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EURÓPA  

 

(1) A finn Legfelsőbb Bíróság döntése lehetővé tette egy szomáli férfi kitoloncolását 

A finn Legfelsőbb Bíróság döntése értelmében kitoloncolható az a szomáli származású férfi, aki 

Finnországban született és sohasem járt Szomáliában, nem rendelkezik finn állampolgársággal, és akit az 

elmúlt években legalább 11 esetben ítélték el különféle bűncselekmények miatt. Az indoklás szerint a férfi 

nem tudott a finn társadalom integráns részévé válni, ezért el kell hagynia az országot. 

[Hiiraan] 

 

(2) Afganisztán ideiglenesen felfüggeszti az Európából kiutasított afgánok visszafogadását  

Az afgán menekültügyi minisztérium szombati sajtóközleményében kijelentette, hogy az elkövetkező 3 

hónapra felfüggeszti az európai országokból kiutasított afgán állampolgárok visszafogadását az országban 

egyre növekvő erőszakra és a koronavírus-járvány harmadik hullámára hivatkozva. A döntést követően a 

svédországi Mérsékelt Párt felszólította a svéd kormányt, hogy fagyassza be az Afganisztánnak szánt 

segélyeket. A párt szóvivője szerint Svédországnak minden olyan országtól meg kellene vonnia a 

támogatásokat, amely nem együttműködő a kitoloncolt migránsok visszafogadásában. A svéd kormány nem 

nyilatkozott az ügyben, arra hivatkozva, hogy Afganisztán döntéséről egyelőre kevés információ áll 

rendelkezésre. Már májusban is megakadt az afgánok kitoloncolása Svédországból, mert akkor Afganisztán 

csak negatív COVID-teszttel fogadta vissza az állampolgárait, akiknek a többsége a kitoloncolás elkerülése 

érdekében megtagadta a vizsgálatot. 

[Expressen] 

 

 

 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://hiiraan.com/news4/2021/July/183176/court_approves_deportation_of_finland_born_somali_background_man.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.expressen.se/nyheter/afghanistan-slutar-ta-emot-utvisade-migranter/
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(3)  Az Egyesült Királyság külföldre szállítaná a menedékkérőket, amíg a kérelmüket elbírálják 

A brit kormány által július 6-án benyújtott javaslat szerint külföldre szállítanák a menedékkérőket, amíg 

elbírálják a kérvényüket. Az ellenzéki Munkáspárt, valamint a menekülteket segítő civil szervezetek elítélték 

a kormánypárti javaslatot. Jelenleg a brit törvényjavaslathoz hasonló szabályozás van érvényben 

Ausztráliában, nemrég pedig Dániában is olyan törvényt fogadtak el, amely lehetővé teszi a 

menekültstátuszért folyamodók külföldi adminisztrálását. 

[The New York Times] 

 

(4) Fellángoltak a kitoloncolások körüli viták Németországban a würzburgi támadást követően 

A három nő halálával végződő würzburgi támadást követően Németországban új vita kezdődött az 

erőszakos, illetve bűnelkövető migránsok kitoloncolásáról. Az üggyel kapcsolatban az AFD az EU külső 

határainak védelmét emelte ki. Mathias Middelberg, a CDU/CSU parlamenti csoport belügyi szóvivője 

szerint nem szabad politikai célokra felhasználni az esetet. A bűnelkövető migránsok kitoloncolása mellett 

foglalt állást a baloldali SPD és az FDP is. 

[InfoMigrants] 

 

(5) Kerítést épít Litvánia a Fehéroroszországgal közös határra 

A litván belügyminiszter múlt pénteken megerősítette, hogy a kormány kerítést épít a Fehéroroszországgal 

közös határszakaszra. A számítások szerint 41 millió euróba kerülő fizikai akadály 550 km hosszúságú lesz, 

lefedve a mintegy 680 kilométeres teljes litván-belorusz határ nagy részét. Agnė Bilotaitė hozzátette, hogy a 

védelmi rendszer két párhuzamos elemből fog állni: egy szögesdrótos akadályból, illetve egy kerítésből. A 

fizikai határvédelmi rendszer kialakítása több szakaszban történik majd, és összesen 2-3 hónapot vehet 

igénybe. Az intézkedésre azután kerül sor, hogy az EU gazdasági szankcióira válaszul a belorusz hatóságok 

júniustól nem tartóztatják fel, illetve a gyanú szerint aktívan segítik a schengeni övezetbe igyekvő harmadik 

állampolgárok – jellemzően közel-keleti (elsősorban iraki) és afrikai bevándorlók – átjutását a litván-

fehérorosz határon. A litván kormány egyértelműen hibrid hadviselésnek tekinti Lukasenka migrációs lépéseit. 

