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Tisková zpráva agentury FRA 

Ve Vídni dne 28. února 2023 

EMBARGO NA ZVEŘEJNĚNÍ: 28. února 6:00 SEČ 

Uprchlíci z Ukrajiny čelí v EU problémům, ukázal průzkum 

Lidé prchající před ruskou invazí na Ukrajinu mají v celé Evropě širokou 

podporu. Jak však vyplývá z výsledků nejnovějšího průzkumu Agentury 

Evropské unie pro základní práva (FRA), potýkají se s problémy v oblasti 

vzdělávání a při hledání práce. Stěží také vycházejí s penězi. Tyto výsledky by 

měly být pro tvůrce politik vodítkem při hledání udržitelných řešení, která 

budou přínosem jak pro uprchlíky, tak pro země, které je přijaly. 

„Agrese na Ukrajině vyvolala největší humanitární krizi v Evropě od druhé světové 

války,“ říká ředitel agentury FRA Michael O’Flaherty. „EU a její členské státy přijaly 

dočasná řešení, která zajišťují lidem velmi potřebnou podporu. Vzhledem k tomu, že se 

válka vleče, je nutné zavést dlouhodobá opatření, která hostitelským zemím a lidem 

prchajícím před válkou umožní přizpůsobit se dramatickým změnám vyvolaným tímto 

konfliktem.“ 

Zpráva agentury FRA nazvaná „Na útěku z Ukrajiny“ zachycuje přímá svědectví přibližně 

14 500 lidí, kteří uprchli před válkou do EU. 

Přestože se každý třetí člověk nyní cítí být součástí komunity hostitelské země, stejný 

podíl lidí by se chtěl vrátit na Ukrajinu. Jedna žena v Rumunsku shrnula pocity mnoha 

uprchlíků ze vstřícného přijetí, kterého se jim dostalo: „Žasnu nad tím, jak se o nás 

Ukrajince od začátku války starají, jak nám pomáhají a jak nás podporují.“ 

Rychlá aktivace směrnice EU o dočasné ochraně umožnila lidem, kteří uprchli před 

konfliktem, rychle se usadit a začít pracovat, cestovat a mít přístup ke službám po celé 

EU. Průzkum však ukazuje, že se stále potýkají s praktickými problémy: 

• Jazyk: Přestože 23% uprchlíků navštěvuje jazykové kurzy, neznalost jazyka 

hostitelské země je hlavním důvodem, proč lidé předčasně ukončují studium, 

nepracují nebo mají problémy při využívání zdravotní péče. Jedna žena v Německu 

popsala: „Je velmi těžké být v zemi, kde nerozumíte jazyku a nemluvíte jím. 

Znamená to obrovský problém při řešení mnoha záležitostí.“ 

• Ubytování: I když 59% lidí za své bydlení platí, často musí sdílet některé prostory, 

jako jsou toalety nebo kuchyň. Mnohým chybí soukromí nebo klidný prostor pro 

studium jejich dětí. 

• Vzdělávání: 59% dětí se stále účastní on-line vzdělávání v ukrajinské škole nebo 

studuje samostatně za pomoci materiálů nebo s podporou z Ukrajiny. 

• Práce: Pouze 33% lidí má placené zaměstnání a 33% žen nepracuje, protože musí 

pečovat o děti nebo o starší či nemocné příbuzné. 48% respondentů uvádí, že jejich 

nové zaměstnání dostatečně neodpovídá úrovni jejich vzdělání, a 30% tvrdí, že byli v 

práci vykořisťováni. 

• Životní náklady: 79% osob stěží vychází s penězi. 

• Zdraví: 49% osob se od příjezdu do hostitelské země cítí sklíčeně a v depresi. 49 % 

malých dětí má potíže se spánkem a/nebo soustředěním. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2023/ukraine-survey


 

 2 

Průzkum proběhl v době od srpna do září 2022 v Bulharsku, Česku, Estonsku, Itálii, 

Maďarsku, Německu, Polsku, Rumunsku, na Slovensku a ve Španělsku. 

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

1 580 30 642 

mailto:media@fra.europa.eu

