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Comunicat de presă FRA 

Viena, 19 noiembrie 2019 

Migranții tineri: creează Europa o generație pierdută? 

Întârzierile și dificultățile mari în ceea ce privește integrarea tinerilor refugiați 

care au fugit din calea războiului și a persecuțiilor riscă să creeze o generație 

pierdută, constată un nou raport al Agenției pentru Drepturi Fundamentale (FRA). 

Chiar dacă identifică și unele bune practici, raportul îndeamnă statele membre să 

învețe unele de la altele pentru a le oferi acestor tineri o șansă reală în viață. 

„UE și statele sale membre depun eforturi mari pentru a aborda migrația în Europa și se 

confruntă cu dificultăți majore în ceea ce privește integrarea refugiaților nou-veniți, în 

special a tinerilor. Însă aceste obstacole nu sunt insurmontabile”, afirmă directorul FRA, 

Michael O’Flaherty. „Diverse exemple evidențiază modul în care luarea unor decizii politice 

inteligente și chibzuite pot contribui mult la depășirea obstacolelor. Factorii de decizie atât 

la nivel național, cât și la nivelul UE trebuie să adopte astfel de strategii pentru a permite 

acestei generații să devină membri cu drepturi depline ai societății noastre." 

Pe baza interviurilor cu peste 160 de refugiați și 400 de lucrători din prima linie, raportul 

FRA „Integrarea tinerilor refugiați în UE” identifică obstacole majore în abordările existente 

legate de integrarea migranților pentru tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani. De 

asemenea, raportul evidențiază inițiativele bune în materie de politică locală din fiecare 

țară. Exemplele includ: 

 sprijin financiar pentru locuințe individuale oferit solicitanților de azil care fac parte din 

sistemul de primire, în Viena, Austria; 

 asistență pentru integrare rapidă în scopul facilitării accesului pe piața muncii în Suedia; 

 un program de sprijin financiar în cadrul Garanției pentru tineret pus la dispoziția 

tinerilor refugiați în Franța; 

 o aplicație mobilă în șapte limbi despre viața în Germania. 

FRA invită statele membre: 

 să accelereze procedurile de azil: o medie de doi ani pentru finalizarea procedurii 

de azil și obținerea unui permis de ședere subliniază nevoia de resurse financiare și 

umane suficiente pentru a prelucra cererile în timp util. Acest lucru ar permite 

solicitanților cu șanse mari de aprobare a cererilor să își înceapă procesul de integrare 

cât mai devreme; 

 să reducă birocrația pentru reîntregirea familiei: membri familiei au fost nevoiți 

să cheltuiască mulți bani pentru a trece prin regiuni devastate de război ca să ajungă 

la cea mai apropiată ambasadă dintr-o țară vecină unde să-și depună cererea. Sunt 

necesare proceduri rapide și accesibile în domeniul reîntregirii familiei; 

 să asigure locuințe adecvate: unele persoane au locuit pe străzi pe tot parcursul 

procedurii de azil. Politicile privind asigurarea de locuințe pentru refugiați ar trebui să 

facă față valurilor de refugiați nou-veniți și să răspundă nevoilor în materie de educație 

și ocupare a forței de muncă, pentru a reduce la minimum perturbările cauzate de 

relocare; 

 să îmbunătățească serviciile de îngrijire a sănătății mintale: refugiații care au 

fost deja traumatizați nu pot să doarmă, să bea sau să mănânce în timp ce așteaptă să 

le fie prelucrate cererile. Acest lucru necesită identificarea, trimiterea la tratament și 

tratarea rapidă și eficientă a problemelor de sănătate mintală, inclusiv instruirea 

lucrătorilor din prima linie; 

 să îmbunătățească educația: unii copii trebuie să aștepte un an pentru a urma 

învățământul obligatoriu. Copiii trebuie să fie înscriși în sistemele generale de 
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învățământ cât mai devreme. Trebuie să se acorde solicitanților de azil un acces mai 

rapid la educație, la formare profesională și la un loc de muncă, pentru a preveni 

atragerea acestora de către infractori într-un mediu infracțional. 

Informații generale 

Din 2015 până în 2018, aproape 2 milioane de persoane au primit protecție internațională 

în UE. Dreptul UE este clar, iar statele membre ale UE au datoria de a proteja refugiații. 

De asemenea, sunt disponibile fonduri UE pentru a sprijini integrarea lor. Însă situația din 

teren este foarte eterogenă la nivelul statelor membre. 

Aceste probleme se agravează atunci când tinerii refugiați împlinesc 18 ani, iar rețelele de 

sprijin pe care s-au bazat anterior dispar uneori peste noapte. 

Notă pentru redactori: 

 Raportul se bazează pe interviuri efectuate în 15 locații din șase state membre ale UE: 

Austria, Franța, Germania, Grecia, Italia și Suedia. 

 Fragmente din interviurile cu refugiați și cu lucrători din prima linie sunt disponibile 

online. 

 Pentru mai multe informații, contactați-ne la: e-mail:  media@fra.europa.eu / tel.: +43 

1 580 30 642. 
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