige/17-aring-haktad-for-polismord-polisen-har-tagit-pojkens-familj-till-skyddsboende/
https://www.dn.se/sverige/misstankte-pojken-tidigare-domd-for-mordforsok/
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törvényhozás két házának másodszorra sem sikerül megegyezni a tervezet végleges szövegéről, akkor a végső 

szót a kormány kérésére a Nemzetgyűlés fogja kimondani. 

[Le Figaro] 

 

(5) Összesen 6 millió, már az Egyesült Királyságban elő EU-s állampolgár kért letelepedési 

engedélyt a Brexit után 

A már a Brexit előtt az Egyesült Királyságban élő uniós állampolgárok 2021. június 30-ig kérhettek 

letelepedési engedélyt, hogyha továbbra is Nagy-Britanniában és Észak-Írországban szeretnének tartózkodni. 

Kormányzati statisztikák szerint 6 millió ember adott be kérvényt, amely jelentősen magasabb az előzetes 

várakozásoknál. A kormányhivatalok június 30-ig 5,45 millió kérvényt dolgoztak fel, ezek közül mindössze 

109 400-at (2%) utasítottak el. 

[Gov.uk] 

 

(6) Rendkívüli állapotot hirdetett Litvánia a Fehéroroszországból érkező migránsok miatt 

Míg az Európai Unió és Minszk között folyamatosan nő a feszültség a Fehéroroszországra kivetett szankciók 

és Lukasenka ígérete miatt – amely szerint „el fogja árasztani migránsokkal az EU területét” –, addig Litvánia 

rendkívüli állapotot hirdetett a beáramló migránsok számának drasztikus növekedése miatt. Agle Bilotaite 

belügyminiszter péntek este bejelentette, hogy a veszélyhelyzet bevezetését az Állami Határőr Szolgálat 

javasolta, a döntésre pedig nem a bevándorlók jelentette közvetlen fenyegetés, hanem a kihívás miatt 

keletkező határvédelmi reform miatt van szükség. Ingrida Simonyte litván miniszterelnök asszony 

kormányának tisztviselői szerint az elmúlt napokban 150 illegális migránst tartóztattak fel a litván-fehérorosz 

határszakaszon, amely összesen 679 kilométer hosszú. 

[The Toysmatrix] 

 

(7) Illegális migránstábort számolt fel a szerb rendőrség a román határon 

Illegális migránstábort fedezett fel a szerb rendőrség a román-szerb határon, közel a magyar határszakaszhoz 

– számoltak be róla a helyi hatóságok. A rögtönzött tábort Ókeresztúr (Srpski Krstur) községnél fedezték 

fel, a Tisza partján. Míg a jelentés nem határozta meg, pontosan hány embert vettek őrizetbe, annyi kiderült, 

hogy az illegális migránsokon kívül csempészek is előzetes letartóztatásba kerültek. 

[The Washington Post] 

 

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.lefigaro.fr/politique/separatisme-l-assemblee-vote-une-deuxieme-fois-le-projet-de-loi-controverse-20210701?utm_source=app&utm_medium=sms&utm_campaign=fr.playsoft.lefigarov3
https://www.gov.uk/government/collections/eu-settlement-scheme-statistics#documents
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://toysmatrix.com/lithuania-declares-emergency-due-to-migration-from-belarus/
https://www.washingtonpost.com/politics/serbia-police-find-illegal-migrant-camp-people-smugglers/2021/07/04/27a37000-dcbe-11eb-a27f-8b294930e95b_story.html
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(8) A szlovén soros elnökség szigorúbb határvédelmet szeretne 

Szlovénia július 1-jén vette át az EU Tanácsának hathónapos soros elnökségi szerepét Portugáliától. Ljubljana 

kijelentette, hogy központi agendájában szerepel a COVID-19 járvány kezelése, a gazdasági fellendülés, az 

EU bővítése, valamint a szigorúbb uniós határvédelem is – számolt be róla a szlovén állami hírügynökség, az 

STA. Aleš Hojs szlovén belügyminiszter a határvédelem kérdéskörének komolysága miatt meg is látogatta a 

gruškovjei határátkelőt, ahol találkozott a déli schengeni határ településeinek polgármestereivel azért, hogy 

támogatásukról biztosítsa őket. 

