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Hozzáférhetetlen a menekültügyi dékrendszer Magyarországon a menekülteknek
Még kiskorúakat is deportálnak Ukrajnába

Rövid idővel az EU-elnökség átvétele, és az újév előtt, az Orbán kormány 2010. december 
24-én az idegenrendészeti törvény szigorítására szavazott. Még botrányosabbnak tűnik, 
amiről a nemrégiben megjelent „Border Monitoring Project Ukraine“ (BMPU) jelentése 
számolt be: rendszeresen megtagadják a menedékkérők hozzáférését a menekültügyi 
eljárásokhoz  a magyar-ukrán és egyúttal az EU külső keleti határán. Még a kísérő nélküli 
kiskorúakat is néhány órán belül visszatoloncolják Ukrajnába. A deportáltak ott fizikai 
bántalmazás és a hónapig tartó fogvatartás várja, a menedékjog iránti kérelmet vagy nem 
regisztrálják, vagy elutasítják. A pusztán papíron alkalmazott nemzetközi menedékjogi 
szabályok/egyezmények megsértése a polgárháború elől menekülő szomáliai és afgán 
állampolgárokat érinti főleg.

"„I am a refugee, i am a girl. Please help me. – „Menekült vagyok, én egy lány vagyok. Kérem, 
segítsen nekem." - A 16 éves szomáli Fatimának* nem használt semmit, hogy ő a magyar 
rendőröket angolul tudta megszólítani. Védelem iránti igényét figyelmen kívül hagyták, 
visszatoloncolták Ukrajnába – ez mind a menedékjogi, mind a gyermekjogi egyezmények 
egyértelmű megsértése. Több tucat, az elmúlt két évben a BMPU által megkérdezett menekült, 
erősítette meg, hogy a menekültügyi eljárásokhoz való hozzáférés jogát 
Magyarországon és Szlovákiában megtagadták tőlük és őőket 24 órán belül kiutasították 
Ukrajnába. Ez a gyakorlat ellentétes az úgynevezett "Refoulement-"(visszaküldés) tilalommal, és 
egyértelműűen sérti az 1951-es Genfi Menekültjogi Egyezményt, valamint az Emberi Jogok 
Európai Egyezményét. BMPU által dokumentált visszatoloncolások számából és időbeli 
eloszlásából arra  lehet következni, hogy ezek nem egyedi esetek, hanem rendszeres, jogellenes 
gyakorlat. Ugyanerre a következtetésre jut a Human Rights Watch legújabb jelentése is. (1).
A megkérdezett érintettek elmondták, hogy az Ukrajnába való visszatoloncolás után  egyes 
esetekben még fizikailag bántalmazták és  majdnem hat hónapig a fogva tartották őket. A 
ukrajnai fogvatartási rendszer az EU által finanszírozott, anélkül, hogy megfelelnék a minimális 
emberi jogi normák szerinti követelményeknek, mint például a fogvatartás bírói felülvizsgálata, 
bírói meghallgatások lehetősége. Bár hivatalosan létezik ukrán menekültügyi rendszer, azonban - 
mint például Görögországban - ez teljesen diszfunkcionális. 2009 augusztusától 2010 
augusztusáig Ukrajnában egyetlen menedékjogi kérelem ügyében sem született döntés. 
„Tekintettel a szigorú törvényre és rendpárti kijelentésekre, tartunk attól, hogy a magyar kormány 
folytatja az Ukrajnába való kiutasítások jogellenes gyakorlatát, hogy elrettentse a lehetséges 
menekülteket attól, hogy Magyarországra jöjjenek –jelentette ki Marc Speer (BMPU) 2010. 
novemberi jelentésében és kéri: „az emberi jogok folyamatos megsértésének véget kell vetni az 
EU keleti határain.”

A BMPU jelentése „Acess to Protection Denied: Refoulement of Refugees and Minors on the 
Eastern Borders of the EU“ címmel megtalálható online: http://bordermonitoring-ukraine.eu. 
Ha érdekelik a fenti jelentések, akkor szívesen küldünk egy nyomtatott példányt is. Továbbá 



lehetőség van arra is, hogy interjút készítesen vagy kapcsolatot tartson azokkal a szomáli 
állampolgárokkal, akik menekültügyi eljárása már folyamatban van Németországban. 
 
E-mail: contact@bordermonitoring-ukraine.de

vagy Pro Asyl Frankfurt: Telefon (+49) 069 - 23 06 95, E-Mail: presse@proasyl.de

1) Human Rights Watch (2010): Buffeted in the Borderland. The Treatment of Asylum Seekers and Migrants in Ukraine.


