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MIGRÁCIÓS KÖRKÉP
EURÓPA
(1)

Svédországban számos egészségügyi szolgáltató lehetővé teszi, hogy etnikai alapon

válasszanak orvost a betegek
A Dagens Nyheter napilap több mint száz egészségügyi szolgáltató megkérdezésével felmérést készített arról,
hogy mennyiben fogadják el a betegek azon kívánságát, hogy bevándorló származású orvos helyett svéd
orvos lássa el őket. Az újságírók felhívták az egészségügyi intézményeket és olyan betegeknek adták ki
magukat, akik nem rég költöztek az adott régióba, és szeretnének háziorvost, illetve fogorvost választani. A
megkérdezett szolgáltatók többsége – magánklinikák és állami intézmények egyaránt – erre lehetőséget kínált.
Stefan Löfven miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy “dühös” az egészségügyi szolgáltatók hozzáállása miatt,
és szerinte “soha nem szabad abbahagynunk a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelmet.”
[Dagens Nyheter és Dagens Nyheter]
(2)

A Fehéroroszországba áramló migránsok feltartóztatását kéri Brüsszel Iraktól

Josep Borrell, az Európai Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Irak
külügyminiszterével tárgyalt a migránsok számának csökkentéséről. Az Európai Unió adatai szerint az elmúlt
hónapokban több mint 3 000, többségben iraki migráns lépte át illegálisan a fehérorosz-litván határt. A gyanú
szerint a belorusz kormány az Európai Unió szankcióira válaszul Bagdadból repteti Minszkbe a migránsokat,
akiket a szárazföldön Litvánia felé irányít tovább.
[Euractiv]
(3)

Közvetlenül Libanonból készül befogadni menekülteket Berlin városa

A német főváros 500 libanonban élő, kiszolgáltatott szíriait és irakit készül befogadni. A program
kedvezményezettjei elsősorban szíriai és iraki állampolgárságú, Libanonban élő kisgyermekes családok. A
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Landesaufnahmeanordnung Libanon nevű rendeletet a szövetségi belügyminisztérium is jóváhagyta. A
berlini képviselőház már 2018-ban határozatot hozott különösen sérülékeny csoportok befogadásáról. 2020
júniusában a német főváros 300 hasonló menekültet fogadott be görögországi menekülttáborokból.
Korábban Thüringia is önként jelentkezett migránsok befogadására, de Horst Seehofer belügyminiszter
megakadályozta annak végrehajtását, mondván, az ügyben EU szintű intézkedésre van szükség. Berlin
mostani kezdeményezése abban különbözik az eddigiektől, hogy az EU területén kívülről fogadna be
embereket, így az nem esik a dublini megállapodás hatálya alá.
[InfoMigrants]
(4)

Egyre nő a Törökországba érkező afgán menekültek száma

Az afganisztáni biztonsági helyzet romlásával egyre több afgán érkezik Irán felől Törökországba, ahol
becslések szerint már most 200-600 ezer afgán él, többségük az elmúlt évtizedben érkezett. Törökország csak
a területén élő 3,6 millió szíriait ismeri el menekülteknek, az illegálisan ott tartózkodó afgánokat kitoloncolják.
Az ország lakosságának 5 százaléka menekült, jelenlétük számos feszültség forrása.
[The Economist]
(5)

Törökország több mint 200, Olaszországba tartó afgán migránst tartóztatott fel

A török parti őrség feltartóztatott egy hajót az Égei-tengeren, amelyen 231 irreguláris migráns, köztük 208
afgán állampolgár utazott. A hajó feltehetően az olasz partok felé tartott. Az utóbbi hetekben a fokozódó
afganisztáni erőszak következtében megnövekedett a török-iráni határt átlépő irreguláris migránsok száma.
A török hatóságok tíz nap alatt 1 456 embert tartóztattak itt fel, illetve 11 embercsempészt fogtak el.
[Reuters]
(6)