A Frontex már kommunikálta, hogy határőröket és tiszteket vezényel az érintett külső schengeni határra. 

Emellett több tagállam, köztük Lengyelország és Magyarország is jelezte, hogy kész segítséget nyújtani a kis 

balti államnak a külső határ megvédésében. Mindeközben a litván külügyminiszter kijelentette, hogy további 

szankciókat fog sürgetni Brüsszelben a fehérorosz rezsim ellen. Érdekesség, hogy múlt szombaton már egy 

kisebb tüntetésre is sor került Litvániában a belorusz határhoz közel: „családvédő” aktivisták tiltakoztak az 

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.nytimes.com/2021/07/06/world/europe/uk-migration-priti-patel.html?campaign_id=51&emc=edit_mbe_20210707&instance_id=34696&nl=morning-briefing%3A-europe-edition&regi_id=127936664&segment_id=62749&te=1&user_id=87e3142ec3aa7e0adde24fb57039c941
https://www.infomigrants.net/en/post/33404/deportation-debate-in-germany-as-details-behind-wuerzburg-attack-re
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illegális bevándorlás ellen. A mintegy 150 fős csoport a kormányt inkompetenciával vádolta, és olyan szövegű 

transzparenseket lengetett (a bevándorlóknak címezve), mint pl. „Európa nem a te hazád”. 

[LRT, LRT(b), LRT(c), LRT(d) és LRT(e)] 

 

(6) A görög miniszterelnök is elítélte a belorusz vezetés migrációs taktikáját 

Kyriakos Mitsotakis görög miniszterelnök hivatalos Twitter oldalán ítélte el Fehéroroszország vezetését a 

litván határnál okozott migrációs krízis miatt. A kormányfő szerint az irreguláris migránsok politikai és 

geopolitikai célok érdekében való „alkalmazása” korábban már elbukott, és most is el fog bukni. Mitsotakis 

támogatásáról biztosította Litvániát, valamint kijelentette, hogy az EU-t nem lehet megfélemlíteni.  

[Greek City Times] 

 

(7) Orbán Viktor: az EU-nak szüksége van Szerbiára 

Orbán Viktor miniszterelnök szerbiai látogatása során kiemelt témaként kezelte az ország csatlakozási 

lehetőségeit. A magyar kormányfő szerint Szerbia EU-tagsága nélkül nem érhető el a Nyugat-Balkán további 

integrációja. Emellett Orbán kiemelte Szerbia fontosságát a nyugat-balkáni útvonalon jelentkező migrációs 

kihívások kezelésében. 

[Balkan Insight] 

https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1448062/lithuania-to-spend-eur41m-on-border-fence-with-belarus
https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1449202/lithuania-turns-to-poland-for-assistance-with-irregular-migration
https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1449011/eu-border-agency-frontex-vows-additional-support-for-lithuania-amid-migration-influx
https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1449083/family-defence-activists-stage-anti-migrant-rally-near-lithuanian-belarusian-border
https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1449000/lithuania-hopes-to-deter-lukashenko-from-weaponising-migration
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://greekcitytimes.com/2021/07/06/greek-pm-accuses-belarus-of-weaponising-migrant-crisis/
https://balkaninsight.com/2021/07/08/eu-needs-serbia-key-to-western-balkans-orban-says/
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AFRIKA 

 

(8) Ruanda 1 000 katonát és rendőrt küld Mozambikba 

A Dél-afrikai Fejlesztési Közösség (SADC) döntése értelmében a szervezet összesen egy 3 000 fős 

gyorsreagálású erővel támogatja meg Maputót a dzsihádista felkelők elleni harcban. Ebből Ruanda egymaga 

1 000 katonát ajánlott fel. Bár a művelet hivatalosan július 15-én indul, még nem világos, hogy mely országok 

biztosítják a maradék 2 000 főt. A mozambiki terrorizmus az elmúlt négy évben mintegy 2 000 halálos 

áldozatot szedett, és 700 000 ember vált menekültté. 

