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Пресреліз FRA 

Відень, 28 лютого 2023 року 

ЗАБОРОНА НА ПУБЛІКАЦІЮ ДО 28 лютого 06:00 за 

центральноєвропейським часом 

Як показує опитування, люди, які втікають з України, 

стикаються з багатьма проблемами в ЄС 

Країни усієї Європи широко підтримують людей, які рятуються від 

вторгнення Росії в Україну. Однак ці люди стикаються з проблемами в освіті, 

працевлаштуванні і ледве зводять кінці з кінцями, як показують результати 

останнього опитування Агентства ЄС з основних прав (FRA). Ці результати 

мають допомогти політикам у пошуку стійких рішень, які принесуть користь 

як людям, які втекли, так і приймаючим суспільствам. 

«Агресія в Україні викликала найбільшу гуманітарну кризу в Європі з часів Другої 

світової війни», – заявив директор FRA Майкл О'Флаерті (Michael O’Flaherty). «ЄС та 

його держави-члени прийняли тимчасові рішення, що забезпечують необхідну 

підтримку. Оскільки війна затягується, нам необхідно вжити ефективних 

довгострокових заходів, які допоможуть приймаючим суспільствам і переміщеним 

особам впоратися з потрясіннями, які спричинила ця війна».» 

У звіті FRA «Порятунок від війни в України» містяться розповіді близько 14 500 людей, 

які втекли від війни та оселилися в ЄС. 

Хоча зараз кожен третій відчуває себе частиною спільноти приймаючої країни, така ж 

кількість людей мріють повернутися до України. Жінка в Румунії підвела підсумок 

того, як зустрічали українців: «Я вражена тим, як сильно вони дбають про нас, 

українців, з початку війни, допомагаючи нам і підтримуючи нас.» 

Швидка активація Директиви ЄС про тимчасовий захист дозволила людям, які 

рятуються від конфлікту, швидко влаштовуватися і працювати, подорожувати та 

отримувати доступ до послуг по всьому ЄС. Але опитування показує, що практичні 

труднощі досі існують. 

• Мова: хоча 23 % біженців відвідують мовні курси, незнання мови приймаючої 

країни є основною причиною того, що люди полишають навчання, не працюють 

або не можуть отримати медичну допомогу. Жінка, яка перебуває в Німеччині, 

розповідає: «Дуже важко перебувати в країні, мову якої ти не розумієш і не 

можеш вільно розмовляти нею. Це дуже велика перешкода при вирішенні 

багатьох питань.» 

• Житло: хоча 59 % переміщених осіб платять за своє житло, їм часто доводиться 

користуватись спільними приміщеннями, зокрема туалетом чи кухнею. Багатьом 

не вистачає усамітнення або тихого місця для навчання дітей. 

• Освіта: 59 % дітей здобувають освіту онлайн в українських школах або 

опановують матеріал самостійно чи за підтримки України. 

• Працевлаштування: лише 33 % українців мають оплачувану роботу, а 33 % 

жінок не працюють, тому що їм потрібно доглядати за дітьми або літніми / 

хворими родичами. 48 % кажуть, що їхня нова робота була нижчою за рівнем 

освіти, а 30 % заявляють, що їх експлуатували на роботі. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2023/ukraine-survey
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• Вартість проживання: 79 % українців ледве зводять кінці з кінцями. 

• Стан здоров’я: 49 % українців почуваються пригніченими й пониклими з 

моменту приїзду до приймаючої країни. 49 % дітей мають проблеми зі сном та / 

або концентрацією уваги. 

Опитування проводилося з серпня по вересень 2022 року в Болгарії, Чехії, Естонії, 

Німеччині, Угорщині, Італії, Польщі, Румунії, Словаччині та Іспанії. 

Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться на електронну адресу: 

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

mailto:media@fra.europa.eu

