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Migráció, „válság” nélkül: integráció az EU-ban
Az iskolai szegregáció, a megkülönböztetés és a politikai részvétel
korlátozásának veszélye leküzdhetetlen akadályt jelenthet a bevándorlók
számára az unió társadalmába való beilleszkedés során, amint azt az Európai
Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) új jelentése mutatja. A jelentés az EU
területén alkalmazott integrációs stratégiák vizsgálata alapján egyértelműen
igazolva a jelenlegi politikák sikereit és kudarcait, valamint változtatásokat
javasol egy erősebb és összetartóbb Európa felépítése érdekében.
„Az EU-ban élő bevándorlók nem egy »válság« elemei, hanem társadalmunk szerves
részei. Új szemléletre van szükségünk, amely kiemeli, hogy a bevándorlók, a gyermekeik
és a gyermekeik gyermekei milyen haszonnal járnak a mi társadalmunk számára – állítja
a FRA igazgatója, Michael O’Flaherty. – Az integráció a biztonságunk és a demokráciánk
szempontjából egyaránt kulcsfontosságú.”
Mintegy 20 millió nem uniós állampolgár él az EU-ban. Sokan közülük már letelepedtek
és családot alapítottak. A 2004 óta, az EU egész területén tett azon erőfeszítések
ellenére, amelyek az integráció irányának meghatározását és annak javítását célzó közös
elvek betartására irányulnak, a tagállamok még mindig nagyon eltérő módokon
viszonyulnak az integráció irányításához és javításához, valamint a befogadáshoz
uniószerte.
Az Együtt az EU-ban: a bevándorlók és leszármazottaik részvételének elősegítése című
jelentés beazonosítja és összehasonlítja az EU területén, a sikeres integráció
szempontjából fontos szakterületeken alkalmazott politikákat. Ezek közé tartoznak a
következők:








Oktatás: A bevándorló diákok az uniós tagállamok körülbelül felében szembesülnek
az iskolai szegregáció valamilyen formájával, gyakran a hatóságok által a megelőzés
érdekében tett erőfeszítések ellenére. Ez aggasztó képet fest a valóságról, amelyben
a bevándorlók és az ország saját polgárai egy megosztott társadalmban élnek.
Ifjúságpolitika: A tagállamok kevesebb mint felének van kifejezetten a bevándorló
származású fiatalokra irányuló cselekvési terve vagy stratégiája, annak ellenére,
hogy azok fontosak lehetnek a marginalizálódás, az elidegenedés és a
radikalizálódás elkerülésére.
Hátrányos megkülönböztetés: A bevándorlók 16 tagállamban nem részesülnek
védelemben az állampolgárság, a bevándorló, menekült vagy külföldi státusz alapján
történő megkülönböztetéssel szemben, ami az etnikai- és faji-alapú diszkrimináció
elfedésére szolgálhat.
Nyelv: Kevés tagállam biztosít nyelvtanfolyamot az összes, korlátozott
nyelvtudással rendelkező lakos számára, közöttük a migráns származású
állampolgároknak. Ezzel együtt, a nyelvtanulási programok ritkán kapcsolódnak a
foglalkoztatáshoz, és a szakmai nyelvet oktató-, vagy munkahelyi nyelvtanfolyamok
nem jellemzőek.

A bevándorlók és leszármazottaik társadalmi és politikai részvételét meghatározó uniós
nemzeti integrációs szakpolitikák és stratégiák vizsgálata mellett, a jelentés olyan bevált
módszerek példáit is megnevezi, amelyeket más országokban is fel lehetne használni
vagy az adott közeghez lehetne igazítani.
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A FRA megkérdezi az embereket az emberi jogok érvényesülésével kapcsolatos
tapasztalataikról és az ebből származó tényanyagot, valamint az uniós
szakpolitikák és jogszabályok elemzését felhasználva tanácsot nyújt az uniós
intézményeknek és a nemzeti döntéshozóknak, ezáltal elősegítve minden, az EUban élő egyén emberi jogainak védelmét.

