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Съобщение за медиите от FRA 

Виена, 28 февруари 2023 г. 

ЗАБРАНА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ ПРЕДИ: 28 февруари, 6:00 ч. 

централноевропейско време 

Проучване показва, че бягащите от Украйна изпитват трудности 

в ЕС 

Бягащите от нападението на Русия над Украйна получават широка подкрепа 

навсякъде в Европа. Въпреки това, резултатите от последното проучване на 

Агенцията на ЕС за основните права (FRA) показват, че те трудно свързват 

двата края и срещат затруднения в образованието и при намирането на 

работа . Резултатите от проучването следва да служат на създателите на 

политики при намирането на устойчиви решения, които да са от полза както 

за бягащите от войната, така и за приемащите ги общества. 

„Агресията в Украйна предизвика най-голямата хуманитарна криза в Европа след 

Втората световна война“, заявява директорът на FRA Майкъл О’Флеърти. „ЕС и 

неговите държави членки въведоха временни решения, осигуряващи така 

необходимата подкрепа. Тъй като войната продължава, е необходимо да въведем 

ефективни дългосрочни мерки, които да позволят на приемащите общества и 

разселените лица да се адаптират към сътресенията, произтичащи от тази война." 

В доклада на FRA „Fleeing Ukraine“ са поместени свидетелства от първо лице на 

около 14 500 души, избягали от войната и заселили се в ЕС. 

Въпреки че 1 от всеки 3-ма вече се чувства като член на общността в приемащата 

държава, също толкова са и желаещите да се върнат в Украйна. Една жена в 

Румъния обобщава как са били посрещнати много от тях: „Удивена съм от това колко 

много се грижат за нас, украинците, от началото на войната, помагат ни и ни 

подкрепят.“ 

Бързото привеждане в действие на Директивата на ЕС за временната закрила даде 

възможност на бягащите от конфликта да се установят бързо, както и да работят, да 

пътуват и да имат достъп до услуги в целия ЕС. Проучването обаче показва, че 

продължават да съществуват практически трудности: 

• Език: Въпреки че 23 % посещават езикови курсове, непознаването на езика на 

приемащата държава е основната причина хората да не продължат 

образованието си, да не работят или да изпитват трудности при намирането на 

медицински услуги. Както сподели една жена в Германия: "Много е трудно да се 

намирате в страна, в която не разбирате и не говорите езика. Това е много голям 

проблем за решаването на много въпроси.“ 

• Жилища: Въпреки че 59 % плащат за жилищата си, те често трябва да споделят 

общи помещения и съоръжения, напр. тоалетна или кухня. Много от тях нямат 

лично пространство или тихо място, където децата им да учат. 

• Образование: 59 % от децата посещават онлайн учебни занятия в украинско 

училище или учат самостоятелно с материали или помощ от Украйна. 

• Работа: Само 33 % имат платена работа, а 33 % от жените не работят, защото 

трябва да се грижат за деца или възрастни/болни роднини. 48 % споделят, че 
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новата им работа е под нивото им на образование, а 30 % казват, че са 

подложени на експлоатация в работата си. 

• Издръжка на живота: 79 % изпитват затруднения да свързват двата края. 

• Здраве: 49 % се чувстват обезсърчени и потиснати след пристигането си в 

приемащата държава. 49 % от малките деца имат трудности със съня и/или 

концентрацията. 

Анкетата се проведе от август до септември 2022 г. в България, Чехия, Естония, 

Германия, Унгария, Италия, Полша, Румъния, Словакия и Испания. 

За повече информация се свържете с нас на:  

media@fra.europa.eu / Тел.: +43 1 580 30 642 
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