Priopćenje za medije Agencije Europske unije za temeljna prava Beč, 19. studenoga
2019.

Mladi migranti: stvara li Europa izgubljenu generaciju?
Prema novom izvješću Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) odgode
i ozbiljni izazovi integracije mladih izbjeglica koje su pobjegle od rata i opasnosti
progona stvaraju izgubljenu generaciju. Iako su u izvješću navedene neke dobre
prakse, u njemu se države članice potiču da uče jedna od druge kako bi tim
mladim ljudima pružile odgovarajuće šanse u životu .
„Europska unija i njezine države članice trude se riješiti migraciju diljem Europe dok su
suočene s ozbiljnim izazovima integracije pridošlica, posebno mladih osoba. No navedeni
izazovi nisu nesavladivi”, izjavio je direktor Agencije Europske unije za temeljna prava
Michael O’Flaherty. „Raznovrsni primjeri pokazuju kako pametne i promišljene političke
odluke mogu uvelike pomoći u svladavanju prepreka. Donositelji politika na nacionalnoj
razini i razini Europske unije trebaju prihvatiti takve strategije kako bi omogućili ovoj
generaciji da postanu punopravni članovi našeg društva.”
Na temelju razgovora s više od 160 izbjeglica i 400 radnika na terenu u FRA-inom izvješću
„Integration of young refugees in the EU” (Integracija mladih izbjeglica u EU-u) prepoznate
su ozbiljne prepreke u postojećim pristupima integraciji migranata za mlade osobe od 16
do 24 godine starosti. U izvješću su isto tako istaknute dobre političke inicijative na lokalnoj
razini iz svake zemlje. Primjeri uključuju sljedeće:





financijsku potporu za pojedinačni smještaj podnositelja zahtjeva za azil koji su dio
sustava prihvata u Beču u Austriji,
potporu brzoj integraciji za ulazak na tržište rada u Švedskoj,
program financijske pomoći Jamstvo za mlade koji je dostupan mladim izbjeglicama u
Francuskoj,
mobilnu aplikaciju na sedam jezika o životu u Njemačkoj.

FRA poziva države članice da:










ubrzaju postupke azila: prosjek od dvije godine koje su potrebne za dovršetak
postupka azila i dobivanje boravišne dozvole znak je da postoji potreba za dostatnim
financijskim i ljudskim resursima kako bi se zahtjevi obradili na vrijeme. Time bi
podnositelji zahtjeva koji imaju veliku mogućnost odobrenja mogli svoju integraciju
započeti čim prije,
ograniče birokraciju u pogledu spajanja obitelji: članovi obitelji morali su krenuti
na skupa putovanja ratom pogođenim regijama kako bi došli do najbližeg
veleposlanstva u susjednoj zemlji i podnijeli zahtjev. Potrebna su pravila za brzo i
povoljno spajanje obitelji,
pruže odgovarajući smještaj: neke su osobe živjele na ulici tijekom postupka azila.
Politike smještaja izbjeglica trebaju biti prilagođene najvećem broju dolazaka i
odgovoriti na potrebe za obrazovanjem i zapošljavanjem te smanjiti njihovo prekidanje
tijekom premještanja,
poboljšaju zdravstvenu skrb u pogledu mentalnog zdravlja: izbjeglice koje su
već doživjele traume ne mogu spavati, piti i jesti dok čekaju na obradu. To zahtjeva
brzu i učinkovitu identifikaciju, upućivanje i liječenje mentalnih zdravstvenih problema,
uključujući osposobljavanje radnika na terenu,
poboljšaju obrazovanje: ima djece koja moraju čekati godinu dana kako bi pohađala
školu koja je obvezna. Djeca trebaju biti u sustavu redovnog obrazovanja što je prije
moguće. Podnositeljima zahtjeva za azil treba omogućiti rani pristup obrazovanju,
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strukovnom osposobljavanju i zapošljavanju kako bi se spriječilo da ih kriminalci uvuku
u život kriminala.
Dodatne informacije
Gotovo dva milijuna ljudi primilo je međunarodnu zaštitu u Europskoj uniji od 2015. do
2018. U zakonodavstvu Europske unije jasno je navedeno da su države članice dužne
zaštititi izbjeglice. Za potporu njihove integracije dostupna su i financijska sredstva
Europske unije. Međutim, stanje na terenu uveliko se razlikuje u državama članicama.
Navedeni problemi postaju još težima kada mlade izbjeglice navrše 18 godina i
potpore na koje su se prije oslanjali ponekad nestanu preko noći.

mreže

Napomene urednicima:
 Izvješće se temelji na razgovorima iz 15 mjesta u šest država članica EU-a: Austrije,
Francuske, Njemačke, Grčke, Italije i Švedske.
 Citati intervjua s izbjeglicama i radnicima na terenu dostupni su na mreži.
 Za dodatne informacije obratite se na: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642.
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