Embercsempészeket tartóztattak le

A román rendőrség által vezetetett nemzetközi együttműködés részeként került felszámolásra egy
embercsempész hálózat, amely a balkáni útvonalon keresztül csempészett migránsokat Németországba. Az
akció részeként végrehajtott 22 házkutatás során 18 embert vettek őrizetbe, valamint lefoglaltak lőszert,
járműveket és készpénzt. Az embercsempészek Németországba tartó teherautók használatával igyekeztek a
migránsokat az országba juttatni. A rendőrség közleménye szerint a csoport emellett aktívan részt vett az
európai kábítószer-terjesztésben is.
[The National News]
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(7)

Évről évre növekszik az illegális határátlépések száma Bosznia-Hercegovinában

A bosznia-hercegovinai Biztonsági Minisztérium adatai szerint folyamatosan emelkedik az országban a
megkísérelt illegális határátlépések száma a 2015-ös menekültválság óta. Ezt a COVID-19 járvány
megjelenése sem állította meg. Míg az ország határőrsége 2019-ben 5 859 személyt fogott el illegális
határátlépés közben, 2020-ban ez a szám 11 857 személyre emelkedett. A 102,37%-os emelkedés többek
között annak is köszönhető, hogy a nyugat-balkáni útvonalon feltorlódott migránsok nagy számban keresnek
alternatív útvonalakat az Európai Unió területére jutáshoz.
[Sarajevo Times]
(8)

Újabb migrációs hullámoktól tart az osztrák kancellár

A német Bild-nek adott interjújában a növekvő számú afgán menekültre figyelmeztette az Európai Unió
döntéshozóit Sebastian Kurz osztrák kancellár. A Talibán előrenyomulásának köszönhetően nagyszámú
afgán menekült érkezik Törökországba Iránon keresztül. Kurz szerint az amerikai és nemzetközi csapatok
kivonulását követően a helyzet jelentősen romlott, ám szerinte Afganisztán problémáira nem lehet megoldás,
ha Ausztria és Németország 2015 után újra nagy számban fogad be menekülteket. Az osztrák kancellár
korábbi bejelentését megerősítve ismételten kijelentette, hogy Ausztria nem függeszti fel az afgánok
deportálását.
[InfoMigrants]
(9)

Az EU Litvánia támogatására szólította fel a tagállamokat, a balti államok hibrid

hadviseléssel vádolják Fehéroroszországot
Az Európai Bizottság legfőbb migrációs tisztviselője Litvánia támogatására szólította fel az EU tagállamait
azt követően, hogy migránsok ezrei árasztották el a kis balti államot Fehéroroszországon keresztül. A balti
államok (Litvánia, Lettország és Észtország) védelmi miniszterei egy közös nyilatkozatban ítélték el Minszk
hozzáállását a kihíváshoz és hibrid hadviseléssel vádolták meg Lukasenka elnök adminisztrációját. Litvánia
és az uniós tisztségviselők szerint Fehéroroszország szándékos módon migránsokkal (főként irakiakkal)
akarja elárasztani Litvániát, hogy ezzel zsarolja ki a rá kiszabott gazdasági szankciók megszüntetését. A litván
hatóságok adatai szerint eddig több mint 3 000 irreguláris migráns lépte át a litván-fehérorosz határt, míg
ugyanez a szám tavaly mindössze 81 volt.
[Radio Free Europe]
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(10)

Az EU humanitárius támogatással segíti a Litvániába érkező migránsokat

Litvánia segítségkérését követően az Európai Bizottság úgy döntött, humanitárius támogatást nyújt a kis balti
államnak a polgári védelmi mechanizmuson keresztül. A segítségre azért volt szükség, mert Vilnius nem
képes megoldani a Fehéroroszországból érkező közel-keleti és afrikai bevándorlók elszállásolását és ellátását.
Eddig összesen 12 ország segített sátrak, ágyak és generátorok adományozásával, ám a Bizottság nemrég
bejelentette, hogy hajlandóak finanszírozni a kis államba érkező migránsok ellátásának 75%-át is.
[The European Sting]
(11)

