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(1)

Frontex: dinamikusan emelkedik az illegális határátlépések száma az EU-ban

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) előzetes adatai szerint 61 000 illegális határátlépést
regisztráltak 2021 első hat hónapjában, ami 59%-os növekedésnek felel meg éves alapon. A júniusban
elkönyvelt 11 150 határsértés 69%-os bővülést jelent 2020 júniusával összevetve. Az emelkedést
egyértelműen a Covid-járvány miatti magas bázis okozza, de egyedi tényezők is hozzájárulhattak. Továbbra
is nehéz helyzetben van Olaszország, ahol idén már 22 ezernél jár az érkezők száma (Málta is a középmediterrán kategóriában szerepel, de a nagy többség Olaszországban köt ki). Többnyire tunéziaiakat és
bangladesieket regisztráltak idén a hatóságok. Magasan alakul a nyugat-balkáni útvonal érkezésszáma (18 604,
+92%) is, amit egyértelműen az ún. másodlagos migrációs mozgások fűtenek, hiszen a török-görög
relációban (kelet-mediterrán szakasz) „csupán” 7 339 illegális határátlépés történt, vagyis a görögök továbbra
is viszonylag hatékonyan védik szárazföldi és tengeri határaikat (41%-os éves alapú csökkenés). Az érkezők
jellemzően szírek és törökök e szakaszon. Végül, kiemelendő Spanyolország helyzete: a félszigeten 5 800 volt
az első hat hónap statisztikája, ami 27%-os éves alapú növekedést jelent, szemben a Kanári-szigetekkel, ahol
a 6 600-as érkezésszám több mint duplája a tavalyi időarányosnak (2 700). Míg az Ibériai-félszigetre
alapvetően algírok (~60%) és marokkóiak érkeztek, a Kanári-szigeteken a szubszaharai afrikaiak alkotják a
bevándorló tömeg nagy részét.
[Frontex]
(2)

Két dán nőt bántalmazott egy bevándorló Koppenhága egyik forgalmas vasútállomásán

Egy 34 éves, alkoholos befolyásoltság alatt álló bevándorló férfi ismeretlen okból ámokfutásba kezdett
Koppenhága Valby nevű vasútállomásán. Először egy 19 éves nőt támadott meg, majd egy 29 éves nőt lökött
a sínek elé. Az állomásra érkező vonat vezetőjének szerencsére még sikerült időben lefékeznie a járművet.
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Az elkövető saját elmondása szerint egy évvel ezelőtt érkezett Dániába Jordániából családegyesítés céljából,
de a felesége nem sokkal később szakított vele. Azóta barátoknál és ismerősöknél húzta meg magát,
jövedelme nincs. A férfi nem volt büntetett előéletű, de július elején két esetben is vádat emeltek ellene
erőszak, illetve erőszak kísérlete miatt.
[Ekstra Bladet]
(3)

Svédország leállítja az afgánok kitoloncolását

A svéd bevándorlási hivatal július 16-án azonnali hatállyal és határozatlan időre felfüggesztette az
Afganisztánba irányuló deportálásokat. A döntést a svéd hatóság a tálibok növekvő befolyásával és az ország
biztonsági helyzetének romlásával indokolta. Svédországban jelenleg 7 000 jogerősen kiutasított afgán
állampolgár tartózkodik. Ezek felét közvetlenül érinti a deportálások végrehajtásának leállítása, másik felük
még érvényes ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
[Migrationsverket]
(4)

Európai Unió Bírósága: a munkáltatók megtilthatják látványos vallási szimbólumok

viselését az alkalmazottaknak
Az Európai Unió Bíróságának (ECJ) csütörtöki döntése szerint a munkáltatók megtilthatják minden olyan
jelkép viselését az alkalmazottaik számára, amelyek alapján egyértelműen következtetni lehet az adott személy
vallási, politikai vagy filozófiai nézeteire. Az ECJ indoklása szerint a tiltás azért lehet megalapozott, mert a
munkáltató jogosan kívánhatja, hogy a társadalmi konfliktusok elkerülése érdekében a vállalkozását
értéksemlegesen tudja megjeleníteni ügyfelei előtt. Az ECJ szerint a tiltás nem számít diszkriminációnak,
hogyha a munkáltató azt következetesen alkalmazza minden vallási meggyőződéssel szemben. Ugyanakkor a
nyílt vallási szimbólumok munkahelyi tiltása nem alapulhat a munkáltató szubjektív preferenciáin. Az Open
Society Justice Initiative szerint az ECJ ítélete a muszlim nőkkel szembeni munkahelyi diszkriminációhoz fog
vezetni, a nyílt vallási szimbólumok viselését korlátozó intézkedések és jogszabályok pedig csak az
iszlamofóbia újabb manifesztációi.
[Euronews]
(5)