[Euractiv] 

 

(9) Új menedékkérelmi ügynökséget hozott létre az EU 

Az Európai Parlament és az Európai Tanács döntése alapján az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége 

veszi át az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) helyét és feladatait. Az új ügynökség elsődleges 

feladata a tagállamok támogatása a menedékkérelmek hatékony elbírálásában. A feladat végrehajtásához 

nagyobb pénzügyi támogatás és szakembergárda áll rendelkezésre, mint az EASO esetében. Az ügynökségek 

adatai szerint a leginkább érintett célországok Spanyolország, Franciaország és Németország. 

[DW] 

 

(10) Elítéli Merkel migrációs politikáját a volt elhárító vezető  

Hans-Georg Maassen a CDU türingiai képviselőjelöltje, valamint a Német Alkotmányvédelmi Hivatal 

korábbi vezetője egy interjú során hibásnak nevezte Angela Merkel migrációs politikáját. A politikus szerint 

hibás volt Angela Merkel 2015-ös határnyitási döntése, amelynek köszönhetően 1,2 millió bevándorló 

érkezett az országba. Maassen szerint a migrációs válság kezdete óta Németország mind politikai, mind 

gazdasági értelemben meggyengült. Véleménye szerint a német polgárok egyszerűen nem értik , miért 

érkeznek olyan személyek is, akiknek nincs is lehetősége megszerezni a menekültstátuszt.  

[Daily Mail] 

 

(11) Osztrák vita a bűnelkövető migránsok deportálásáról 

Az osztrák politikai életben éles vitákat váltott ki egy 13 éves kislány meggyilkolása. Az üggyel kapcsolatba 

hozható gyanúsítottak mind Afganisztánból érkeztek Ausztria területére. Karoline Edtstadler, az ország EU-

ügyi és kancelláriát vezető minisztere a bűnesetet barbár gyilkosságnak minősítette. A gyanúsítottak adatainak 

nyilvánosságra hozatalát követően az Osztrák Néppárt a bűnözők gyorsított deportálását ígérte, valamint 

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.euractiv.com/section/politics/short_news/slovenia-takes-eu-helm-strenghtens-border-security/
https://www.dw.com/en/eu-to-establish-new-asylum-agency/a-58102468
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.dailymail.co.uk/news/article-9752205/Former-head-Germanys-spy-agency-slams-Angela-Merkels-immigration-policies-fatal.html
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Sebastian Kurz kancellár kijelentette, hogy hivatali ideje alatt továbbra is folytatódni fognak a deportálások 

Afganisztánba. Az Osztrák Néppárttal koalícióban kormányzó Zöldek elítélték a nyilatkozatokat. 

[Euronews]  

 

(12) Stabilizálódott a migrációs nyomás a déli határon 

A Rendőrség.hu információi szerint az utóbbi négy hétben stabilizálódott az illegális határátlépési kísérletek 

száma a déli határszakaszon. Míg a 18-21. hét során (április-május) egy exponenciálisan növekedő adatsort 

dokumentáltak, addig ez június-júliusra stabilizálódni látszik. Természetesen a diagramok arra is 

figyelmeztetnek, hogy a migrációs nyomás nem múlt el, hiszen a 24. héten (június) a számok az eddigi 

legmagasabb nyári értéknek bizonyultak: 1 070 illegális határátlépő, 965 feltartóztatott, 15 elfogott, előállított 

és eljárás alá vont személy. 

[Rendőrség.hu]  

https://www.euronews.com/2021/07/01/murder-of-austrian-teenage-girl-sparks-row-over-deportations-policy
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/illegalis-migracio-alakulasa
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AFRIKA 

 

(13) Új videót tett közzé a Boko Haram 

A médiafájl fő üzenete, hogy a 2016-ban kettészakad szervezet újra egyesült egy új emír vezetése alatt és 

folytatja az együttműködést az Iszlám Állammal. Szakértők szerint, ha a hír igaz és a két frakció között 

megszűnik az ellenségeskedés, az jelentősen hozzájárulhat a Csád-medence biztonsági helyzetének további 

romlásához. 