Újraindítják a közös olasz-szlovén határvédelmet

Olaszország és Szlovénia megállapodott, hogy újraindítják a közös határvédelmi járőrszolgálatot – jelentette
be a trieszti rendőrkapitány az InfoMigrants szerint. A döntésre a Salvini-féle jobboldali Liga párt javaslata
által kerülhetett sor. A két ország szándéknyilatkozatainak aláírására, mely speciális működési eljárásokat is
megállapít, Rómában került sor, melyen részt vett a döntés megálmodója, Marco Dreosto, a Liga regionális
koordinátora és az Európai Parlament tagja.
[InfoMigrants]
(12)

Megjelentek Horvátország éves migrációs adatai

Horvátország Központi Statisztikai Hivatala július 23-án közzétette az országos migrációs trendek 2020-as
adatait. 2020-ban több mint 33 ezer ember vándorolt be Horvátországba, melynél többen hagyták el a középeurópai államot. A legtöbb bevándorló a balkáni migrációs útvonalon keresztül, a bosnyák-horvát határon át
érkezett az országba, míg a legtöbb horvát Németországba emigrált. A Horvátországon belüli migráció is
érdekes adatokat mutatott be: 2020-ban többen vándoroltak el a gazdagabbnak minősülő Dalmáciából
Szlavóniába, mint fordítva, a legnagyobb kibocsátó ispánság Split-Dalmácia és Primoje-Gorski Kotar volt,
míg a legnagyobb befogadó Zágráb.
[Croatia Week]
(13)

Ausztria fokozza a határellenőrzést a Magyarországgal közös határszakaszán

Ausztria szigorította az ellenőrzést a magyar határon az illegális migránsok megnövekedett beáramlása miatt
– közölte az APA osztrák hírügynökség kedden. A járőrözésben különleges szerepet kap az osztrák fegyveres
erők zászlóalja Felsőpulya (Oberpullendorf) és Nezsider (Neusiedl am See) községek között, ahol infravörös
kamerákat és drónokat fognak alkalmazni. Karl Nehammer osztrák belügyminiszter szintén kedden
4

Burgenlandba látogatott, ahol elmondta, hogy az intézkedések célja az illegális migránsok elrettentése az
Ausztriába lépéstől.
[Hungary Today]
(14)

A migrációról is egyeztetett a bolgár és az osztrák elnök

Rumen Radev bolgár elnök július 26-án Salzburgba látogatott Alexander von der Bellen osztrák elnök
meghívására. A két államfő tárgyalásának témája főként a kétoldalú kapcsolatok voltak. A hivatalos
közlemény szerint központi téma volt az unión belüli szabad mozgás kihívása és az ehhez kapcsolódó illegális
migráció is.
[Illinois News Today]
(15)

Észtország 100 kilométernyi szögesdrótot ajándékozott Litvániának

Az észt Honvédelmi Minisztérium három dróncsapatot és 100 kilométer szögesdrótot ajánlott fel
Litvániának, hogy a kis balti állam sikeresen vegye a Fehéroroszországból érkező migrációs hullám kihívását.
„Litvánia szoros szövetségesünk, így feladatunk, hogy késedelem nélkül segítsük őket bármilyen válságban”
– fogalmazott Kalle Laanet (Reform Párt) honvédelmi miniszter, miután pénteken egyeztetett litván
kollegájával, Agne Bilotaite-val. A segítségnyújtásra azt követően került sor, hogy a litván állam bejelentette,
nem rendelkeznek elegendő szögesdróttal ahhoz, hogy működő fizikai határzárat húzzanak fel a
Fehéroroszországgal közös határszakaszon.
[ERR.ee]
(16)

Jogellenes módon tagad meg menedékkérelmeket az ukrán állam

Damir Minadirov, a krími Emberi Jogi Mozgalom ügyvédje szerint az Ukrán Migrációs Szolgálat jogellenes
módon tagadja meg a politikai menedékjogot a Hizb ut-Tahrir iszlám politikai párt közép-ázsiai támogatóitól.
„A Migrációs Szolgálat tisztviselői rongálják Ukrajna imázsát és még a törvényt is megsértik” – fogalmazott.
A Hizb ut-Tahrir nem szerepel az amerikai külügyminisztérium szankciós listáján, nem minősül
terrorszervezetnek, ám a párt tevékenysége Közép-Ázsiában és az Oroszországi Föderációban is tiltott.
[Interfax-Ukraine]

