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Egy újabb tragédiával ismét a figyelem középpontjába került az olaszországi me-
nekülthelyzet. Az Európai Unió válságtanácskozást hívott össze, amelyen döntés 
született a földközi-tengeri határőrizeti művelet (Triton) megerősítéséről. Közben 
azonban továbbra is ezrével áramlanak a menekültek, akik az életük kockáztatásával 
kelnek át Líbia felől a Földközi-tengeren, egy biztonságosabb, jobb élet reményében. 
A probléma egyre nagyobb feszültséget okoz Olaszországban, a migránsok kimen-
tése és fogadása pedig rengeteg erőforrást emészt fel az amúgy is nehéz helyzetben 
lévő olasz költségvetésből. Itália ezért több és hathatósabb segítséget kér az Európai 
Uniótól, valamint azt, hogy a problémára közösen találjanak megoldást, és a tagál-
lamok együttesen kezeljék a humanitárius katasztrófát. Elemzésemben felvázolom 
a problémát, mind menekültügyi szempontból, mind az olasz társadalom oldaláról, 
röviden összegezem az Európai Unió állam- és kormányfőinek részvételével tartott 
csúcstalálkozó eredményét, illetve felvázolom az eddig felvetődött megoldási mó-
dokat.

Az idei trAgédiák

Két héttel ezelőtt, 2015. április 19-én, vasárnap hajnalban felborult egy mene-
külteket szállító hajó Líbia partjaitól 110, az olaszországi Lampedusa szigetétől 
220 kilométerre, délre. Ez volt eddig a legsúlyosabb ilyen jellegű katasztrófa 

a Földközi-tengeren. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) adatai szerint 
körülbelül 800 ember volt a fedélzeten, közülük mindössze 28 főt sikerült kimente-
ni, bár a mentés és a túlélők utáni kutatás azonnal megkezdődött. A Nemzetközi 
Migrációs Szervezet (IOM) adatai szerint a túlélők többsége a szubszaharai régió-
ból (Mali, Gambia, Elefántcsontpart, Eritrea, Szenegál, Sierra Leone) származik, de 
Banglades és Tunézia is a kiindulási országok között szerepelt.

Nem ez volt az egyetlen tragédia a térségben: 2014 szeptemberében négyszá-
zan haltak meg, amikor az embercsempészek szándékosan elsüllyesztették az 
egyik hajót. A mostani tragédia előtt pár nappal 41 ember fulladt vízbe, április 13-
án pedig egy 550 menekültet, köztük sok fiatalt és gyereket szállító hajó süllyedt 
el, akik közül 144 embert sikerült kimenteni. Szintén nagy vihart kavart az az eset, 
amikor az illegális migránsokat szállító hajóról a többségében muzulmán utasok a 
vízbe dobtak 12 keresztényt. Az IOM adatai szerint ebben az évben már 1500-an 
vesztették életüket a Földközi-tengerben menekülés közben – a szervezet felhívja 
a figyelmet, hogy 2014 azonos időszakában 47 volt az áldozatok száma. Ez a ha-
talmas különbség felveti az Olaszország által 2014 végéig folytatott Mare Nostrum 
kutató-mentő művelet és a 2014. november 1-jén uniós összefogással létrehozott 
Triton határőrizeti művelet közti különbségeket, mint erre később visszatérünk.

Idén eddig tizenötezer illegális bevándorlót kellett kimenteni a Líbia és Olasz-
ország közti tengerszakaszon, amely a földrajzi közelség, valamint a Líbiában 
uralkodó állapotok (központi hatalom hiányában nem ellenőrzik a határokat) miatt 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32374027
http://www.bbc.com/news/world-europe-32374027
http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn-2015b/pbn-listing/survivors-of-mediterranean-trage.html
http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn-2015b/pbn-listing/survivors-of-mediterranean-trage.html
http://www.bbc.com/news/world-29279074
https://www.iom.int/news/over-10000-migrants-arrive-italy-sea-1st-quarter-2015
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a nyugat-afrikai menekültek elsődleges migrációs útvonala. Az IOM adatai szerint 
a tavalyinál valamivel kevesebb, húszezer menekült érte el január óta Olaszország 
partjait a tenger felől, míg más források harminchatezer főről beszélnek.

egyre erősödő menekültárAdAt

Olaszország a földrajzi elhelyezkedése miatt az afrikai régióból érkező mig-
ráció egyik fő célpontja volt korábban is. Az európai határőrizeti rendszer 
(Frontex) adatai szerint az „arab tavaszt” követően látványosan megugrott az 

elsősorban Líbia felől a Földközi-tengeren át olasz földre tartó menekültek száma. 
2013-ban körülbelül 40 ezer menekült érkezett az országba; ez a szám 2014-ben 
már 170 ezer fölötti volt, az idei előrejelzésekben pedig még magasabb adatokat 
becsülnek: az olasz külügyminisztérium 250 ezer bevándorlóra számít 2015-ben.

