
 

 

 

Tisková zpráva agentury FRA 

Ve Vídni dne 15. března 2017 

Pryč se slovem „krize“ v rámci problematiky migrace: integrace 

v EU 

Z nové zprávy Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) vyplývá, že 

riziko segregace ve školách, diskriminace a omezení účasti na politickém životě 

mohou představovat nepřekonatelné překážky pro integraci migrantů do 

společnosti EU. Zpráva zkoumá strategie integrace v celé EU, podává jasné 

důkazy o úspěších i nezdarech stávající politiky a doporučuje změny, jejichž 

cílem je vybudovat silnější a soudržnější Evropu. 

„Migranti žijící v EU nejsou součástí „krize", ale nedílnou součástí naší společnosti. 

Potřebujeme novou rétoriku, která klade důraz na přínosy, které migranti, jejich děti a děti 

jejich dětí představují pro naši společnost,“ říká ředitel agentury FRA Michael O’Flaherty. 

„Integrace je klíčem k naší bezpečnosti a demokracii.“ 

V EU žije přibližně 20 milionů občanů třetích zemí. Mnoho z nich se v EU usadilo 

a založilo rodiny. Navzdory úsilí vynakládanému od roku 2004, pokud jde o dodržování 

společných zásad pro usměrňování a zlepšování integrace v EU, se však přístupy 

členských států  při  usměrňování a zlepšování integrace a začleňování do společnosti v 

EU značně liší.  

Zpráva Společně v EU: podpora zapojení migrantů a jejich potomků identifikuje 

a porovnává politiky napříč EU v oblastech, které jsou důležité pro úspěšnou integraci. 

Patří k nim: 

 Vzdělávání: Žáci z řad migrantů čelí přibližně v polovině členských států EU nějaké 

formě segregace ve školách, často navzdory úsilí úřadů tomu zabránit. To odráží 

znepokojivou realitu, kdy migranti a místní občané žijí vedle sebe v oddělených 

společnostech.  

 Mládež: Akční plány nebo strategie, které se výslovně zabývají mladými lidmi 

z rodin migrantů, má méně než polovina členských států. Tyto akční plány a 

strategie přitom mohou hrát důležitou roli při předcházení marginalizace, odcizení či 

radikalizace. 

 Diskriminace: 16 členských států neposkytuje migrantům ochranu proti 

diskriminaci na základě jejich státní příslušnosti nebo statusu migranta, uprchlíka či 

cizince, což může být projevem skryté etnické nebo rasové diskriminace.  

 Jazyk: Jen několik členských států zajišťuje kurzy pro všechny obyvatele 

s omezenými jazykovými znalostmi, včetně občanů z rodin migrantů. Programy 

výuky jazyka jsou zároveň málokdy propojeny s problematikou zaměstnanosti 

a jazykové kurzy přizpůsobené pro určité povolání či poskytované na pracovišti jsou 

výjimkou.  

Zpráva nejenom zkoumá politiky a strategie integrace v jednotlivých členských státech 

EU určující společenskou a politickou angažovanost migrantů a jejich potomků, ale uvádí 

také příklady správné praxe, které lze použít nebo přizpůsobit pro použití v jiných 

státech. 

V případě zájmu o další informace se obraťte na: media@fra.europa.eu 

Tel.: +43 1 580 30 642 

Poznámky pro redaktory: 

 Agentura FRA provádí průzkumy, prostřednictvím kterých zkoumá zkušenosti lidí 

z hlediska lidských práv, a analyzuje politiku i právní předpisy EU. Na základě 

výsledků těchto průzkumů i analýz poskytuje poradenství orgánům EU 

a subjektům s rozhodovacími pravomocemi v členských státech, čímž pomáhá 

chránit lidská práva každého jednotlivce žijícího v EU. 
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