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Младите мигранти: Създава ли Европа изгубено поколение?
Забавянето и сериозните предизвикателства за интегриране на млади
бежанци, избягали от война и преследване, рискуват да създадат изгубено
поколение, открива нов доклад на Агенцията за основните права (FRA).
Макар че идентифицира някои добри практики, настоятелно призовава
държавите-членки да се учат една от друга, за да дадат на тези млади хора
адекватен шанс в живота.
„ЕС и държавите членки работят усилено за справяне с миграцията в Европa,
изправени пред сериозни предизвикателства за интегриране на пристигащите,
особено на младите хора. Тези трудности обаче не са непреодолими”, заявява
директорът на FRA Майкъл О'Флеърти. „Различни примери подчертават как с
интелигентни и обмислени решения в областта на политиката може да се постигне
много за преодоляване на препятствията. Авторите на политики както на национално,
така и на европейско равнище трябва да възприемат стратегии, позволяващи на това
поколение да стане пълноправен член на нашето общество.“
Въз основа на интервюта с над 160 бежанци и 400 работници първа категория,
докладът на FRA „Интеграция на младите бежанци в ЕС“ идентифицира сериозни
пречки в съществуващите подходи за интеграция на мигранти по отношение на млади
хора на възраст между 16 и 24 години. Той също така подчертава добрите местни
политически инициативи от всяка държава. Примерите включват:


финансова подкрепа за индивидуално настаняване на кандидатите за убежище,
които са част от системата за приемане във Виена, Австрия;



подкрепа за ускорена интеграция с цел навлизане на пазара на труда в Швеция;



схема за финансово подпомагане по линия на инициативата „Гаранция за
младежта“, достъпна за младите бежанци във Франция;



мобилно приложение на седем езика за живота в Германия.

FRA призовава държавите членки да:






ускорят процедурите за предоставяне на убежище: Срокът от средно две
години за завършване на процедурата за предоставяне на убежище и за
получаване на разрешение за пребиваване подчертава необходимостта от
достатъчни финансови и човешки ресурси за обработване на молбите навреме.
Това би позволило на кандидатите с висок шанс за одобрение да започнат
интеграцията си възможно най-рано;
ограничат бюрокрацията в областта на събиране на семейството:
Членовете на семействата трябваше да предприемат скъпи пътувания през
разкъсани от войната региони, за да достигнат до най-близкото посолство в
съседна държава с цел да подадат молба. Необходими са бързи и достъпни правила
за събиране на семейството;
осигурят подходящо жилищно настаняване: Някои хора живееха на улицата
по време на процедурата по предоставяне на убежище. Политиките за настаняване
на бежанци трябва да се справят с пиковите пристигания и да отговорят на
нуждите от образование и заетост, за да сведат до минимум смущенията поради
преместване;
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подобрят психичното здраве: Вече травмираните бежанци не могат да спят, да
пият вода или да се хранят, докато чакат обработването на молбите си. Това налага
бързо и ефективно идентифициране, препращане към компетентна институция и
лечение на проблеми, свързани с психичното здраве, включително обучение на
работници първа категория;
укрепят образованието: Някои деца трябва да изчакат една година, за да
посещават
задължително
училище.
Децата
трябва
да
навлязат
в
общообразователните системи възможно най-рано. Предоставяне на кандидатите
за убежище ранен достъп до образование, професионално обучение и заетост, за
да бъдат предпазени от въвличане в престъпния живот.

Основна информация
От 2015 до 2018 г. близо 2 милиона души получиха международна закрила в ЕС.
Законът на ЕС е ясен и държавите-членки имат задължение да защитават бежанците.
Налично е и финансиране от ЕС за подкрепа на тяхната интеграция. Положението на
място обаче е много разнородно в отделните държави членки.
Тези проблеми се задълбочават още повече, когато младите бежанци навършат 18
години и мрежите за подкрепа, на които са разчитали до този момент, в някои случаи,
изчезнат изведнъж.
Бележки за редакторите:
 Докладът се основава на интервюта на 15 места в шест държави-членки на ЕС:
Австрия, Франция, Германия, Гърция, Италия и Швеция.
 Цитати от интервюта с бежанци и работници първа категория са достъпни
онлайн.
 За повече информация се свържете с нас на: media@fra.europa.eu / Тел.: +43 1
580 30 642.
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