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Migration och inte flyktingskris: integration i EU
Risken för skolsegregation, diskriminering och begränsningar i politisk
delaktighet kan leda till oöverstigliga hinder för migranternas integrering i
samhällena i EU. Detta visar en ny rapport från Europeiska unionens byrå för
grundläggande rättigheter (FRA). Rapporten undersöker
integrationsstrategierna runtom i EU och lägger fram klara bevis på var den
aktuella politiken har varit framgångsrik och var den har misslyckats.
Rapporten rekommenderar ändringar för att bygga ett starkare och mer
sammanhållet Europa.
– Migranterna som bor i EU är inte en del av en ”kris” utan ingår som en del av vårt
samhälle. Vi behöver få fram en ny bild där vi betonar fördelarna med migranterna och
deras barn och vad de tillför våra samhällen. Integration är nyckeln till vår säkerhet och
vår demokrati, säger FRA:s direktör Michael O’Flaherty.
I EU bor omkring 20 miljoner människor som inte är EU-medborgare. Många har slagit
sig till ro och bildat familjer. Men trots ansträngningarna som gjorts sedan 2004 för att
följa gemensamma principer när det gäller att styra och förbättra integrationen i hela EU
har medlemsstaterna vitt skilda synsätt när det gäller hur integrationen och
delaktigheten i samhällena ska styras och förbättras.
Rapporten Together in the EU: Promoting the participation of migrants and their
descendants kartlägger och jämför politiken i EU på områden som är viktiga för
framgångsrik integration. Några exempel:







Utbildning: I omkring hälften av EU:s medlemsstater ställs migranteleverna inför
någon form av skolsegregation, ofta trots myndigheternas ansträngningar för att
förhindra det. Det är en oroväckande verklighet som framträder där migranter och
infödda lever i delade samhällen.
Unga människor: Färre än hälften av medlemsstaterna har åtgärdsplaner eller
strategier som uttryckligen är inriktade på unga med migrantbakgrund även om
sådana dokument kan vara viktiga för att undvika marginalisering, utanförskap och
radikalisring.
Diskriminering: Sexton medlemsstater skyddar inte migranter mot diskriminering
på grund av deras nationalitet eller status som migranter, flyktingar eller
utlänningar. Här kan det dölja sig etnisk och rasistisk diskriminering.
Språk: Det är få medlemsstater som möjliggör för alla sina invånare med
begränsade språkkunskaper, däribland personer med migrantbakgrund, att gå
kurser. Samtidigt har språkutbildningsprogrammen sällan anknytning till
anställningen och det är ovanligt med yrkesspecifika kurser eller kurser på
arbetsplatsen.

Utöver att rapporten redogör för EU-ländernas integrationspolitik och
integrationsstrategier, som är avgörande för migranternas och deras barns sociala och
politiska delaktighet, tar den upp exempel på god praxis som kan användas eller
anpassas i andra nationella sammanhang.
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Meddelande till redaktörerna:
 FRA undersöker hur människor upplever sina mänskliga rättigheter. Utifrån
uppgifterna som kommer fram och efter att ha analyserat politiken och
lagstiftningen i EU ger FRA råd till EU-institutionerna och de nationella

beslutsfattarna. Därmed bidrar FRA till att skydda varje EU-invånares mänskliga
rättigheter.

