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Ränne ei pea seostuma kriisiga: integratsioon ELis 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti uuest aruandest selgub, et 

koolisegregatsiooni, diskrimineerimise ja poliitikas osalemise piirangute riskid 

võivad olla ületamatuks takistuseks migrantide integreerimisel ELi ühiskonda.  

Aruandes vaadeldakse ELis rakendatavaid integratsioonistrateegiaid, tuuakse 

näiteid edukatest ja nurjunud poliitikameetmetest ning soovitatakse 

muudatusi, mis aitaksid üles ehitada tugevama ja ühtsema Euroopa. 

„Euroopa Liidus elavad migrandid ei ole mitte märk kriisist, vaid meie ühiskonna 

täieõiguslik osa. Me vajame uut narratiivi, mis rõhutaks kasu, mida rändajad, nende lapsed 

ja lapselapsed toovad meie ühiskonnale,“ märkis FRA direktor Michael O’Flaherty. 

„Integratsioon on meie julgeoleku ja demokraatia tagatiseks.“ 

ELis elab praegu ligikaudu 20 miljonit kolmandate riikide kodanikku. Paljud on end siin 

sisse seadnud ja loonud perekonnad. Siiski hoolimata alates 2004. aastast tehtud 

jõupingutustest järgida ühtseid põhimõtteid ELi integratsiooni juhtimisel ja edendamisel 

lähtutakse praegu liikmesriikides ELi integratsiooni ja lõimimise juhtimisel ja 

edendamisel väga erinevatest strateegiatest.     

Aruandes Koos Euroopa Liidus: rändajate ja nende järeltulijate osaluse edendamine 

analüüsitakse ja võrreldakse strateegiaid, mida ELis rakendatakse eduka integratsiooni 

jaoks vajalikes valdkondades. Need on muu hulgas järgmised: 

 Haridus: Umbes pooltes ELi liikmesriikides kogevad migrandi taustaga õpilased 

koolides teatud määral segregatsiooni hoolimata ametnike pingutustest seda 

ennetada. See loob murettekitava ettekujutuse maailmast, kus migrandid ja teised 

kodanikud elavad lõhenenud  ühiskonnas.  

 Noored: Vähem kui pooltes liikmesriikides on välja töötatud otseselt migrandi 

taustaga noortele suunatud tegevuskavad või -strateegiad, kuigi need suudaksid 

aidata oluliselt kaasa marginaliseerumise ära hoidmisele . 

 Diskrimineerimine: 16 liikmesriigis ei pakuta migrantidele kaitset kodakondsusest, 

migrandi, pagulase või välismaalase staatusest lähtuva diskrimineerimise eest, mis 

võib omakorda varjata etnilist või rassilist diskrimineerimist.   

 Keeleoskus: Vähestes liikmeriikides pakutakse kõigile piiratud keeleoskusega, sh 

migrandi taustaga kodanikele keelekursuseid. Keeleõppeprogrammid on harva 

seotud tööhõivega ning kutsespetsiifilised või töökohal toimuvad keelekursused on 

pigem erand kui reegel.  

Lisaks ELi liikmesriikide integratsioonipoliitikatele ja -strateegiatele, mis reguleerivad 

migrantide ja nende järeltulijate osalust ühiskonnaelus ja poliitikas, tuuakse aruandes 

esile ka mitmeid häid tavasid, mida saab teistes riikides kasutada või kohandada.  
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Märkused toimetajatele 

 Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet küsitleb kodanikke selle kohta, kuidas nad 

kogevad inimõigusi oma igapäevaelus, ning annab ELi institutsioonidele ja riikide 

otsustajatele kogutud tõendusmaterjali ning ELi poliitika- ja õigusanalüüside 

põhjal nõu, aidates nii kaitsta kõigi ELi kodanike inimõigusi. 
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