5

(17)

Az EU arra ösztönzi Irakot, hogy állítsa le légi járatait Fehéroroszországba

Az Európai Unió július 29-én közölte, hogy nyomást gyakorol Irakra annak érdekében, hogy leállítsa légi
járatait Fehéroroszországba, ezzel elvágva az irreguláris migránsok csatornáit a kelet-európai országba. Az
uniós tisztviselők szerint a migránsok Fehéroroszországba áramlását Lukasenka elnök adminisztrációja
szervezi azzal a céllal, hogy nyomást tudjon gyakorolni a rá gazdasági szankciókat kivető EU-ra. A járatok
állítólag szánt szándékkal szállítanak irreguláris migránsokat Bagdadból Minszkbe, hogy utána folytathassák
útjukat Litvánián keresztül az Európai Unió területére.
[Euractiv]
(18)

Oroszországban 10 éves negatív rekordot döntött a migránsok száma

Csaknem 6 millió külföldi állampolgár tartózkodik Oroszország területén, mely a legalacsonyabb szám az
elmúlt 10 évben – nyilatkozta a TASS-nak az Orosz Elnöki Nemzetgazdasági és Közigazgatási Akadémia
(RANEPA) Társadalomelemzési és Előrejelzési Intézete. „Oroszország területén jelenleg 5,88 millió külföldi
állampolgár tartózkodik, mely az elmúlt 10 év legalacsonyabb értéke.” A tanulmány emellett azt is
megállapította, hogy az idei első negyedévben a migrációs nyereség az előző évek átlagos szintjén maradt.
[TASS]
(19)

Akut munkaerőhiány lépett fel Örményországban

Komoly vállalati munkaerőhiány lépett fel Örményországban a járványhelyzetet követő gazdasági
helyreállítás során – jelentette ki Vahan Kerobyan gazdasági miniszter. „Komoly kereslet van munkaerőre az
építőiparban, a mezőgazdaságban, az információs technológiai vállalatokban, a gyártási szektorban és még a
taxisok között is” – írta a miniszter egy Facebook-posztban. Kerobyan szerint az örmény állampolgároknak
ösztönöznie kellene külföldön élő rokonaikat a hazatérésre, hogy „együtt erősítsék meg és fejlesszék
hazájukat”.
[Massis Post]
(20)

3 nap alatt több mint 500 migráns próbált átkelni csónakokon a La Manche csatornán Nagy-

Britanniába
3 nap alatt (július 23-25.) több mint 500 irreguláris migráns próbált átkelni csónakkal Nagy-Britanniába a La
Manche csatornán. 178 főt a francia partiőrségnek kellett kimentenie a tengerből, több mint 350 főt pedig a
brit hatóságok fogtak el a tengerparton. A francia belügyminiszter, Gérald Darmanin július 24-én Calais-ben
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kijelentette, hogy követelni fogja a Frontextől (Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség), hogy fordítson
nagyobb figyelmet az Európai Unió északi határaira, és ne csak a mediterrán térségre koncentráljon. Az
irreguláris migráció elleni harcot szolgálja Pas-de-Calais megye prefektusának július 27-én hozott döntése,
amely 10 literben maximálja a hordozható tartályokban vételezhető üzemanyag mennyiségét a megyében
található benzinkutakon. 2018 óta folyamatosan növekszik a migrációs nyomás a La Manche csatornán, 2020ban a francia hatóságok 9500 átkelést regisztráltak, négyszer annyit, mint 2019-ben. 2021 első hat hónapjában
a brit hatóságok szerint több, mint 8000 átkelés történt.
[InfoMigrants]
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AFRIKA
(21)

19 civil lakos vesztette életét egy nigeri támadásban

A rajtaütést nagy valószínűséggel dzsihádisták követték el, akik rendkívül aktívak a nigeri-mali-burkina fasói
határtérségben.
[VOA News]
(22)