200 ezer eurót küld Észtország Litvánia megsegítésére

A Fehéroroszország irányából megnövekedett migrációs nyomás kezelése, valamint a régió stabilitásának
megőrzése céljából 200 ezer euró segélyt nyújt Litvániának Észtország. A külügyminiszter kifejtette, hogy a
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helyzet kezeléséhez a migránsok visszaküldése is hozzátartozik és a segítség ezt is célozza. Az észt kormány
korábban már rendőr- és határőregységeket is küldött a litván határvédelem megerősítésére.
[ERR]
(6)

Görögország segítene Litvániának

Ingrida Simonyte litván miniszterelnök athéni látogatását követően Kyriakos Mitsotakis görög
miniszterelnök felajánlotta a görög tapasztalatok megosztását a tömeges illegális migrációval kapcsolatban. A
görög kormányfő elítélte a belarusz kormány próbálkozását, amelynek keretében migránsok alkalmazásával
próbálja nyomás alá helyezni az Európai Uniót. A két kormányfő bejelentette, hogy koordinálni fogják
álláspontjukat az új EU Migrációs Megállapodással kapcsolatban.
[Reuters]
(7)

1 146 ember vesztette életét a földközi-tengeri illegális átkelések során 2021 első hat

hónapjában
2021 első hat hónapjában legalább kétszer annyi – 1 146 – ember vesztette életét a földközi-tengeri illegális
átkelések során, mint 2020 azonos időszakában. Ez jórészt visszavezethető arra, hogy a koronavírus-járvány
mérséklődésével jelentősen megugrott az átkelések száma – csaknem 58 %-kal. Élénkült a helyi parti őrségek
tevékenysége is: a líbiai hatóságok ebben az évben eddig 15 000 átkelést akadályoztak meg.
[AP News]
(8)

Németország folytatja a deportálásokat Afganisztánba

Az afgán kormány a tálibok erőszakos térnyerésére és a növekvő COVID-19 fertőzöttek számára való
tekintettel az Afganisztánba irányuló deportálások felfüggesztését kéri az európai kormányoktól. A finn
kormányzat a romló afganisztáni biztonsági helyzetre való tekintettel a Finn Bevándorlásügyi Hatóság
közleménye szerint felfüggesztette a deportálásokat. A vezető CDU-s politikusok szerint a kabuli
kormánynak továbbra is fogadnia kell a Németországból kiutasított embereket. A német kormány
közleménye szerint a végső döntés előtt megbeszélést folytatnak a kabuli vezetéssel és az Európai Unió
további tagországaival.
[Info Migrants]
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(9)

Szerb embercsempészt tartóztattak le Magyarországon

A magyar rendőrség Bőny térségében állított meg egy szerb állampolgárságú férfi vezette autót, amelyben 10
migráns tartózkodott. A szerb sofőrt embercsempészés bűntettének megalapozott gyanúja miatt
gyanúsítottként kihallgatták, a menekülteket kihallgatásukat követően visszakísérték az ideiglenes biztonság
határzárhoz.
[Szabad Magyar Szó]
(10)

Belügyminiszteri találkozó az EU közös migrációs politikájáról

A szlovén belügyminiszter Aleš Hojs meghívására az EU tagállamok belügyminiszterei Szlovéniában egy
informális megbeszélés keretében vitatták meg az EU közös migrációs politikájának aktuális kérdéseit. A
miniszterek kiemelték a tranzit és származási országokkal kiépített szoros kapcsolatokat. Emellett a
Schengeni zóna lehetséges reformját is megvitatták, aminek célja egy olyan térség kialakítása, amely képes
ellenállni az új kihívásoknak.
[Gov.si]
(11)