[VOA News] 

 

(14)  A felkelő Tigrinya Népi Felszabadítási Front visszafoglalta a régió fővárosát 

A felkelő Tigrinya Népi Felszabadítási Front (TPLF) visszafoglalta a régió fővárosát, Makalét. Ezzel 

párhuzamosan az etióp kormány egyoldalú tűzszünetet jelentett be, amit a TPLF nem fogadott el, és a harcok 

folytatására szólította fel híveit. Amerikai szakértők szerint már 900 000 embert fenyeget a közvetlen éhhalál. 

[AP News] 

 

(15) Több ezer ember menekült el Szomáliában a harcok elől 

Az as-Sabáb nevű dzsihádista szervezet Wisil városánál támadta meg a szomáli nemzeti haderő bázisát: az 

összecsapásban több tucat ember vesztette életét. A környező települések lakossága a harcok elhúzódásától 

tartva keresett menedéket más városokban. 

[Shabelle] 

  

https://www.voanews.com/africa/experts-concerned-boko-haram-terrorists-pledge-support-islamic-state
https://apnews.com/article/eritrea-ethiopia-africa-9889b4c3692aaeb16b9165763d19303a?utm_campaign=SocialFlow&utm_medium=AP&utm_source=Twitter
https://shabellemedia.com/un-says-fighting-displaces-thousands-in-central-somalia/
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(16) Humanitárius katasztrófához vezethet egy szíriai határátkelő lezárása 

Oroszország azzal fenyeget, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának az ülésén megvétózza a Törökország és 

a szíriai lázadók által uralt Idleb tartomány között működő, egyedüli átjárási lehetőséget biztosító Báb al-

Hawa határátkelőhely engedélyeinek a meghosszabbítását. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2014-ben állította 

fel mechanizmusát a szíriai kormányerők ellenőrzésén kívül eső határátkelőkön keresztül történő 

segélyszállításra. Ennek eredményeként havonta több mint ezer segélyszállítmányokkal megrakott ENSZ-

teherautó érkezik Idlebbe. A határátkelőhely üzemeltetésére vonatkozó ENSZ-határozat most július 10-én 

jár le. Oroszország, Bassár al-Aszad egyik legfontosabb külföldi szövetségeseként azt követeli, hogy a 

segélyek a jövőben a kormányerők által ellenőrzött területeken érkezzenek az országba. Ha ez megvalósul, 

az Idleb tartományban élő 3,4 millió ember – köztük 2 millió belföldi menekült – ellátása megoldatlanná válik 

és humanitárius katasztrófa alakulhat ki. 

[FR24] 

 

(17) Félmillió libanoni család részesülhet segélyben 

A libanoni parlament egy 556 millió dolláros csomagot hagyott jóvá, amelyből 500 ezer család kap segélyt. A 

rászorulók egy éven át havi 137 dollár juttatást kapnak. Libanonban a két éve tartó gazdasági válság miatt a 

lakosság fele él a megélhetési küszöb alatt. 

[Reuters] 

 

  

https://www.fr24news.com/a/2021/07/russia-threatens-lives-as-it-tries-to-cut-aid-to-idlib.html
https://www.reuters.com/world/middle-east/refugees-their-own-country-lebanon-backs-aid-500000-families-2021-06-30/
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

(18) Libanon egyre mélyülő válsága fokozza az éhínséget a helyi és a menekült közösségek 

körében 

Az UNICEF múlt héten közzétett jelentése szerint a libanoni háztartások több mint háromnegyedének – 

köztük a szíriai menekültháztartások 99%-ának – nincs elegendő anyagi forrása élelmiszervásárlásra. A 

recesszió, a COVID-19 világjárvány és a 2020-as bejrúti kikötői robbanás súlyos gazdasági helyzetbe 

taszították libanoni családokat. A jelentés becslései szerint legalább 1,5 millió szíriai embert, köztük 855 000 

menekültet érint különösen súlyosan a válság, a támogatásra szoruló libanoni emberek száma pedig 

rohamosan növekszik.  