A 2014-es adatok szerint Olaszországba elsősorban Nigériából, Maliból és Gam-
biából érkeznek menekültek, de Szomália, Eritrea és Líbia is az elhagyott országok 
közé tartozik. A felsorolt államokból érkező emberek tényleges menekültek, azaz a 
genfi egyezmény értelmében nagy részük menekültstátusra jogosult, így nem visz-
szaküldhető.

megerősített védelem

Egy 2013 októberében bekövetkezett, 366 áldozatot követelő hajószerencsét-
lenség után Olaszország elindította a Mare Nostrum nevű, alapvetően felderítő 
és mentő műveletet, havi 9,5 millió eurós kerettel. Az ellenőrzés alá vont terü-

let egész a líbiai felségvizekig tartott. A művelet 2014. végi megszűnéséig 160 ezer 
menekültet mentettek meg.

2014. november 1-jén uniós támogatással, a Frontex égisze alatt elindult a Tri-
ton művelet, amely – a Mare Nostrumtól eltérően – alapvetően határőrizeti célokat 
szolgált, és szűkebb területre (az olasz partoktól számított 30 mérföldre) terjedt 
ki. A havi kerete a Mare Nostrumra fordított összeg nem egész egyharmada, 2,9 
millió euró volt. Az EU állam- és kormányfői részvételével tartott április 23-i csúcs-
találkozón ezt a háromszorosára emelték, illetve Nagy-Britannia, Németország és 
Franciaország újabb hajókat ajánlott fel. A csúcstalálkozó egyik legfőbb üzenete 
ezzel az volt, hogy Európa mindent megtesz az emberi életek megmentéséért.

Az április 19-i tragédia után az első reakciókban épp a Tritont tették felelőssé: 
Laura Boldrini, az olasz alsóház elnöke például a Mare Nostrum azonnali visszaállí-
tását vetette fel. Vannak, akik ugyanakkor azt gondolják, hogy részben pont a Mare 
Nostrum miatt öltött ilyen méreteket a menekülthullám, hiszen tevékenységének 
tudatában viszonylagos biztonságban indulhattak el a hajók, arra számítva, hogy 
szükség esetén az olasz alakulatok kimentik és Olaszországba szállítják őket.

http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map/
file:///C:/Dokumrntumok/KKI-elemz%c3%a9sek%202015/No%2015%20Angyal/../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/OSAPGEQC/A 2014-es adatok szerint
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2015/04/19/da-mare-nostrum-a-triton-le-differenze_e5692d7c-0511-411e-a819-5393560575ba.html
http://m.france24.com/en/20150419-eu-hold-urgent-meeting-after-migrant-boat-disaster-libya-italy/
http://m.france24.com/en/20150419-eu-hold-urgent-meeting-after-migrant-boat-disaster-libya-italy/
http://www.ilgiornale.it/news/politica/boldrini-boccia-ogni-soluzione-rimpiango-mare-nostrum-1119128.html?mobile_detect=false
http://www.ilgiornale.it/news/politica/boldrini-boccia-ogni-soluzione-rimpiango-mare-nostrum-1119128.html?mobile_detect=false
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OlAszOrszág nem bírjA A terhet

A menekültáradat mind gazdaságilag, mind társadalmilag komoly terhet jelent 
Olaszországnak, amelyet egyre nehezebben tud elviselni. Ez érthető is, hiszen 
sokan Görögország után Itáliát tartják a „leggyengébb láncszemnek”, ame-

lyet egy esetleges görög csőd is magával ragadhat. A Fitch hitelminősítő cég +0,6 
százalékban állapította meg az olasz GDP növekedését, és +1 százalékot tart meg-
valósíthatónak a 2016-os évben, ez pedig elmaradást jelent az eurót használó többi 
ország növekedésétől. Mindeközben a költségvetést rendkívüli módon megterheli 
a menekültek ellátásának biztosítása. Az olaszok az elmúlt négy évben 3 milliárd 
eurót költöttek erre a célra. Egy menekült ellátása átlagosan napi 35 eurójába kerül 
az olasz államnak, így 2014-ben ez összességében legalább 800 millió eurót tett ki.