[AP News] 

 

(9)  Párizs 2 000 katonát von ki a Száhelből 

Megjelentek az első konkrétumok a francia Barkhane-művelet jövőjével kapcsolatban. Emmanuel Macron 

államfő 2022 elejére csaknem a felére szeretné csökkenteni a terrorista-ellenes haderő létszámát, ami 2 000 

katona kivonását jelenti a Száhel-térségből. A francia katonák több észak-mali bázist is átadnak majd a helyi 

erőknek. 

[AP News] 

 

(10) Etiópia folytatja a Nagy Etióp Újjászületés Gát mögötti víztározó feltöltését 

Etiópia megkezdte a Nagy Etióp Újjászületés Gát mögötti víztározó feltöltésének második szakaszát. A lépés 

éles diplomáciai tiltakozást váltott ki Egyiptom és Szudán részéről. Az esős évszak végére a 2020-as 4,9 

milliárd köbméter után további 13,5 milliárd köbméter víz marad a tározóban. Több szakértő is attól tart, 

hogy az arab államok akár erőszakkal is megakadályozzák a gát elkészültét. 

[VOA News] 

  

https://apnews.com/article/africa-rwanda-mozambique-a9f2d2000abe26812619743c07458e62
https://apnews.com/article/europe-government-and-politics-france-e384891a63e6ac15c02177b2c095bf26
https://www.voanews.com/africa/egypt-sudan-oppose-ethiopia-filling-nile-dam
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(11) ENSZ BT: újabb 6 hónapig használható a kulcsfontosságú szíriai határátkelő  

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának döntése értelmében a nemzetközi segélyszállítmányok további 6 hónapon 

keresztül érkezhetnek Törökország felől a szíriai lázadók által uralt Idlib tartományba a Báb al-Hawá 

határátkelőn keresztül. A friss mandátum 2022. január 10-ig érvényes, lejártakor pedig újabb 6 hónappal 

hosszabbítható meg, amennyiben az ENSZ főtitkára átláthatónak és kielégítőnek ítéli a segélyek elosztását. 

Az ENSZ BT 2014-ben döntött afelől, hogy a Báb al-Hawá átkelőt használja az ország észak-nyugati részébe 

szánt nemzetközi segélyek célba juttatására. Azóta havonta 1 000 teherautónyi segély érkezik az átkelőn 

keresztül Idlibbe, amely nélkülözhetetlen a tartományban összezsúfolódott több mint kétmillió belső 

menekült számára. Oroszország korábban azzal fenyegetett, hogy megvétózza a Báb al-Hawá használatára 

vonatkozó mandátum meghosszabbítását. Moszkva ezzel azt akarta elérni, hogy a jövőben a 

segélyszállítmányok a kormányerők által ellenőrzött területeken keresztül érkezzenek az országba. 

[HRW] 

 

  

https://www.hrw.org/news/2021/07/07/un-security-council-restore-syria-cross-border-aid?fbclid=IwAR3zU1HWZyDmOgD7PFkGbdsHMzjeOXesbtCxzlEi5Ff3IlwSkAOyIWXFSJw
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(12) EJEB: Lengyelország törvénytelenül toloncolt ki három szíriai állampolgárt 2017-ben 

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) július 9-i döntése értelmében Lengyelország jogtalanul 

toloncolt vissza három szíriai állampolgárt Fehéroroszországba még 2017-ben. Az ítélet szerint 

Lengyelországnak fejenként 10 ezer euró kártérítést kell fizetnie a károsultaknak. A bíróság kimondta, hogy 

a három szíriai esetében a Fehéroroszországból történő hazaküldés kockázata magas, amit a lengyeleknek 

figyelembe kellett volna venniük, mielőtt megtagadták tőlük az országba való belépést. 

