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Kitketään "kriisi" muuttoliikkeestä: integraatio EU:ssa
Riski eriytymisestä koulussa, syrjintä ja poliittiselle osallistumiselle asetetut
rajoitukset voivat muodostua ylipääsemättömiksi esteiksi yhteiskuntaan
integroituvalle maahantulijalle EU:ssa, kuten Euroopan unionin
perusoikeusviraston (FRA) raportissa todetaan. Raportissa selvitetään
integraatiostrategioita EU:ssa, nykyisen politiikan onnistumisia ja
epäonnistumisia selkein näyttöön perustuvin esimerkein, ja annetaan
muutossuosituksia vankemman ja yhtenäisemmän Euroopan rakentamiseksi.
"EU:ssa asuvat maahantulijat eivät ole osa "kriisiä", vaan ovat erottamaton osa
yhteiskuntaamme. Tarvitsemme uuden narratiivin, joka korostaa maahantulijoiden,
heidän lastensa ja lastenlastensa yhteiskunnallemme tuomaa hyötyä,” sanoo FRA:n
johtaja Michael O’Flaherty. "Integraatio on avain turvallisuuteemme ja demokratiaamme".
Tällä hetkellä EU:ssa asustaa noin 20 miljoonaa muiden kuin EU-maiden kansalaisia.
Moni heistä on asettunut aloilleen ja perustanut perheen. Huolimatta pyrkimyksistä,
joiden tavoitteena on vuodesta 2004 lähtien ollut soveltaa yhteisiä periaatteita
integraation ohjaamiseksi ja parantamiseksi EU:ssa, jäsenvaltioilla on hyvinkin erilaisia
integraation ohjaamista ja parantamista sekä maahantulijoiden osallistamista koskevia
lähestymistapoja EU:ssa.
Raportissa Together in the EU: Promoting the participation of migrants and their
descendants yksilöidään ja vertaillaan EU:n sellaisten alojen toimintalinjoja, jotka ovat
tärkeitä onnistuneen integraation kannalta. Näitä aloja ovat seuraavat:







Koulutus: Maahantulijaoppilaisiin kohdistuu kouluissa erottelua eri muodoissa noin
puolessa EU:n jäsenvaltioista, usein huolimatta siitä, että viranomaiset pyrkivät
estämään sen. Tämä on huolestuttava merkki siitä, että maahantulijat ja
alkuperäisväestö elävät jakautuneissa yhteiskunnissa.
Nuoriso: Vain alle puolet jäsenvaltioista on laatinut toimintasuunnitelmia tai
strategioita, jotka ovat selkeästi suunnattu maahantulijataustaiselle nuorisolle,
vaikka nämä voisivat olla tärkeitä pyrittäessä välttämään syrjäytymistä,
vieraantumista ja radikalisoitumista.
Syrjintä: Jäsenvaltioista 16 ei suojaa maahantulijoita kansallisuuteen,
maahantulija- tai pakolaistaustaan tai ulkomaalaisuuteen perustuvalta syrjinnältä.
Tämä voi olla osoitus piilotellusta etnisestä syrjinnästä ja rotusyrjinnästä.
Kieli: Vain muutamat jäsenvaltiot tarjoavat kursseja kaikille rajallisen kielitaidon
omaaville asukkailleen, mukaan lukien maahantulijataustaiset henkilöt. Samalla on
harvinaista, että kielten opetusohjelmat yhdistetään suoraan työllistämiseen; myös
alakohtaiset kurssit tai kielikurssit työpaikalla ovat harvinaisia.

Sen lisäksi, että raportissa tutkitaan niitä kansallisia integraatioperiaatteita ja
strategioita EU:ssa, jotka määräävät maahantulijoiden ja heidän jälkeläistensä
sosiaalista ja poliittista osallistumista, raportissa esitetään myös esimerkkejä hyvistä
käytännöistä, joita voi käyttää tai mukauttaa muihin kansallisiin yhteyksiin.
Lisätietoja: media@fra.europa.eu
Puh. +43 1 580 30 642
Tietoa toimittajille
 Perusoikeusvirasto tutkii ihmisten näkemyksiä ihmisoikeuksista ja käyttää näitä
tuloksia ja EU:n politiikasta ja lainsäädännöstä tekemiään analyysejä
neuvoessaan EU:n toimielimiä ja kansallisia päätöksentekijöitä, ja auttaa näin
suojelemaan jokaisen EU:ssa asuvan henkilön ihmisoikeuksia.