Ha egy bevándorló partot ér Olaszországban, először regisztrálják, majd egy 
úgynevezett CARA (Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo) központban helye-
zik el. Ott elméletileg csak 20-35 napig tartózkodhat; amennyiben nincs lehetősége 
másik létesítménybe (SPRAR) bekerülni a helyhiány miatt, ezt az időt meghosz-
szabbítják. A jelenlegi túlterheltség miatt általában 8-10 hónapot is eltölthetnek a 
CARA-ban a menekültek, akik napi 2,5 euró támogatást kapnak, készpénz vagy 
egyéb javak formájában.

A következő szint az úgynevezett SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti 
Asilo e Rifugiati), ahol a szabályok szerint 6 hónapig tartózkodhatnak – a gyakor-
latban azonban akár egy évet is ott töltenek, mire megkapják a menekültstátust 
vagy éppen az annak elutasításáról szóló határozatot. Ez idő alatt napi 1,5–2,5 euró 
készpénzt kapnak fejenként.

Az olasz törvények szerint a menekültstátuszt kérők a kérvény benyújtása után 
hat hónappal már legálisan munkát vállalhatnak, függetlenül attól, hogy tart-e még 
a menekültügyi eljárás. Ha sikerül munkát kapniuk, hozzá kell járulniuk a szállásuk 
költségeihez. Ezt azonban a gyakorlatban lehetetlen nyomon követni és számon 
kérni – főleg, hogy sokan feketén dolgoznak. Az egy év lejárta után azonban sokan 
– akiknek a menekültügyi eljárásuk még folyamatban van – az utcán találják magu-
kat, mivel a CARA és a SPRAR központok túltelítettek, és egyszerűen képtelenek a 
kötelező egy évnél tovább bárkit is befogadni. Bár a törvény szerint ilyen esetekben 
szállástérítés címén további 35 napig (összesen körülbelül 900 eurós) juttatásban 
kell részesíteni a menekültet, a gyakorlatban inkább a központokba küldik őket, ahol 
azonban nem biztos, hogy kap átmeneti szállást. A probléma megoldására több 
civil kezdeményezés is létezik (pl. a Badolato-projekt vagy a „Roma cittá aperta”), 
amelyek keretében napi 2 eurót kap az államtól az az olasz polgár, aki otthonába 
fogad egy menekültet. A program sikerességéről megoszlanak a vélemények, mivel 
visszaélésekre ad módot.

http://m.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/a_vartnal_is_nagyobb_osszeomlas_johet_ki_lesz_a_kovetkezo.595003.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2015/04/24/fitchpil-italia-debole-06-in-2015-1-in-2016_828af6b8-02f0-40d5-802d-54bca5aadf8d.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/emergenza-immigrazione-litalia-ha-speso-3-miliardi-4-anni-1118863.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/emergenza-immigrazione-litalia-ha-speso-3-miliardi-4-anni-1118863.html
http://www.asylumineurope.org/reports/country/italy/reception-conditions/access-forms-reception-conditions/forms-and-levels
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Feszültség és Félelem

Az említett hatalmas kiadás feszültséget okoz Olaszországban – egy olyan or-
szágban, ahol 12,7 százalékos a munkanélküliség, a fiatalok körében azonban 
megközelíti a 42 százalékot is. Az alapvetően befogadó olasz társadalom-

ban egyre erősebbek az afrikai bevándorlókat elutasító hangok. Nem ritka az olyan 
újságcikk, amely szerint a menekültek számára az olaszországi partot érés igazi 
vakáció, vagy épp arról számol be, hogy az illegális migránsok wifit és zsebpénzt 
kérnek. De feszültséget okoz és félelmet kelt az olaszokban az is, hogy az Iszlám 
Állam (ISIS) líbiai csoportja több alkalommal megfenyegette Olaszországot, hogy 
terrortámadásokat fog végrehajtani. A félelmeket és ellenérzéseket jól példázza 
az egyik világhírű énekes által posztolt kép miatt kitört botrány. Gianni Morandi a 
hatvanas évek eleje óta ikonnak számít, Facebook-oldalát 1,2 millióan követik. Az 
április 19-i tragédiát követően a művész egy képet osztott meg a közösségi oldalán, 
amelynek felső részén egy múlt század eleji, Amerikába emigráló olaszokkal teli 
hajó, alatta pedig egy afrikai menekültekkel teli csónak volt látható. A bejegyzés 
alatt felháborodott üzenetek százait lehetett olvasni, amelyekben visszautasították 
az összehasonlítást: volt, aki azt javasolta Morandinak, hogy fogadjon az otthonába 
egy menekültet, és utána legyen elfogadó.

