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Pressemeddelelse fra FRA 

Wien, den 19. november 2019 

Unge migranter: Er Europa ved at skabe en tabt generation? 

Forsinkelser og alvorlige udfordringer med at integrere unge flygtninge, der er 

flygtet fra krig og forfølgelse, medfører risiko for at skabe en tabt generation, 

fremgår det af en ny rapport fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder (FRA). 

Den peger på en række eksempler på god praksis, og opfordrer medlemsstaterne 

til at lære af hinanden med hensyn til at give disse unge en tilstrækkelig chance 

i livet. 

"EU og dets medlemsstater arbejder hårdt på at håndtere migration i hele Europa, der står 

over for alvorlige udfordringer med hensyn til at integrere nyankomne, navnlig unge. Disse 

udfordringer er dog ikke uovervindelige", siger FRA's direktør Michael O’Flaherty . "En 

række eksempler belyser, hvordan man med intelligente, velovervejede politiske 

beslutninger kan nå langt med hensyn til at overvinde hindringerne. Politiske 

beslutningstagere, både på nationalt plan og EU-plan, må tage sådanne strategier til sig 

for at give denne generation mulighed for at blive fuldgyldige medlemmer af vores 

samfund". 

Baseret på interviews med over 160 flygtninge og 400 frontlinjearbejdere peger FRA's 

rapport "Integration of young refugees in the EU" på alvorlige hindringer i de eksisterende 

tilgange til at integrere unge migranter mellem 16 og 24 år. Den fremhæver desuden gode 

lokale politiske initiativer fra hvert land. Eksempler: 

 Finansiel støtte til individuelle boliger til asylansøgere, som er omfattet af 

modtagelsessystemet, i Wien i Østrig 

 hurtig adgang til integrationsstøtte til at komme ind på arbejdsmarkedet i Sverige 

 en ungdomsgarantiordning for finansiel støtte, der er tilgængelig for unge flygtninge i 

Frankrig 

 en mobilapp på syv sprog om at bo i Tyskland. 

FRA opfordrer medlemsstaterne til at: 

 fremskynde asylprocedurerne: De to år, det gennemsnitligt tager at afslutte 

asylproceduren og få en opholdstilladelse, understreger behovet for tilstrækkelige 

finansielle og menneskelige ressourcer til at behandle ansøgningerne til tiden. Det ville 

gøre det muligt for ansøgere med høj chance for at opnå godkendelse at påbegynde 

deres integration så tidligt som muligt. 

 begrænse bureaukratiet i forbindelse med familiesammenføring: 

Familiemedlemmer har måttet tage på dyre rejser gennem krigshærgede regioner for 

at nå frem til den nærmeste ambassade i et naboland for at ansøge. Der er behov for 

hurtigtvirkende og prismæssigt rimelige regler for familiesammenføring 

 sørge for ordentlige boligforhold: Nogen har under hele asylproceduren måttet bo 

på gaden. I politikkerne for flygtningeboliger bør der tages højde for stigninger i det 

antal, der kommer, og for at imødekomme behovet for uddannelse og beskæftigelse 

med henblik på at minimere omvæltninger som følge af flytninger 

 forbedre den psykiske sundhedspleje: Flygtninge, der i forvejen er traumatiserede, 

er ikke i stand til at sove, drikke eller spise, når de venter på at få deres sag behandlet. 

Dette kræver hurtig og effektiv identificering, henvisning og behandling med hensyn til 

psykiske sundhedsproblemer, herunder uddannelse af frontlinjearbejdere 

 fremme uddannelse: Nogle børn må vente et år på at komme i obligatorisk 

skolegang. Børn skal tidligst muligt ind i de almindelige uddannelsessystemer. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/young-refugees-integration/
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/young-refugees-integration/practices
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/young-refugees-integration/practices
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Asylansøgere bør få tidlig adgang til uddannelse, erhvervsuddannelse og beskæftigelse 

for at undgå, at kriminelle skubber dem ind i et liv med kriminalitet. 

Baggrund 

Fra 2015 til 2018 fik næsten 2 millioner personer international beskyttelse i EU. EU-retten 

er klar på dette punkt: EU's medlemsstater har pligt til at beskytte flygtninge. Der er 

desuden EU-midler til rådighed til at støtte integration af dem. Situationen på stedet er 

imidlertid meget forskellig mellem medlemsstaterne. 

Disse problemer forstærkes yderligere, når unge flygtninge fylder 18 år, og de 

støttenetværk, de tidligere har forladt sig på, undertiden forsvinder fra den ene dag til den 

anden. 

Bemærkninger til redaktionen: 

 Rapporten trækker på interviews på 15 lokaliteter i seks EU-medlemsstater: Østrig, 

Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien og Sverige. 

 Citater fra interview med flygtninge og frontlinjearbejdere er tilgængelige online. 

 Yderligere oplysninger fås ved henvendelse på: media@fra.europa.eu / Tlf.: +43 1 580 

30 642. 

https://fra.europa.eu/en/publication/2019/young-refugees-integration/refugee-quotes
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/young-refugees-integration/professional-quotes
mailto:media@fra.europa.eu

