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Háttér információk 

Néha akár egy migráns, bevándorló, kivándorló, menekült, menedékkérő vagy belső menekült is 

képes összekeverni ezen fogalmakat. A menekültek világnapja közeledtével a No Hate Speech 

Mozgalom igyekszik felhívni a figyelmet ennek a napnak a fontosságára a június 20-án tartandó 

európai Menekültek napjával is.  

Te is legyél aktív részese ennek a napnak azzal, hogy elolvasod az alábbiakat, és ezek ismeretében 

igyekszel minél több ember számára eljuttatni online aktivitásodon keresztül. 

Genfi Egyezmény 

A menekült és az ahhoz kapcsolódó menedékjogi eljárás fogalmait az 1951-ben aláírt Genfi 

Egyezmény foglalja magában. Az egyezmény alapját az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 14. 

bekezdése képezi, mely kimondja, hogy minden embernek/ személynek joga van letelepedni akár 

menekültként is más országban. 

Kit nevezünk menekültnek? 

Olyan személy, aki "faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása, illetve meghatározott társadalmi 

csoporthoz való tartozása vagy politikai meggyőződése miatti üldözéstől való megalapozott félelme 

miatt az állampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldözéstől való 

félelmében nem kívánja származási országának védelmét igénybe venni háborús konfliktus miatt. 

 Kit nevezünk menedékkérőnek? 

Menedékkérő az a személy, aki kérelmet nyújt be menekültstátusz elnyerésére. Menedékkérő 

személyeknek a külföldi országba történő belépésekor menekültstátuszt kell kérelmeznie. A kérelem 

elbírásának ideje alatt, amíg az illető meg nem kapja a menekültstátuszt, ő menedékkérők minősül. A 

menedékkérő rendszer világszerte és országonként is eltér, mivel az életszínvonalak is eltérőek  

Ki nem minősül menekültnek vagy menedékkérőnek? 

A migráns kifejezést bármilyen olyan személyre használhatjuk, aki szülőhazáján kívüli országba utazik 

dolgozni, vagy élni. A leglényegesebb különbség a migráns és menekült között az, hogy az utóbbi 

olyan körülmények és okok miatt kénytelen elhagyni hazáját, melyek a nemzetközi jog számára 

ismertek és menedékkérésre adnak okot.  



Észrevétel/Megjegyzés 

A menedékkérő és menekült fogalmakat a tágabb értelemben vett társadalom gyakran helytelenül 

használja.  menedékkérő és menekült emberekre általában gyakran úgy tekintünk, mint akik „elveszik 

a munkát” és „közpénzből ingyen élnek”, pedig ez a sztereotípia nem igaz, és csak gyűlöletbeszédre, 

valamint ellenségeskedésre sarkall. Az európai akciónap egyik elsődleges célja, hogy ezen tévhiteket 

eloszlassa a társadalmon belül.  

Életszínvonal 

Az Európa Tanács összes tagállamának kötelezettsége, hogy kidolgozza saját menekültügyi eljárását. 

Egyes országok nem kriminalizálják vagy küldik vissza a menedékkérőket.  Az Emberi Jogok 

Egyetemes Nyilatkozata és a Genfi Egyezmény szerint minden személy, aki az Európa Tanács egyik 

tagállamába, vagy a Genfi Egyezményt ratifikált országok egyikébe menekül, joga van egy 

mindenkivel szemben igazságos menekültjogi rendszerben letelepedést nyernie. 

Ha a menedékkérő személy egy esetleges befogadó országba menekül, a menedékkérők számára 

fenntartott befogadó állomáson, vagy szálláshelyen kerülhet elhelyezésre a menekültstátusz 

elnyeréséig. A befogadáshoz szükséges alapvető feltételek: az információhoz jutás, tanácsadás, 

képzés, egészségügyi ellátás, valamint mozgáshoz való szabadság, bár az ellátás szintje 

tagállamonként eltérő lehet.     

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének legutóbbi jelentéséből kiderül, hogy a legtöbb országban 

a menedékkérők megfelelő szintű támogatása mindösszesen csak egy minimális vagy annál 

alacsonyabb szintet ér el, illetve a menekültügyi eljárás túl hosszadalmas. Ez problémát jelent. 

Mialatt az országokban tartózkodó menedékkérők kérelmük elbírására várnak, az idő alatt nem 

vállalhatnak munkát, és nem biztosítanak számukra szállást, vagy az alapvető szükségleteket. 

Némely menedékkérőt hátrányos megkülönböztetés érhet a menekültügyi eljárás során, vannak, 

másoknak teljes mértékben figyelmen kívül hagyják az emberi jogait. Egyeseket őrizetbe is vesznek. Ezek 

mind az emberi jogok alapvető megsértését jelentik, és igen jelentős következményekhez vezethetnek. 