OlAszOrszág Az eU segítségét kéri

Olaszország egyre nehezebben bír el a migráció jelentette teherrel, ezért az 
Európai Unió segítségét kérte. A hajószerencsétlenséget követően azonnal 
összehívott, április 23-i uniós csúcson megszavazott forrásnövelés, illetve a 

felajánlások azonban csak az első lépést jelentették, nem pedig a probléma tény-
leges megoldását. Európa vezetői az egységes kiállás fontosságát hangsúlyozzák, 
mondván, a menekültkérdés nem csupán Olaszország, hanem az egész EU ügye. 
Federica Mogherini, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, ko-
rábbi olasz külügyminiszter például így fogalmazott: bízik abban, hogy a mostani 
tragédia fordulópontot jelenthet az európai köztudatban, s nem térhetünk vissza a 
tettek nélküli ígéretekhez.

Az Európai Bizottságnak (EB) a Földközi-tengeren kialakult migrációs válság-
helyzet kezelésére április 20-án kiadott tízpontos cselekvési tervének első pontjában 
szerepel a Triton és a görögországi Poseidon művelet megerősítése mind anyagilag, 
mind a területi hatályukat illetően. Erről az eredeti terveknél is előnyösebb döntést 
hoztak az EU vezetői. (Eredetileg ugyanis megduplázták volna a támogatást, végül 
azonban megháromszorozták azt.)

http://hu.tradingeconomics.com/italy/unemployment-rate
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/19/naufragio-nel-canale-sicilia-i-commenti-razzisti-possiamo-meno/1604488/
http://www.ilgiornale.it/news/politica/boutade-sindaco-immigrati-italia-loro-vacanza-1118881.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/boutade-sindaco-immigrati-italia-loro-vacanza-1118881.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/capo-rizzuto-immigrati-bloccano-statale-vogliamo-wifi-e-i-1105626.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/capo-rizzuto-immigrati-bloccano-statale-vogliamo-wifi-e-i-1105626.html
http://kki.gov.hu/download/f/40/e0000/7_KKI_elemzes_ITAterror_Angyal20150312.pdf
http://m.huffpost.com/it/entry/7116746?ncid=fcbklnkithpmg00000001
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A Dimitrisz Avramopulosz, az EB migrációs és uniós belügyekért, valamint 
az uniós polgárságért felelős biztosa által vázolt tervezet másik fontos pontja az 
embercsempészek hajóinak elkobzása és megsemmisítése. Ennek érdekében 
együttműködést javasolt a Frontex, az Europol, az Eurojus, illetve az uniós mene-
kültügyi ügynökség (EASO) között. Erről április 23-án nem született konkrét döntés, 
bár a kérdés fontosságában valamennyi tagállam egyetértett. Az ügyben Matteo 
Renzi továbbra is lépéseket sürget – mint az olasz parlament egyik ülésén fogalma-
zott: hazája háborúban áll az embercsempészekkel, és uniós segítséget kér.

Az Európai Bizottság tervezetében az is szerepel, hogy az EASO munkatársai 
kitelepülnek a menekültkérdésben leginkább érintett Olaszországba és Görög-
országba, hogy segítsék a menedékkérelmek feldolgozását, a tagállamok pedig 
vállalják, hogy minden migránstól ujjlenyomatot vesznek, s megfontolják a sür-
gősségi letelepítési mechanizmusok alkalmazását. A regisztrációval kapcsolatos 
felvetés azért is fontos, mert korábban többek között Németország is azzal vádol-
ta az olasz hatóságokat, hogy azok egyszerűen továbbengedik a menekülteket, 
akikre így nem lehetett alkalmazni a dublini rendeletet. Pedig annak éppen az a 
célja, hogy elősegítse a lehető legrövidebb időn belül meghatározni a menedékjog 
iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállamot, és megelőzze a menekültügyi 
eljárásokkal való visszaélést. Az általános szabály szerint a kérelem elbírálásában 
illetékes állam az, ahol a menedékkérő először az Európai Unió területére lépett – jelen 
esetben Olaszország. Angelino Alfano olasz belügyminiszter szerint a rendelkezés 
túl nagy terhet ró a schengeni határokat védő tagállamokra – így többek között Ma-
gyarországra is –, ezért a szabályozás felülvizsgálatát kérte, illetve azt, hogy más 
tagállamok is aktívabban vegyenek részt a menekültek befogadásában.

