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Wiedeń, 15 marca 2017 r. 

Uwalnianie migracji od kryzysu: integracja w UE 

Ryzyko segregacji w szkołach oraz dyskryminacja i ograniczenia w 

uczestnictwie w życiu politycznym mogą stanowić barierę nie do 

przezwyciężenia dla integracji migrantów w społeczeństwie UE, czytamy w 

najnowszym raporcie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA). 

Raport ten ocenia strategie integracyjne w całej Unii, podając jednoznaczne 

przykłady sukcesów i porażek obecnej polityki oraz przedstawiając zalecenia 

zmian w celu zbudowania silniejszej i bardziej spójnej Europy. 

„Migranci mieszkający w UE nie są częścią kryzysu, lecz integralną częścią naszego 

społeczeństwa. Potrzebujemy nowego przekazu, który podkreśla korzyści, jakie wnoszą do 

naszych społeczeństw migranci, ich dzieci oraz dzieci ich dzieci”, mówi dyrektor FRA 

Michael O’Flaherty. „Integracja jest kluczem do naszego bezpieczeństwa i do naszej 

demokracji”. 

W UE mieszka około 20 mln obywateli państw spoza UE. Wielu z nich osiedliło się tu i 

założyło rodziny. Jednakże pomimo starań czynionych od 2004 r. w celu przestrzegania 

wspólnych zasad kierowania integracją i jej poprawy w UE, państwa członkowskie w 

znacząco różny sposób podchodzą do tych kwestii.  

W raporcie Together in the EU: Promoting the participation of migrants and their 

descendants (Razem w UE: Promowanie uczestnictwa migrantów i ich potomków) 

opisano i porównano polityki stosowane w UE w obszarach istotnych dla skutecznej 

integracji. Należą do nich: 

 Edukacja: W prawie połowie państw członkowskich UE uczniowie ze środowisk 

migracyjnych borykają się z pewnymi przejawami segregacji szkolnej, pomimo 

działań zapobiegawczych prowadzonych przez władze. Odzwierciedla to niepokojącą 

rzeczywistość migrantów i rodzimych mieszkańców żyjących w podzielonych 

społecznościach.  

 Młodzież: Mniej niż połowa państw opracowała plany działań lub strategie 

bezpośrednio przeznaczone dla młodzieży ze środowisk migracyjnych, pomimo tego, 

że są one istotne dla zapobiegania marginalizacji, alienacji oraz radykalizacji.  

 Dyskryminacja: W 16 państwach członkowskich nie chroni się migrantów przed 

dyskryminacją ze względu na narodowość lub status migranta, uchodźcy lub 

obcokrajowca, co może stanowić przykrywkę dla dyskryminacji etnicznej i rasowej.  

 Język: Zaledwie kilka państw członkowskich oferuje kursy dla mieszkańców słabo 

władających oficjalnym językiem kraju, w tym dla obywateli ze środowisk 

migracyjnych. Programy nauki języków, jeżeli już istnieją, rzadko związane są z 

możliwościami zatrudnienia, natomiast szkolenia językowe umożliwiające zdobycie 

konkretnych kompetencji zawodowych lub szkolenia praktyczne w miejscu pracy nie 

są powszechnie prowadzone.  

Oprócz przeglądu krajowych polityk i strategii integracji w UE, określających udział w 

życiu społecznym i politycznym migrantów i ich potomków, raport podaje przykłady 

dobrych praktyk gotowych do wykorzystania lub przystosowania do własnych kontekstów 

krajowych. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:  

Tel.: +43 1 580 30 642 

Uwagi dla redaktorów: 

 FRA prowadzi badania na temat osobistych doświadczeń w zakresie praw 

człowieka, a wyniki tych badań, jak również analizy polityki i prawodawstwa UE 
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wykorzystuje w doradzaniu instytucjom UE i decydentom krajowym, pomagając 

tym samym chronić prawa człowieka każdej osoby mieszkającej w UE. 


