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FRA-sajtóközlemény 

Bécs, 2023. február 28. 

HÍRZÁRLAT: Február 28., 6:00 óra (közép-európai idő szerint) 

Az Ukrajnából menekülők nehézségekkel küzdenek az EU-ban, 

derül ki egy felmérésből 

Az Ukrajna elleni orosz invázió elől menekülők széles körű támogatást élveznek 

Európa-szerte. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) legfrissebb 

felmérésének eredményei szerint azonban az oktatás, a munkakeresés és a 

megélhetés terén kihívásokkal néznek szembe. A felmérés eredményeinek 

tükrében a politikai döntéshozóknak olyan fenntartható megoldásokat kell 

találniuk, amelyek mind a menekült emberek, mind a befogadó társadalmak 

számára előnyösek. 

„Az Ukrajna elleni agresszió a második világháború óta a legnagyobb humanitárius 

válságot idézte elő Európában” – nyilatkozta Michael O'Flaherty, az FRA igazgatója. „Az 

EU és tagállamai ideiglenes megoldásokat vezettek be, biztosítva a szükséges 

támogatást. Mivel a háború elhúzódik, olyan hatékony hosszú távú intézkedéseket kell 

megvalósítanunk, amelyek lehetővé teszik a befogadó társadalmak és a lakóhelyüket 

elhagyni kényszerült emberek számára, hogy alkalmazkodjanak a háború okozta 

nehézségekhez.” 

A FRA „Fleeing Ukraine” (Menekülés Ukrajnából) című jelentése mintegy 14 500, a 

háború elől elmenekült és az EU-ba érkezett ember első kézből származó beszámolóját 

foglalja össze. 

Bár háromból egy válaszadó már a fogadó ország közösségéhez tartozónak érzi magát, 

ugyanennyien szeretnének visszatérni Ukrajnába. Egy Romániában élő nő így jellemezte 

a sokuk által megtapasztalt szívélyes fogadtatást: „Lenyűgöző, hogy a háború kezdete 

óta milyen sokat törődnek velünk, ukránokkal. Segítenek és támogatnak minket.” 

Az átmeneti védelemről szóló uniós irányelv gyors aktiválása lehetővé tette, hogy a 

konfliktus elől menekülő emberek Unió-szerte gyorsan oltalmat leljenek, munkát 

vállaljanak, utazzanak és szolgáltatásokat vegyenek igénybe. A felmérés ugyanakkor azt 

is mutatja, hogy továbbra is fennállnak gyakorlati nehézségek: 

• Nyelvtudás: Bár 23%-uk vesz részt nyelvtanfolyamokon, a fogadó ország nyelve 

ismeretének hiánya a fő oka annak, hogy az Ukrajnából menekültek kimaradnak az 

oktatásból, nem vállalnak munkát vagy nehezen jutnak egészségügyi ellátáshoz. 

Ahogyan azt egy Németországban élő nő a FRA-nak elmondta: „Nagyon nehéz egy 

olyan országban lenni, ahol nem érted és nem beszéled a nyelvet. Ez nagyon nagy 

problémát jelent számos kérdés megoldásában.” 

• Lakhatás: Bár 59%-uk fizet a lakhatásért, gyakran kénytelenek megosztani a közös 

helyiségeket, például a mellékhelyiséget vagy a konyhát. Sokan szenvednek a 

magánélet hiánya miatt, vagy mert nem tudnak nyugodt helyet biztosítani 

gyermekeiknek a tanuláshoz. 

• Oktatás: A gyermekek 59%-a vesz részt online oktatásban egy ukrán iskolában, 

vagy tanul önállóan ukrajnai tananyagokkal vagy támogatással. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2023/ukraine-survey
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• Munkavállalás: Az érintettek csak 33%-a rendelkezik fizetett állással, és a nők 

33%-a azért nem dolgozik, mert gyermeket vagy idős/beteg hozzátartozót kell 

gondoznia. 48%-uk állítja azt, hogy az új munkahelyén nem a képzettségének 

megfelelő munkát végez, 30%-uk pedig azt, hogy kizsákmányolták a munkahelyén. 

• Megélhetési költségek: 79%-uk nehezen jön ki a keresetéből. 

• Egészségügy: 49%-uk levertnek és depressziósnak érzi magát, mióta a fogadó 

országba érkezett. A kisgyermekek 49%-a alvási és/vagy koncentrációs 

nehézségekkel küzd. 

A felmérést 2022 augusztusa és szeptembere között folytatták le Bulgáriában, 

Csehországban, Észtországban, Lengyelországban, Magyarországon, Németországban, 

Olaszországban, Romániában, Spanyolországban és Szlovákiában. 

További információ az alábbi elérhetőségen kérhető: media@fra.europa.eu / Tel.: 

+43 1 580 30 642 
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