Albán embercsempészeket fogtak el Spanyolországban

A spanyol nemzeti rendőrség és az albán rendőrség több érintett EU-s és nemzeti hatóság támogatásával
felszámolt egy szervezett bűnözői hálózatot, amely albán és koszovói állampolgárokat csempészett az
Egyesült Királyság és az USA területére. Az akció során 18 embert vettek őrizetbe, valamint kábítószert és
több hamis dokumentumot is lefoglaltak. A vizsgálatok szerint a csoport összesen 400 embert jutatott be az
Egyesült Királyság és az USA területére.
[Schengen Visa Info]
(12)

Angol-albán belügyminiszteri egyeztetés

Bledar Çuçi albán belügyminiszter kétoldalú megbeszélést folytatott az országba hivatalos látogatásra érkező
Priti Patel angol belügyminiszterrel. A megbeszélésen sor került a két ország között megkötött
együttműködés megvitatására, amelyben Albánia kijelenti, hogy kész szerepet vállalni a szervezett bűnözés
és az illegális migráció elleni küzdelemben. Priti Patel kijelentette, hogy erős kötelék létezik a két ország között,
amely elsősorban az illegális migráció visszaszorítása és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben testesül meg.
[Albanian Daily News]
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AFRIKA
(13)

A tűzszünet ellenére tovább folynak a harcok Etiópia Tigráj tartományában

A három hete bejelentett egyoldalú tűzszünet ellenére tovább folynak a harcok Etiópia Tigráj tartományában.
A felkelő TPLF nevű szervezet azt nyilatkozta, nem fogadja le a fegyverszünetet, amíg az egész tartományt
fel nem szabadítja, és tovább folytatta offenzíváját. Addisz-Abeba türelme is fogytán van, és azzal
fenyegetnek, hogy újraindítják a kormányerők támadását. Egyes sajtóértesülések szerint a felkelők a
menekülttáborokban is toboroznak, és kivégzik azokat, akik nem csatlakoznak a felkeléshez.
[Reuters]
(14)

Idegenellenes támadássá alakultak át a zavargások a Dél-afrikai Köztársaságban

A demonstrációk akkor kezdődtek, amikor a korábbi elnök, Jacob Zuma hívei az utcára vonultak tiltakozásul,
hogy a volt államfőt többrendbeli korrupciós vádak alapján a bíróság börtönbüntetésre ítélte. Az
összecsapásokban legalább 70-en haltak meg és 1 000 embert tartóztattak le. Az áldozatok többsége külföldi
kisvállalkozó volt, akiknek boltjait a demonstrálók kifosztották és felgyújtották.
[Shabelle]
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA
(15)

A szírek már nem Görögország, hanem Líbia felől közelítik meg Európát

A szigorú ellenőrzés miatt Szíriából már nehéz illegálisan átjutni Törökországba, a görög partokhoz való
átkelés pedig 15 ezer dollárba is belekerülhet. Ezzel szemben a szírek Líbiába vízum nélkül, repülővel
utazhatnak, onnan kétezer dollárt fizetnek az olasz partokhoz való átjutásért, az út Németországig pedig
összesen 6 ezer euróba kerül. Noha Szíriában a harci cselekmények gyakorlatilag véget értek, a gazdaság
összeomlása és az elszabaduló árak miatt továbbra is tömegek készülnek elhagyni az országot.
[EUobserver]
(16)

Ünnepi kimenőt ad Törökország a szír menekülteknek

A muszlim ünnepre, az Eid al-Adhára való tekintettel Törökország százezer szíriai menekültnek adott
engedélyt arra, hogy meglátogassa családját az ország északi, felkelők által ellenőrzött Idleb tartományában.
Azok, akik július 18-áig lépnek be Szíriába, december 31-ig térhetnek vissza Törökországba. Az észak-szíriai
régióban 2020 márciusában, a Moszkva és Ankara által tető alá hozott tűzszünet nyomán hallgattak el a
fegyverek. Törökország azóta gazdaságilag gyakorlatilag annektálta Idlebet, melyet zömében iszlamista
felkelők irányítanak.
[AA]
(17)

Amnesty

International:

továbbra

is

szörnyű

állapotok

uralkodnak

a

líbiai

befogadóközpontokban
A jelentés szerint az őrök rendszeresen zaklatják az illegális bevándorlókat, és előfordul, hogy csak szexuális
szolgáltatásokért cserébe látják el őket élelemmel és ivóvízzel.
[Hiiraan]
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK
(18)