Az EB által kiadott javaslatterv szorosabb együttműködést szorgalmazott Lí-
bia szomszédaival is, mivel az észak-afrikai ország nem képes ellenőrizni a saját 
területét és határait. Az Európai Unió külügyminiszterei április 20-i luxembourgi 
tanácskozásukon egyetértettek abban, hogy azonnali cselekvésre van szükség a 
földközi-tengeri menekültkérdés kapcsán, de a probléma mindaddig nem oldható 
meg, míg Líbiában nem jön létre egy működő, a határait ellenőrizni tudó állam. 
A tanácskozáson Magyarországot képviselő Szijjártó Péter külgazdasági és külügy-
miniszter szerint a további tragédiák megelőzéséhez békét és gazdasági stabilitást 
kell teremteni a Közel-Keleten és Észak-Afrikában, valamint a határai ellenőrzésére 
képes államot kell létrehozni Líbiában.

A menekültkérdés kezelésének folyamatában nem új gondolat, hogy a mene-
kültek által elhagyott, illetve az út közben érintett tranzitországokat is be kell vonni: 
2006-ban Marokkó fővárosában, Rabatban 57 állam jóváhagyott egy 62 pontos 
cselekvési tervet, amely többek között az embercsempészek elleni küzdelemmel is 
foglalkozott.

http://mno.hu/hirtvkulfold/renzi-haboruban-allunk-1283119
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R0343
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/politica/alfano_laquotroppi_migranti_al_sud_distribuzione_equa_in_italia_e_in_europaraquo/notizie/1318028.shtml
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/politica/alfano_laquotroppi_migranti_al_sud_distribuzione_equa_in_italia_e_in_europaraquo/notizie/1318028.shtml
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20060717STO09891+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20060717STO09891+0+DOC+XML+V0//HU
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8 Angyal Ágnes

értékelés

Az Észak-Afrikából – elsősorban Líbiából – Európába érkező menekültáradat, 
mint azt az újabb és újabb, több száz emberéletet követelő hajószerencsétlen-
ségek megmutatták, humanitárius katasztrófával fenyeget. Bár a probléma 

súlya főleg Olaszországra nehezedik, ahogy ennek gazdasági és társadalmi hatá-
sait fentebb láthattuk, a kérdés kezelése, megoldása európai összefogást sürget. 
Az április 23-i, rendkívüli uniós csúcstalálkozó azt az üzenetet küldte, hogy az EU 
összefog és közösen lép. Az elfogadott intézkedések, támogatások azonban nem 
oldják meg alapjaiban a problémát, csupán a földközi-tengeri schengeni határsza-
kasz megerősítéséről szólnak.

A probléma hosszú távú kezeléséhez több irányba kellene egységes lépése-
ket tennie az Európai Uniónak. Az alapvető cél az lenne, hogy a menekültek ne is 
induljanak el a Földközi-tengeren. Ideális esetben a mostani fő „küldő” államok 
– Nigériától Malin át Szomáliáig – stabil gazdasági és politikai berendezkedéssel 
rendelkeznének, ahonnan az emberek nem akarnának elmenekülni – ez azonban 
jelenleg megvalósíthatatlan álomnak tűnik. Mindezt tetézi, hogy Líbia azáltal, hogy 
a határellenőrzésre képtelen, az embercsempészek paradicsomává vált. Az EU 
vezetői abban egyetértenek, hogy határozott, összehangolt fellépés szükséges az 
embercsempészek ellen annak megakadályozása érdekében, hogy a menekültek-
kel teli, gyakran emberszállításra teljesen alkalmatlan csónakok, hajók egyáltalán 
kifussanak a tengerre. Ennek – például, hogy uniós tagállamok egy másik állam, 
Líbia területén akciókat hajthassanak végre – a nemzetközi jogi megoldása még 
várat magára.

Az Európai Uniónak azonban a saját szabályozását is újra kell gondolnia. Jelen-
leg a bevándorlási hullám legnagyobb terheit néhány, a schengeni határokat védő, 
illetve célállam – Olaszország, Svédország, Németország, Franciaország és Ma-
gyarország – viseli elsősorban. Egyre sürgetőbb a dublini rendelet felülvizsgálata, 
a tagállamok közti egyenlőbb teherviselés. Az Unió 28 tagállamának eltérő érdeke 
miatt azonban várhatóan nehéz lesz ebben a kérdésben egyezségre jutni – ha egy-
általán lehetséges.

Addig is naponta több ezren indulnak útnak Afrika különböző területeiről a terror, 
a háború, a szegénység és az erőszak ellen menekülve, minden vesztenivaló nélkül, 
embercsempészeknek kiszolgáltatva, vállalva az életveszélyt, akik akár a sivatagon 
is keresztülvágnak azért, hogy Líbiába érve feljussanak egy hajóra, amely talán eléri 
a biztonságot jelentő Európai Unió partjait.