Kamerunban csapott le a Boko Haram

A dzsihádista szervezet öt katonával végzett az ország Nigériával határos északi részén. A szélsőségesek
felkelése, amely regionális problémává vált, csaknem hárommillió embert tett földönfutóvá a Csád-tó
medencéjében.
[VOA News]
(23)

A Dél-afrikai Köztársaság és Zimbabwe is csapatokat küld Mozambikba

A Dél-afrikai Fejlesztési Közösség keretében futó misszióba Pretoria 1 500, Harare 300 embert telepít. A
műveletet annak érdekében hozták létre, hogy gátat szabjanak a dzsihádisták 2017 óta tartó előretörésének.
[Club of Mozambique]
(24)

Újabb eszkaláció az etióp polgárháborúban

A harcok átterjedtek Szomália Régióra is, amikor a szomszédos Afar Régióból fegyveres milíciák törtek át és
pusztították el Gedamaytu városát. A térségből több ezer ember menekült el. Ezzel párhuzamosan Amhara
Régióból 3 000 ember menekült a szomszédos Szudánba, ami a legnagyobb szám a harcok novemberi
kitörése óta.
[Hiiraan]
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA
(25)

57 ember fulladt a Földközi-tengerbe a líbiai partoknál

Az Európa felé tartó illegális bevándorlókat szállító csónak motorja elromlott, és az erős hullámzásban
felborult. A túlélőket líbiai halászok mentették ki.
[AP News]
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK
(26)

Jemen: A Világbank új alapja mentőövet kínál a legkiszolgáltatottabbaknak

Három ENSZ ügynökség – az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet, az ENSZ Fejlesztési
Programja és a Világélelmezési Program – múlt héten elfogadott egy új finanszírozási alapot (127 millió
dollár), hogy életmentő támogatást nyújtson az ország legkiszolgáltatottabb, főleg vidéki családjainak. A
háztartásoknak egyaránt küzdeniük kell a hat éve tartó konfliktus, a gazdasági válság, a COVID-19 járvány,
az árvizek, a sivatagi sáskák és a jövedelemcsökkenés okozta nehézségekkel, miközben nagy mértékben
függnek az élelmiszerimporttól. A finanszírozási alap közel felét, csaknem 61 millió dollárt a FAO kapja,
hogy növelje a növénytermesztést és állattenyésztést, valamint, hogy megerősítse a helyi gazdálkodási
rendszereket. Az UNDP közel 24 millió dollárt kap, hogy alkalmazkodóvá tegye Jement a klímaváltozás
okozta hatásokkal szemben és ideiglenes munkahelyeket teremtsen a termelési eszközök helyreállítása
érdekében. A fennmaradó, mintegy 42 millió dollárt a WFP használja majd fel a nők és gyermekek
élelmezésbiztonságának javítására és a speciális táplálkozási eszközök biztosítására.
[UN News]
(27)

Mianmar: hat hónappal a katonai puccs után súlyosbodik a politikai, emberi jogi és

segélyezési válság
Az országot jelenleg az instabilitás, valamint a romló gazdasági, társadalmi és biztonsági helyzet jellemzi,
miközben tombol a koronavírus harmadik hulláma Mianmarban. A rohingya kisebbség által sűrűn lakott
Rakhine államban a katonai puccs előtt csaknem egymillió ember szorult sürgős humanitárius segítségre, ez
a szám azóta legalább 3 millióra emelkedett.
[UN News]

(28)

Az

ENSZ

Menekültügyi

Főbiztosa

szerint

nagyobb

szerepet

kellene

vállalnia

Németországnak a migráció kezelésében
Filippo Grandi, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa egy a DPA hírügynökségnek tett nyilatkozatában kiemelte,
hogy szerinte a leköszönő német kancellár, Angela Merkel hatalmas munkát tett le az asztalra az európai
migráció kezelésében. A főbiztos azt is kiemelte, hogy reméli, Németország továbbra is vezető szerepet fog
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vállalni ebben a közös európai kihívásban. Angela Merkel a szeptemberi németországi választásokat követően
visszavonul, befejezve ezzel közel 20 éves kancellári tevékenységét.
[InfoMigrants]
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AMERIKA
(29)

