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FRA sajtóközlemény 

Bécs, 2019. november 19. 

Fiatal migránsok: egy elveszett generáció kialakulása Európában? 

A háború és üldözés elől elmenekült fiatal menekültek integrációjában jelentkező 

késedelmek és komoly kihívások miatt fennáll annak a veszélye, hogy megjelenik 

egy elveszett generáció – áll az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) új 

jelentésében. Emellett azt is megállapítja, hogy vannak jó példák, ugyanakkor 

arra ösztönzi a tagállamokat, hogy egymástól tanulva biztosítsanak megfelelő 

esélyt a meltó élethez ezeknek a fiataloknak. 

„Az EU és tagállamai sokat tesznek azért, hogy Európa-szerte kezelni tudják a migrációval 

összefüggő kihívásokat, de komoly nehézségekbe ütköznek a kontinensre érkezők, 

különösen a fiatalok integrációjának megvalósítása terén. Ezek a nehézségek azonban nem 

áthidalhatatlanok” – állítja az FRA igazgatója, Michael O’Flaherty. „Különböző példák azt 

igazolják, hogy az okos és körültekintő politikai döntések nagyban hozzá tudnak járulni az 

akadályok leküzdéséhez. A politikai döntéshozóknak nemzeti és uniós szinten is át kell 

venniük a sikeres stratégiákat, hogy ez a generáció a társadalom teljes jogú tagjává 

válhasson.” 

A több mint 160 menekülttel és 400, a menekültekkel közvetlenül foglalkozó szakemberrel 

készített interjú alapján az FRA „A fiatal menekültek integrációja az EU-ban” című 

jelentésében rámutat arra, hogy komoly akadályok tapasztalhatók a 16 és 24 év közötti 

menekültek integrációját célzó megközelítések terén. A jelentés az egyes tagországok 

ígéretes helyi politikai kezdeményezéseire is rávilágít. Ide tartoznak például a következők: 

 Bécsben (Ausztriában) pénzügyi támogatás azon menedékkérők egyéni lakhatásához, 

akik részesei a befogadási rendszernek; 

 támogatás a gyors munkaerőpiaci integrációhoz Svédországban; 

 Franciaországban az ifjúsági garancia keretében pénzügyi támogatási program a fiatal 

menekültek számára; 

 hét nyelven rendelkezésre álló mobil applikáció a németországi életről. 

Az FRA a következőket kéri a tagállamoktól: 

 Gyorsítsák fel a menekültügyi eljárásokat: Az a tény, hogy a menekültügyi eljárás 

lefolytatása és a tartózkodási engedély megszerzése átlagosan két évet vesz igénybe, 

rávilágít arra, hogy a kérelmek időben történő feldolgozásához elegendő pénzügyi és 

humán erőforrásra van szükség. Ha ezek az erőforrások biztosítottak, a lehető 

leghamarabb elkezdődhet azon kérelmezők integrációja, akiknek a kérelmét nagy 

valószínűséggel jóváhagyják. 

 Csökkentsék a családegyesítéssel kapcsolatos bürokráciát: A családtagoknak 

háború sújtotta területeken át kellett költséges utazásokat megtenniük, hogy 

eljussanak arra a legközelebbi uniós nagykövetségre, ahol benyújthatták a kérelmüket. 

Olyan szabályokra van szükségük, amelyek biztosítják a gyors és megfizethető 

családegyesítést. 

 Biztosítsanak megfelelő lakhatást: Voltak, akik a menekültügyi eljárás egész ideje 

alatt az utcán éltek. A menekültek elszállásolását célzó politikáknak megoldást kell 

találni az érintettek érkezésének csúcsidőszakaira, valamint az oktatási és 

foglalkoztatási szükségletekre, hogy minimalizálják az áthelyezések miatt keletkező 

zavarokat. 

 Javítsák a mentális egészségügyi ellátást: A már eleve traumatizált menekültek 

nem tudnak aludni, inni vagy enni, miközben várakoznak, hogy érkeztessék őket. 

Ennélfogva szükség van a gyors és hatékony azonosításra, a mentális egészségügyi 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
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problémák kezelésére, szakorvoshoz való beutalásra, valamint a menekültekkel 

közvetlenül foglalkozó személyek képzésére is. 

 Javítsák az oktatást: Egyes gyermekeknek egy évig is várniuk kell, amíg 

megkezdhetik a kötelező iskolai oktatásban való részvételt. A gyermekeket a lehető 

leghamarabb be kell vonni a szokásos oktatási rendszerekbe. A kérelmezők számára 

gyors hozzáférést kell biztosítani az oktatáshoz, szakmai képzéshez és 

foglalkoztatáshoz, hogy meg lehessen akadályozni, hogy bűnözők beletaszítsák őket a 

bűnözői életformába. 

Háttérinformáció 

2015 és 2018 között az EU-ban közel 2 millióan részesültek nemzetközi védelemben. Az 

uniós jog világosan fogalmaz, és az uniós tagállamoknak kötelességük, hogy biztosítsák a 

menekültek védelmét. A menekültek integrációjának támogatásához uniós finanszírozás is 

rendelkezésre áll. Ugyanakkor tagállamonként nagyon eltérő a helyzet. 

A problémák súlyosbodnak, amikor a fiatal menekültek betöltik 18. életévüket, és az addig 

rendelkezésükre álló támogatási és szociális háló segítségére már nem számíthatnak. 

Megjegyzések a szerkesztőknek: 

 A jelentés hat uniós tagállamban (Ausztria, Franciaország, Görögország, Németország, 

Olaszország és Svédország) 15 helyszínen készített interjúkat használja és dolgozza 

fel. 

 A menekültekkel és a menekültekkel közvetlenül foglalkozó szakemberekkel készült 

interjúkból idézett részek elérhetők online. 

 További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: media@fra.europa.eu / Tel.: 

+43 1 580 30 642. 
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