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Oddelenie „krízy“ od problematiky migrácie: integrácia v EÚ
Podľa novej správy Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) riziko segregácie
v školách, diskriminácie a obmedzenia účasti na politickom živote môžu
predstavovať neprekonateľné prekážky v integrácii migrantov do spoločnosti
EÚ. V správe sa skúmajú stratégie integrácie na území EÚ, uvádzajú sa v nej
jasné dôkazy o úspechoch i neúspechoch súčasnej politiky a zároveň sú v nej
odporučené zmeny, ktoré je potrebné urobiť v záujme vybudovania silnejšej a
súdržnejšej Európy.
„Migranti žijúci v EÚ nie sú súčasťou ‚krízy‘, ale neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti.
Potrebujeme novú rétoriku, v ktorej sa zdôrazní prínos migrantov, ich detí a detí ich detí
našim spoločnostiam,“ vyhlásil riaditeľ agentúry FRA Michael O’Flaherty. „Integrácia je
kľúčom k našej bezpečnosti a demokracii.“
V EÚ žije približne 20 mil. obyvateľov, ktorí nie sú občanmi EÚ. Mnohí z nich sa usadili a
založili si rodiny. Napriek úsiliu, ktoré sa od roku 2004 vynakladá v záujme dodržiavania
spoločných zásad pri usmerňovaní a zlepšovaní integrácie v celej EÚ, sa však prístupy
členských štátov k usmerneniu a zlepšovaniu integrácie, ako aj začleneniu v rámci EÚ
výrazne líšia.
V správe s názvom Together in the EU: Promoting the participation of migrants and their
descendants (Spoločne v EÚ: podpora participácie migrantov a ich potomkov) sa
identifikujú a porovnávajú politiky v rámci EÚ v oblastiach, ktoré sú pre úspešnú
integráciu dôležité. Patria medzi ne:






Vzdelávanie: Približne v polovici členských štátov EÚ školopovinné deti migrantov
čelia istej forme segregácie v školách, a to aj napriek úsiliu, ktoré úrady
vynakladajú, aby tomu zabránili. Odráža to znepokojujúcu realitu, v ktorej migranti
a domáci obyvatelia žijú vedľa seba v rozdelených spoločnostiach.
Mládež: Menej ako polovica členských štátov má akčné plány alebo stratégie určené
výslovne pre mladých ľudí z migrantských rodín, a to napriek tomu, že tieto môžu
hrať dôležitú úlohu v zabránení marginalizácie, odcudzeniu sa a radikalizácii.
Diskriminácia: V 16 členských štátoch nie sú migranti chránení pred diskrimináciou
na základe ich národnosti alebo postavenia migranta, utečenca alebo cudzinca, čo
môže zakrývať etnickú a rasovú diskrimináciu.
Jazyk: Len málo členských štátov ponúka kurzy všetkým obyvateľom, ktorí majú
obmedzené jazykové znalosti, vrátane občanov z migrantského prostredia. Programy
výuky jazykov sú zároveň len zriedkakedy spojené so zamestnaním, a len
výnimočne sa poskytuje jazyková príprava určená pre konkrétne zamestnanie, či
jazykové kurzy na pracovisku.

Okrem toho, že sa v správe skúmajú vnútroštátne politiky a stratégie v oblasti integrácie
v EÚ, ktoré určujú sociálne a politické zapojenie migrantov a ich potomkov do života
spoločnosti, identifikujú sa v nej aj príklady osvedčených postupov. Tie možno použiť
alebo prispôsobiť na použitie v iných vnútroštátnych súvislostiach.
V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na: media@fra.europa.eu
Tel.: +43 1 580 30 642
Poznámky pre redaktorov:
 Agentúra FRA uskutočňuje prieskumy, v rámci ktorých zisťuje skúsenosti ľudí s
dodržiavaním ľudských práv. Výsledky prieskumov, ako aj analýzy politík a
právnych predpisov EÚ agentúra využíva pri poskytovaní poradenstva inštitúciám
EÚ a subjektom prijímajúcim rozhodnutia na vnútroštátnej úrovni, a tým pomáha
chrániť ľudské práva každého jednotlivca žijúceho na území EÚ.