Kolumbia határainak megnyitásával felerősödött a migránsok áramlása

A korábban átlagosan évi 30 ezer, az országon átutazó bevándorló száma 4 ezerre csökkent tavaly, idén
azonban már mostan elérte a 25 ezret. 74%-uk haiti állampolgár, a többiek kubaiak és afrikaiak. Necocli
városában és környékén jelenleg 9 ezer migráns vár arra, hogy átszelje a veszélyes Dairén esőerdőt az USA
felé igyekezve. Kolumbia 14 hónap után nyitotta meg határait, legutóbb, június elején a Venezuelával közöset
is.
[Reuters]
(30)

Az USA gyorsított eljárás keretében utasítaná ki a migráns családokat

Gyorsított eljárás keretében utasítaná ki az USA azokat a migráns családok, akiknek egy a határon lefolytatott
gyorsinterjú alapján nincs megalapozott indokuk, hogy menedékkérelmet nyújtsanak be az Egyesült
Államokban. A Biden kormányzat által „gyorsított kiutasítás”-nak nevezett irányelv keretében a
hatóságoknak egy gyors helyszíni interjú alapján azt kell mérlegelniük, hogy hihető-e, hogy az adott család
valós üldözés miatt kényszerült lakóhelye elhagyására. A szövetségi Belbiztonsági Minisztérium szerint az
irányelv lényege, hogy ne kelljen olyan migránsokkal is lefolytatni a teljes bírósági eljárását, akikkel
kapcsolatban az első pillanattól egyértelmű a hatóságoknak, hogy a hónapokig vagy évekig húzódó procedúra
végén el fogják utasítani a kérelmüket.
[The New York Times]
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ÁZSIA
(31)

Növekvő fenyegetés éri az afgán tolmácsokat

Tolmácsok és más afgánok, akik az elmúlt 20 évben az amerikai és szövetséges csapatoknak dolgoztak,
aggódnak a saját és családjuk életéért a növekvő fenyegetések miatt. Egyes tolmácsok azt mondják, hogy a
nyugati országok ígéretei ellenére nem tudják, mikor hagyhatják el Afganisztánt. Az Amerikai Egyesült
Államok, Kanada és néhány másik ország ígéretet tett azon afgánok evakuálására, akik az elmúlt évtizedekben
velük dolgoztak.
[TOLO News]
(32)

Rekordszámú áldozat Afganisztánban 2021 első felében

Több nő és gyermek vesztette életét vagy sebesült meg Afganisztánban 2021 első felében, mint eddig
bármelyik év azonos időszakában, amióta 2009-ben elkezdték a nyilvántartás vezetését – derül ki az UNAMA
jelentéséből. A civil áldozatok száma 47%-kal emelkedett a tavalyi adatokhoz képest – 1 659 ember vesztette
életét és további 3 254 sebesült meg. A legtöbb áldozatot a májusi-júniusi harcok követelték, miután az
amerikai és szövetséges csapatok megkezdték a kivonulást Afganisztánból.
[UN News]
(33)

Kína gazdasági bevándorlóként kezeli és visszaküldi az észak-koreaiakat

Miután július 14-én megnyílt az észak-koreai-kínai határ, Kína 50 észak-koreait küldött vissza, akikre kínzás,
bebörtönzés, szexuális erőszak és kényszermunka vár. Őket eddig a pandémia miatt tartották Kínában. A
HRW becslése szerint 1 170 észak-koreait tarthatnak őrizetben Kínában, közülük 450 férfit a csangcsuni
börtönben. Az ázsiai nagyhatalom gazdasági bevándorlóként tekint rájuk, és egy 1968-as kétoldalú
megállapodás alapján küldi vissza őket, holott a Genfi Egyezmény értelmében nem lennének visszaküldhetők
üldöztetés vagy kínzás kockázatának fennállta miatt.
[Human Rights Watch]
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