[InfoMigrants] 

 

(13) Strasbourg elmarasztalta Dániát egy szír menekült családegyesítési jogának korlátozása miatt 

Az EJEB határozatában kimondta, hogy a családi élethez való joga sérült annak a szír menekültnek, aki 2015-

ben érkezett Dániába, ahol ún. ideiglenes védelmi státuszt kapott, majd a hatályos dán jogszabályok 

értelmében három évet kellett várnia családegyesítési kérelmének elbírálására. A szír férfi 2018-ban kapott 

engedélyt arra, hogy a feleségét Dániába hozza, s a házaspár azóta is ott él. A dán parlament 2016 januárjában 

fogadta el azt a törvényt, amely egy évről három évre növelte az ideiglenes védelmi státusszal rendelkezők – 

vagyis a nem egyénileg üldözöttek – családegyesítési jogát. A dán törvény elfogadása óta hat európai ország 

– köztük Ausztria, Németország és Svédország – vezetett be hasonló, egytől három évig terjedő várakozási 

időt. A bíróság ítéletében 10 000 euró kártérítés megfizetésére kötelezte Dániát. 

[Emberi Jogok Európai Bírósága és Jyllands-Posten] 

 

(14)  A nők hátrányos megkülönböztetése akadályozza a születések nyilvántartásba vételét 

Az UNHCR és az UNICEF közös jelentése szerint a nők számos országban olyan diszkriminációval 

szembesülhetnek, amely akadályozza a születések nyilvántartásba vételét. Ezzel a kiszolgáltatott gyermekek 

hontalan státuszba kényszerülnek. A jelentés szerint az akadályok a jogszabályokban, valamint a kulturális 

normákban rejlenek. Egyes országokban az apákra vagy egy másik férfi családtagra ruházzák a jogi 

felelősséget a gyermek születésének nyilvántartásba vétele kapcsán, sőt, bizonyos körülmények között az 

orvosok, a szülésznők vagy a törzsfőnökök is elsőbbséget élveznek az édesanyákkal szemben. Az UNICEF 

adatai szerint ma minden negyedik 5 év alatti gyermek nincs bejegyezve születéskor: világszerte 237 millió 5 

év alatti gyermek nem rendelkezik születési anyakönyvi kivonattal. A jelentés reformjavaslatokat is tartalmaz. 

[UNHCR] 

https://www.infomigrants.net/en/post/33514/european-court-of-human-rights-accuses-poland-of-illegal-pushbacks
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22sort%22:[%22kpdate%20Descending%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001-211178%22
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE13120614/den-danske-stat-har-tabt-sag-om-familiesammenfoering-til-syrisk-flygtning/
https://www.unhcr.org/news/press/2021/7/60e5a7064/women-countries-face-discrimination-registering-children-birth-warn-unhcr.html
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AMERIKA 

 

(15) USA: egyre gyorsabban terjed a COVID az irreguláris migránsoknak fenntartott központokban  

A szövetségi hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy egyre gyorsabb tempóban terjed a koronavírus az 

irreguláris migránsok számára fenntartott központokban az Egyesült Államokban. A The New York Times 

által szemlézett jelentés szerint a járvány gyorsuló terjedése több okra vezethető vissza. Egyrészről a 

központokban élő bevándorlók alig 20 százaléka kapta meg az első oltást, másrészről a túlzsúfolt 

létesítményekben nehezen oldható meg a járvány terjedését lassító szabályok betartása, vagy a migránsok 

rendszeres, tömeges tesztelése. A jelentés szerint a korábbi vírusváltozatoknál jelentősen fertőzőbb delta 

variáns szerepe sem elhanyagolható a járványgócok kialakulásában. 

[The New York Times] 

 

  

https://www.nytimes.com/2021/07/06/us/covid-immigration-detention.html?searchResultPosition=1
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ÁZSIA 

 

(16) Afgán családok tízezrei kényszerülnek lakhelyük elhagyására 

Afgán családok tízezrei hagyják el lakhelyüket és menekülnek el a tálibok gyors előretörése miatt – 

figyelmeztet az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága. A helyzet az ország északi régiójában a legsúlyosabb. A 

tálibok jelentős kiterjedésű vidéki területeket foglaltak el, miközben Joe Biden, az Amerikai Egyesült Államok 

elnöke bejelentette, hogy az amerikai csapatok a tervezettnél közel két héttel korábban befejezik a kivonulást. 

Fontos előrelépés ugyanakkor, hogy az afgán kormány és a Talibán Mozgalom a teheráni egyeztetések után 

kiadott egy közös nyilatkozatot, miszerint a tálibok nem támogatják a civilek, mecsetek, iskolák és kórházak 

elleni támadásokat, valamint tárgyalásos rendezésre törekszenek Afganisztán jövőjével kapcsolatban. 

[UNHCR] 

https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/

