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Comunicat de presă FRA 

Viena, 28 februarie 2023 

A NU SE PUBLICA ÎNAINTE DE: 28 februarie, ora 6:00 CET 

Potrivit sondajului, persoanele care fug din Ucraina se confruntă 

cu dificultăți în UE 

Persoanele care fug din calea invaziei Rusiei în Ucraina sunt sprijinite pe scară 

largă în întreaga Europă. Totuși, se confruntă cu dificultăți legate de educație, 

găsirea unui loc de muncă și acoperirea cheltuielilor zilnice, după cum arată 

rezultatele celui mai recent sondaj al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a 

Uniunii Europene (FRA). Rezultatele ar trebui să ajute decidenții să găsească 

soluții durabile și avantajoase atât pentru persoanele care au fugit, cât și pentru  

țările care le găzduiesc. 

„Agresiunea din Ucraina a provocat cea mai mare criză umanitară din Europa de la cel de 

Al Doilea Război Mondial”, a declarat directorul FRA, Michael O’Flaherty. „UE și statele 

sale membre au adoptat soluții temporare, oferind sprijinul extrem de necesar. Întrucât 

războiul continuă, trebuie să punem în aplicare măsuri eficiente și pe termen lung care  

să permită societăților gazdă și persoanelor strămutate să se adapteze la transformările 

majore provocate de acest război”. 

Raportul FRA intitulat „Fleeing Ukraine” („Scăparea  din Ucraina”) prezintă mărturiile 

directe ale unor  aproximativ 14 500 de persoane care au fugit din calea războiului și s-

au stabilit în UE. 

Deși 1 din 3 persoane simte acum că face parte din comunitatea țării gazdă, totuși 

același număr de persoane ar dori să se întoarcă în Ucraina. O femeie ucraineancă aflată 

în România a sintetizat ospitalitatea pe care mulți au simțit-o: „Sunt uimită de cât de 

mult au avut grijă de noi chiar de la începutul războiului,  oferindu-ne ajutor și sprijin”. 

Activarea rapidă de către UE a mecanismului privind protecția temporară prin Directiva 

UE a permis persoanelor care fug din calea conflictului să se stabilească rapid în statele 

membre să lucreze, să călătorească și să aibă acces la servicii în întreaga UE. Cu toate 

acestea, sondajul arată că există încă dificultăți de ordin practic precum: 

• Limba: deși 23 % participă la cursuri de limbi străine, necunoașterea limbii țării 

gazdă este principalul motiv pentru care persoanele renunță la educație, nu muncesc 

sau nu fac demersuri pentru a beneficia de asistență medicală. O femeie care se află 

în Germania ne-a spus: „Este foarte greu să fii într-o țară în care nu înțelegi și nu 

vorbești limba. Este o problemă foarte mare în multe situații”. 

• Locuința: deși 59 % din ei plătesc pentru o locuință, trebuie adesea să folosească în 

comun facilitățile, cum ar fi toaleta sau bucătăria. Multora le lipsește intimitatea sau 

un spațiu liniștit în care copiii lor să poată învăța. 

• Educația: 59 % din copii participă la cursurile online ale unei școli ucrainene sau 

învață singuri cu materiale sau sprijin din Ucraina. 

• Locul de muncă: doar 33 % au un loc de muncă remunerat, iar 33 % din femei nu 

lucrează, deoarece trebuie să aibă grijă de copii sau de rudele în vârstă sau bolnave. 

48 % afirmă că noul lor loc de muncă este sub nivelul lor de studii, iar 30 % declară 

că au fost exploatați la locul de muncă. 

• Costul vieții: 79 % se confruntă cu dificultăți în a face față cheltuielilor de zi cu zi. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2023/ukraine-survey
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• Sănătatea: 49 % se simt triști și deprimați de la sosirea lor în țara gazdă. 49 % din 

copiii de vârstă mică au tulburări de somn și/sau de concentrare. 

Sondajul s-a desfășurat în perioada august-septembrie 2022 în Bulgaria, Cehia, Estonia, 

Germania, Ungaria, Italia, Polonia, România, Slovacia și Spania. 

Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la: media@fra.europa.eu /  

Tel.: +43 1 580 30 642 
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