[UNHCR] 

 

(19) IOM: tartós és gyors megoldásokra van szükség az elhúzódó rohingya-válság kezelése 

érdekében 

A bangladesi Cox’s Bazar környéki menekülttáborokban csaknem 900 000 rohingya menekült él, akiknek 

sürgős cselekvésre van szükségük jövőjük biztosítása érdekében. A nemzetközi szervezet tisztségviselői úgy 

vélik, komplex cselekvési tervre van szükség, hogy a menekültek biztos megélhetési forrással, elérhető 

humanitárius segítséggel és szolgáltatásokkal rendelkezzenek. Fontosnak tartják azt is, hogy a válság által 

eltérő mértékben érintett közösségek számára fejlesztési programokat biztosítsanak. 

[IOM] 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
https://www.iom.int/news/ioms-emergency-director-urges-swift-durable-solutions-protracted-rohingya-crisis
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AMERIKA 

 

(20) Húsz afrikai migráns holttestét hordó csónakot találtak a karibi Grand Turk szigetnél  

A Kubához közel fekvő, 30 tagú Turks és Caicos-szigetcsoport egyik szigeténél, Grand Turknél június 24-

én észleltek egy csónakot, fedélzetén 20 afrikai holttestével. A helyi rendőrség szerint nem a térségből 

érkezhetett a csónak és nem is a szigetcsoport volt az úticélja, de a halálozások oka és körülményei hosszabb 

nyomozás után lesznek csak megállapíthatók. A cikk említ két hasonló esetet: idén májusban Trinidadnál, 

míg 2006-ban Barbadosnál találtak olyan csónakot, amellyel afrikaiak a kanári-szigetekre igyekeztek, ám az 

áramlatok az óceán túlsó felébe sodorták őket, esélyt sem hagyva a túlélésükre. 

[Turks and Caicos Weekly News] 

 

(21) The Hill: a potenciális republikánus elnökjelöltek kampányában kiemelt helyen szerepelhet 

a migráció 

Az amerikai (párt)politikai elemzéseket közlő The Hill szerzője, Tal Axelrod rámutat, hogy a republikánusok 

Joe Biden egyik gyenge pontjának engedékeny migrációs politikáját tartják. Meglehetősen tudatos lépés tehát 

a texasi kormányzónak Donal Trump társaságában a mexikói határfalnál tett látogatása. A Capito liumban 

Ted Cruz texasi és Rick Scott floridai szenátorok ostorozzák a kormányzatot, míg a republikánus előválasztás 

valószínű résztvevői, Ron DeSantis floridai és Kristi Noem dél-dakotai kormányzók az irányításuk alatt lévő 

rendőri és Nemzeti Gárda-csapatoknak a déli határra küldésével demonstrálják elkötelezettségüket a szigor 

mellett, amely a republikánus szavazótáborban jól rezonál. 

[The Hill] 

 

(22) Texas saját kezébe venné az illegális bevándorlás elleni harcot 

Greg Abbott, Texas kormányzója az illegális határátlépések rekordmagas számára hivatkozva katasztrófa 

sújtotta területté nyilvánította az állama Mexikóval határos megyéit, és saját hatáskörben tervez fellépni az 

irreguláris migrációval szemben, mivel szerinte erre a Biden-kormányzat nem hajlandó. A már korábban 

bejelentett határfal továbbépítése mellett a 2022-es pénzügyi évben rekordmennyiségű, 1 milliárd dollárt 

különített el az állam költségvetéséből határvédelemre. Texas 2008 óta folyamatosan növekvő összegeket 

költ a mexikói határ védelmére: 2016 óta minden évben 800 millió dollárt jelölt ki erre a célra, ám ezt a keretet 

2022-től 25%-kal megemelik. A katasztrófahelyzet kihirdetése miatt a texasi állami rendőrség hatékonyabban 

léphet fel az illegális határátlépésekkel szemben, amelyek megakadályozása jellemzően a szövetségi határőrség 

https://tcweeklynews.com/remains-of-people-found-in-boat-off-grand-turk-p11756-127.htm
https://thehill.com/homenews/campaign/561417-republicans-eyeing-white-house-take-hard-line-on-immigration
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kizárólagos feladata lenne. Abbott kormányzó továbbá azt tervezi, hogy a Texasban működő – az 

Egészégügyi és Szociális Minisztérium által fenntartott –, migráns gyermekek elhelyezésére kialakított 

menedékhelyek működési engedélyét megvonja. 

[Migration Policy Institute] 

https://www.migrationpolicy.org/article/texas-tests-boundaries-state-authority-immigration