Hetvenezer libanoni és menekült gyereknek ad pénzt a UNICEF

A nemzetközi szervezet ezután egyedülálló módon dollárban osztja ki a segélyeket. A "Haddi" program
olyanokat céloz meg, akik rossz életkörülményeik miatt fokozottan ki vannak téve a gyermekmunkának és a
korai kényszerházasságnak. Az egy gyermekes családok havi 40, a kétgyermekesek 60, a három és annál több
gyermekesek pedig 80 dollárt kapnak. A dollárban történő kifizetésre azért kerül sor, mert a UNICEF-fel
partneri kapcsolatban álló libanoni bankok a helyi fizetőeszköz inflációjára hivatkozva, a líra-dollár
árfolyamon nyerészkedve a kifizetendő segélyek jelentős részét maguknak tartották meg.
[Reuters]
(19)

Afgán családok tízezrei hagyják el otthonaikat

Afgán családok tízezrei hagyják el otthonaikat és válnak menekültté a tálibok gyors területszerzését követően.
A menekültek új hulláma leginkább az ország északi részén, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Baghlan és Takhar
tartományoknak jelent meg, miután a tálibok az afgán erőkkel vívott harcok után jelentős vidéki területeket
foglaltak el. A Human Rights Watch közzétett jelentése szerint Kunduz tartomány egyik városának lakóit
kilakoltatták a tálibok, majd az afgán kormánnyal való együttműködés megtorlásaként elégették otthonaikat.
Az elkövetkező hetekben várhatóan még több ember – számszerűsítve több százezer – kényszerül majd
elhagyni lakóhelyét Afganisztánban.
[UNHCR]
(20)

UNHCR: súlyosbodó humanitárius válsághelyzet Afganisztánban

Az UNHCR súlyosbodó humanitárius válsághelyzet kialakulására figyelmeztet Afganisztánban. Becslések
szerint 2021 január óta 270 000 ember vált belső menekültté az országban, így a lakóhelyét elhagyni
kényszerülő népesség kb. 3,5 millió fő. A lakhelyelhagyások legfőbb oka a folyamatos harcokon túl a tálibok
általi zsarolás és megfélemlítés, az improvizált robbanóeszközök sűrű telepítése, a szociális szolgáltatások
megszakítása, valamint a bizonytalanság miatti jövedelemkiesés. A civil áldozatok száma 29%-kal nőtt az első
negyedévben a 2020-as adatokhoz képest, a félelem és más kényszerítő hatások eredményeképpen egyre
többen menekülnek majd el otthonaikból. Az afgán civileknek sürgős humanitárius segítségre van szükségük.
[UNHCR]
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AMERIKA
(21)

A Refugee

International

egy munkacsoportja szerint az USA-nak

több millió

„klímamenekültről” kellene gondoskodnia
A Refugee International egyik munkacsoportja által szerdán publikált tanulmány szerint az Egyesült
Államoknak több millió „klímamenekültről” kellene önkéntes alapon gondoskodnia. A dokumentum szerint
az USA-t a Föld egyik legnagyobb széndioxid kibocsátójaként külön felelősség terheli, hogy felkarolja azokat
a migránsokat, akik a klímaváltozás miatt kénytelenek elhagyni a lakhelyüket. A munkacsoport szerint Biden
amerikai elnök kormányának fel kell ismernie, hogy a klímaváltozáshoz kapcsolódó migráció már valóság, és
olyan jogszabályokat kell alkotnia, amelyek lehetővé teszik azoknak a védelmét, akik a globális felmelegedés
következményei miatt kényszerültek elhagyni otthonukat.
[VOA]
(22)

Jogvédők kérik az USA-ból Haitibe történő kitoloncolások leállítását

Sokkolóan hatott a világra Haiti elnökének otthonában történt múlt heti meggyilkolása. A merénylet súlyos
belpolitikai válságba taszította a karibi államot. Az USA-ban jogvédők most azt kérik a Bidenadminisztrációtól, állítsa le a Haitiba tartó toloncjáratokat. Arra hivatkoznak, hogy a Moise elnök elleni
merénylet miatt fellángolhat az erőszak Haitiban, biztonsági szempontból kockázatos országba pedig nem
szabad elutasított menedékkérőket visszaküldeni.
[Al Jazeera]
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