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Jauni migrantai. Ar Europoje gimsta prarastoji karta?
Pernelyg lėtas ir itin problemiškas nuo karo bėgančių jaunuolių integravimas ir
jiems gresiantis persekiojimas kuria prarastąją kartą, – teigiama Europos
Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) ataskaitoje. Nepaisant nustatytų
kelių gerosios patirties pavyzdžių, ataskaitoje valstybės narės raginamos mokytis
vienos iš kitų ir suteikti šiems jaunuoliams deramą galimybę kurti savo gyvenimą.
„ES ir jos valstybės narės deda didžiules pastangas, kad išspręstų visai Europai aktualią
migracijos problemą, tačiau joms kyla rimtų iššūkių integruojant atvykėlius, ypač jaunus
žmones. Vis dėlto šie iššūkiai nėra neįveikiami, – sako FRA vadovas Michaelis O’Flaherty. –
Įvairūs pavyzdžiai rodo, kiek daug kliūčių galima įveikti priėmus išmintingus ir gerai
apgalvotus politinius sprendimus. Tiek nacionalinio, tiek ES lygmens politikos formuotojai
turi rinktis tokias strategijas, kad šios kartos jaunuoliai taptų visaverčiais mūsų visuomenės
nariais.“
Remiantis pokalbiais su daugiau kaip 160 pabėgėlių ir 400 migrantų antplūdžio vietose
dirbančių darbuotojų, FRA ataskaitoje „Jaunų pabėgėlių integracija ES“ nustatyta rimtų
kliūčių, kylančių dėl migrantų integracijos metodų, taikomų 16–24 metų jaunuoliams. Joje
taip pat atkreipiamas dėmesys į kiekvienos šalies vietos lygmeniu įgyvendinamas geras
iniciatyvas. Pavyzdžiui:





priėmimo sistemoje užregistruotiems prieglobsčio prašytojams teikiama finansinė
parama, siekiant padėti gauti individualų gyvenamąjį būstą Vienoje (Austrija);
paspartintos integracijos rėmimo priemonės, kad būtų galima greičiau patekti į darbo
rinką Švedijoje;
Jaunimo garantijų iniciatyva – finansinės paramos sistema, kuria gali pasinaudoti
Prancūzijoje gyvenantys jauni pabėgėliai;
į septynias kalbas išversta mobilioji programėlė apie gyvenimą Vokietijoje.

FRA ragina valstybes nares imtis šių veiksmų:








paspartinti prieglobsčio procedūras. Nuostata, kad prieglobsčio procedūroms
užbaigti ir leidimui gyventi šalyje gauti turi pakakti vidutiniškai dvejų metų,
atkreipiamas dėmesys į tai, kad reikia pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių, kad
prašymai būtų išnagrinėti laiku. Esant tokioms sąlygoms, didelę galimybę gauti
patvirtinimą turintys pareiškėjai galėtų pradėti savo integracijos procesą kaip įmanoma
anksčiau;
sumažinti vykdant šeimos susijungimą taikomų biurokratinių procedūrų kiekį.
Norėdami pateikti prašymą, šeimos nariai turi leistis į daug kainuojančias keliones per
karo nuniokotus regionus, kad pasiektų arčiausiai esančią ambasadą kaimyninėje
šalyje. Reikia sparčiai įgyvendinamų ir finansiškai prieinamų šeimos susijungimui
taikomų taisyklių;
suteikti tinkamą gyvenamąjį būstą. Kai kuriems asmenims visos prieglobsčio
procedūros metu teko gyventi gatvėse. Pabėgėlių apgyvendinimo politika turėtų būti
tokia, kad būtų galima susitvarkyti su atvykėlių antplūdžiais ir patenkinti švietimo ir
užimtumo poreikius, kad būtų sumažintas dėl perkėlimo sukeliamų pertrūkių skaičius;
tobulinti psichinės sveikatos priežiūros paslaugas. Laukdami, kol bus pradėta
jiems taikoma procedūra, traumas patyrę pabėgėliai negali miegoti, gerti ar valgyti.
Todėl reikia taikyti skubias ir veiksmingas psichinės sveikatos problemų nustatymo,
siuntimo pas gydytoją ir gydymo priemones, įskaitant migrantų antplūdžio vietose
dirbančių darbuotojų mokymą;
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gerinti švietimą. Kai kurie vaikai turi laukti metus, kad galėtų lankyti privalomojo
lavinimo mokyklą. Bendrojo švietimo sistemoje vaikai turi atsidurti kaip įmanoma
anksčiau. Reikia suteikti prieglobsčio prašytojams galimybę anksti gauti švietimo,
profesinio mokymo paslaugas ir galimybę įsidarbinti, siekiant sutrukdyti nusikaltėliams
įtraukti juos į nusikalstamą pasaulį.

Bendroji informacija
2015–2018 m. beveik 2 mln. žmonių ES buvo suteikta tarptautinė apsauga. ES teisėje
aiškiai numatyta, kad ES valstybės narės privalo suteikti apsaugą pabėgėliams. ES taip pat
turi lėšų jų integracijai remti. Tačiau šiuo metu įvairiose valstybėse narėse susiklosčiusi
padėtis yra labai nevienoda.
Šios problemos dar labiau išauga, kai jauniems pabėgėliams sukanka 18 metų ir paramos
tinklai, kurie anksčiau jiems buvo tvirta atrama, kartais išnyksta per naktį.
Pastabos redaktoriams
 Ataskaita grindžiama pokalbiais, vykdytais 15-oje vietų, šešiose ES valstybėse
narėse, – Austrijoje, , Graikijoje, Italijoje Prancūzijoje, Švedijoje ir Vokietijoje.
 Ištraukas iš pokalbių su pabėgėliais ir migrantų antplūdžio vietose dirbančiais
darbuotojais galima rasti internete.
 Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės: media@fra.europa.eu ir (arba) tel.:
+43 1 580 30 642.
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