Fiatalok 

 Fiatal bevándorlók különböző akadályokba ütköznek, különösképpen azok, akik fiatalkorúakból 

válnak felnőttekké, mivel gyerekként az ENSZ Gyerekjogi Egyezménye szerint külön védelemben 

részesülnek. Mindazonáltal több tagállama az Európa Tanácsnak pontatlanul, vagy helytelenül 

állapítja meg a fiatal menekültek korát, aminek következtében legtöbbjük már kiskorúként elveszti 

jogait a védelemre. 

Kísérő nélküli kiskorúak családjuk és szüleik nélkül nem igazán tudják megérteni a menekültügyi 

eljárást, így gyámot szükséges kirendelni melléjük. Amint 18. életévüket elérik, azonnal elvesztik 

gyámjukat, valamint lakhatási és egészségügyi jogukat is, mialatt kérelmük elbírálásra várnak. 

Számok/Adatok 

Létezik egy tévhit, mely szerint a menekültek azért hagyják el hazájukat, hogy Európában 

telepedhessenek le. 2010 végén a világ 10,5 millió menekültjének 85 %-a átmeneti, vagy tartós 

menedéket a környező országokban talált. 



Például A szíriai válság 1,6 millió menekültet indított útjára, melyből 380 ezer fő 

Törökországba, 530 ezer fő Libanonba, 479 ezer fő Jordániába, és mindösszesen csak 20 ezer 

fő menekült Európába. Ez kevesebb, mint az iraki háború és az egyiptomi zavargások idején. 

Irakból akkor 160 ezer fő, míg Egyiptomból 81,500 fő menekült Európába. Meg kell említeni, 

hogy Szíriában 4,25 millió embernek kellett házát, vagy éppen faluját elhagynia a háború 

idején, akik így  áttelepülteknek minősülnek.  

Sok Európába érkező menekültet támogat az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága amiatt, mert további 

és félelmeik vannak az üldözetéstől még egy menekülttáboron belül is; ilyenek például a vallási 

kisebbségekhez tartozó személyek, az LMBT közösség tagjai, az egészségügyi problémákkal 

rendelkező személyek, az egyedülálló szülők, a mentális vagy fizikai trauma miatt külön ellátást 

igénylő családok és gyermekek, a fiatal nők és lányok, akik könnyen eshetnek szexuális 

kizsákmányolás vagy a leánykereskedelem áldozatául  . 

Az Menekültek és Menedékkérők európai akciónapjával kapcsolatos friss információkat, híreket, 

valamint együttműködő partnerekről információkat itt olvashatsz: http://paper.li/f-1370872808. 

Még több információ és tanács a Compass 2012-es kiadásában érhető el, a Kompasz - Kézikönyv a 

fiatalok emberi jogi neveléséhez angol nyelvű verziója itt tölthető le..  

Online Action a nemzeti szintű kampányokkal 

Nemzeti kampányokon keresztül a No Hate Speech Mozgalom, és annak missziója igazi hajtóerővé 

válhat Európa-szerte. Szakértő képzőinkkel és online aktivistáinkkal, moderátorainkkal te is segíthetsz 

a Menekültek és menedékkérők európai akciónapjának terjesztésében. Itt van pár hasznos tipp: 

1. Posztolj különbözőfotót/video üzenetet a kampány honlapján, melyben te is támogatod a 

menekülteket, és üzenj az idegengyűlőlőknek: www.nohatespeechmovement.org 

2. Hívd fel a figyelmet az európai akciónapra az ismerőseiden keresztül - hívd meg őket is a 

honlapra, hogy töltsenek fel ők is fotót vagy video üzeneteket a Menekültek Világnapja 

alkalmából. 

3. A menekültek és menedékkérőket gyakran tévesen értékelik, nem értik meg. Nem dolgoznak 

és egy másik országban élnek, ezek az emberek a halál elől menekültek el, és szükségük van a 

védelmünkre. Minden egyes megmentett élet változást hozhat. Hangsúlyozd ki te ezt az 

üzenetedben. 

4. Kerülj kapcsolatba a nemzeti kampánnyal és rendezvényekkel, melyek hazádban kerülnek 

megrendezésre a Menekültek Világnapján. Látogass el a UNHCR, emberi jogok szervezetének 

vagy az Európa Tanács menekültekkel foglalkozó oldalára. www.ecre.org 

A te kezdeményezéseden keresztül a No HateSpeech Mozgalom üzenete a Menekültek Világnapján 

eljut a címzettekhez. Valósítsd meg a saját európai akciónapodat! 

http://paper.li/f-1370872808
http://eycb.coe.int/compass/en/pdf/compass_2012_inside_FINAL.pdf
http://www.nohatespeechmovement.org/
http://www.ecre.org/

