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Tisková zpráva agentury FRA 

Ve Vídni dne 19. listopadu 2019 

Mladí migranti: vytváří Evropa ztracenou generaci? 

Podle nové zprávy Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) hrozí 

nebezpečí, že v důsledku otálení a potíží při integraci mladých uprchlíků, kteří 

unikli před válkou a pronásledováním, vytváříme v Evropě ztracenou generaci. 

Zpráva popisuje některé osvědčené postupy a současně vybízí členské státy, aby 

se učily od sebe navzájem a daly těmto mladým lidem odpovídající šanci na život. 

„EU a její členské státy se usilovně snaží řešit otázky spojené s migrací v Evropě a čelí při 

tom vážným problémům s integrací nově příchozích, zejména mladých lidí. Ale tyto 

problémy nejsou neřešitelné,“ říká ředitel agentury FRA Michael O’Flaherty. „Existují 

nejrůznější příklady, které svědčí o tom, jak přínosná mohou při překonávání těchto 

překážek být praktická a promyšlená politická rozhodnutí. Politici na vnitrostátní i evropské 

úrovni musejí přijímat takové strategie, které této generaci umožní stát se plnohodnotnými 

členy naší společnosti.“ 

Na základě rozhovorů s více než 160 uprchlíky a 400 pracovníky, kteří s nimy každodenně 

pracují, identifikuje zpráva agentury FRA „Integrace mladých uprchlíků v EU“ vážné 

překážky ve stávajících přístupech k integraci migrantů, zvláště těch ve věku od 16 do 

24 let. Zpráva rovněž poukazuje na osvědčené místní iniciativy v každé zemi.  

Mezi příklady těchto iniciativ patří: 

 finanční podpora individuálního bydlení žadatelů o azyl v Rakousku, 

 urychlená integrační podpora při vstupu na pracovní trh ve Švédsku, 

 systém finanční podpory, který je k dispozici mladým uprchlíkům ve Francii, 

 mobilní aplikace v sedmi jazycích zaměřená na život v Německu. 

Agentura FRA vyzývá členské státy k: 

 urychlení azylového řízení: Dokončení azylového řízení a získání povolení k pobytu 

trvá průměrně dva roky. Tato zdlouhavá procedura poukazuje na potřebu zajistit 

dostatečné finanční a lidské zdroje, aby žádosti o azyl mohly být zpracovány rychleji. 

Tím by žadatelé s vysokou šancí na schválení své žádosti získali možnost začít se 

integrovat co nejdříve; 

 omezení byrokracie při slučování rodin : Rodinní příslušníci museli podnikat 

nákladné cesty válkou sužovanými regiony, aby se dostali na nejbližší ambasádu 

v sousední zemi a podali tam žádost. Je zapotřebí stanovit pravidla pro rychlé 

a dostupné slučování rodin; 

 zajištění vhodného bydlení: Někteří lidé žili v průběhu azylového řízení na ulici. 

Politiky v oblasti bydlení pro uprchlíky si musí poradit s  vlnami příchozích a zajistit 

jejich potřeby týkající se vzdělávání a bydlení, a tím minimalizovalo narušení jejich 

integrace v důsledku častého přemísťování; 

 zlepšení zdravotní péče v oblasti duševního zdraví: Mnozí traumatizovaní 

uprchlíci nejsou v době, kdy čekají na zpracování žádosti, schopni spát, pít ani jíst. 

Proto je zapotřebí rychlé a efektivní rozpoznávání problémů v oblasti duševního zdraví, 

zajištění příslušné péče a léčby, včetně školení pracovníků, kteří s uprchlíky pracují; 

 zlepšení vzdělávání: Některé děti musejí čekat rok, než mohou zahájit povinnou 

školní docházku. Děti se musejí co nejdříve začlenit do vzdělávacích systémů. 

Zajištěním včasného přístupu ke vzdělání, profesní přípravě a zaměstnání pro žadatele 

o azyl lze zabránit tomu, aby je pachatelé trestné činnosti navedli na dráhu zločinu. 

Základní informace 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/young-refugees-integration/
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/young-refugees-integration/practices


 

 2 

V letech 2015 až 2018 získaly v EU mezinárodní ochranu téměř 2 miliony lidí. Právo Unie 

hovoří jasně a členské státy EU mají povinnost uprchlíky chránit. Členské státy mají 

k dispozici také finanční prostředky EU na podporu integrace uprchlíků. Ale skutečná 

situace se v jednotlivých členských státech velmi liší. 

Problémy s integrací se ještě zhoršují, když mladí uprchlíci dosáhnou 18 let a podpůrné 

sítě, na něž se do té doby spoléhali, někdy zmizí doslova přes noc. 

Poznámky pro redaktory: 

 Zpráva čerpá z rozhovorů provedených na 15 místech v 6 členských státech EU: ve 

Francii, Itálii, Německu, Rakousku, Řecku a Švédsku. 

 Citace z rozhovorů s uprchlíky a pracovníky jsou k dispozici on-line. 

 V případě zájmu o další informace se obraťte na: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 

580 30 642. 

https://fra.europa.eu/en/publication/2019/young-refugees-integration/refugee-quotes
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/young-refugees-integration/professional-quotes
mailto:media@fra.europa.eu

