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Vjenna, 19 ta’ Novembru 2019

Il-migranti żgħażagħ: L-Ewropa qed toħloq ġenerazzjoni mitlufa?
Dewmien u sfidi serji fl-integrazzjoni tar-refuġjati żgħażagħ li ħarbu mill-gwerra
u mir-riskju ta’ persekuzzjoni qed joħolqu ġenerazzjoni mitlufa, skont rapport
ġdid tal-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali (FRA). Filwaqt li jidentifika xi
prattiki tajbin, iħeġġeġ lill-Istati Membri jitgħallmu minn xulxin biex jagħtu
opportunità xierqa lil dawn iż-żgħażagħ ħalli jirnexxu fil-ħajja.
“L-UE u l-Istati Membri tagħha jaħdmu ħafna biex jindirizzaw il-migrazzjoni madwar lEwropa, u jiffaċċjaw sfidi serji biex jintegraw lil dawk li jiġu, b’mod partikolari ż-żgħażagħ.
Iżda dawn l-isfidi jistgħu jiġu megħluba,” jgħid id-Direttur tal-FRA Michael O’Flaherty.
“Diversi eżempji jenfasizzaw kif deċiżjonijiet ta’ politika intelliġenti u maħsuba jistgħu
jgħinuna nagħmlu pass kbir ‘il quddiem biex negħlbu l-ostakli. Dawk li jfasslu l-politika
kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell tal-UE jeħtieġ li jħaddnu tali strateġiji biex
jippermettu lil din il-ġenerazzjoni ssir membru sħiħ tas-soċjetà tagħna.”
Ir-rapport tal-FRA “L-integrazzjoni tar-refuġjati żgħażagħ fl-UE”, li huwa bbażat fuq
intervisti ma’ aktar minn 160 refuġjat u 400 ħaddiem tal-ewwel linja, jidentifika ostakli
serji fl-approċċi eżistenti għall-integrazzjoni tal-migranti għal żgħażagħ ta’ bejn is-16 u l24 sena. Jenfasizza wkoll inizjattivi ta’ politika lokali u tajbin minn kull pajjiż. Fost l-eżempji
nsibu:





appoġġ finanzjarju għall-akkomodazzjoni individwali ta’ applikanti għall-asil li huma
parti mis-sistema ta’ akkoljenza, fi Vjenna, l-Awstrija;
appoġġ għal integrazzjoni rapida biex wieħed jidħol fis-suq tax-xogħol fl-Iżvezja;
skema ta’ assistenza finanzjarja tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ disponibbli għar-refuġjati
żgħażagħ fi Franza;
applikazzjoni tal-mowbajl f’seba’ lingwi dwar il-ħajja fil-Ġermanja.

Il-FRA tistieden lill-Istati Membri biex:










iħaffu l-proċeduri tal-asil: Medja ta’ sentejn biex titlesta l-proċedura tal-asil u biex
jinkiseb permess ta’ residenza tenfasizza l-ħtieġa ta’ riżorsi finanzjarji u umani
suffiċjenti biex jiġu pproċessati t-talbiet fil-ħin. Dan jippermetti lill-applikanti
b’possibbiltà kbira ta’ approvazzjoni jibdew l-integrazzjoni tagħhom kemm jista’ jkun
kmieni;
jillimitaw il-burokrazija għar-riunifikazzjoni tal-familja: Il-qraba kellhom
jagħmlu vjaġġi li jiswew ħafna flus minn ġo reġjuni mifnija bil-gwerra biex jilħqu leqreb ambaxxata f’pajjiż ġar biex japplikaw. Huma meħtieġa regoli rapidi u affordabbli
għar-riunifikazzjoni tal-familja;
jipprovdu akkomodazzjoni xierqa: Xi nies kienu jgħixu fit-toroq matul il-proċedura
tal-asil. Il-politiki tal-akkomodazzjoni tar-refuġjati għandhom ilaħħqu mal-ogħla
ammont ta’ wasliet, u jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-edukazzjoni u tal-impjieg biex jiġi
mminimizzat it-tfixkil minħabba rilokazzjonijiet;
itejbu l-kura tas-saħħa mentali: Ir-refuġjati, li diġà jkunu għaddew minn trawma,
ma jirnexxilhomx jorqdu, jixorbu jew jieklu huma u jistennew li jiġu pproċessati. Dan
jitlob identifikazzjoni, riferiment u trattament rapidi u effiċjenti ta’ kwistjonijiet ta’
saħħa mentali, inkluż taħriġ għal ħaddiema tal-ewwel linja;
isaħħu l-edukazzjoni: Xi tfal iridu jistennew sena biex jattendu l-iskola obbligatorja.
It-tfal jeħtieġ li jkunu f’sistemi ta’ edukazzjoni tradizzjonali kmieni kemm jista’ jkun.
Jekk l-applikanti għall-asil jingħataw aċċess bikri għall-edukazzjoni, it-taħriġ
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vokazzjonali u l-impjieg, dan jgħin biex iwaqqaf lill-kriminali milli jħeġġuhom jaqbdu ttriq tal-kriminalità.
Informazzjoni ta’ sfond
Mill-2015 sal-2018, kważi 2 miljun persuna rċevew protezzjoni internazzjonali fl-UE. Il-liġi
tal-UE hija ċara u l-Istati Membri tal-UE għandhom id-dmir li jipproteġu lir-refuġjati. Huwa
disponibbli wkoll finanzjament tal-UE biex tiġi appoġġata l-integrazzjoni tagħhom. Iżda ssitwazzjoni fil-prattika hija irregolari ħafna fost l-Istati Membri.
Dawn il-problemi saħansitra jmorru għall-agħar meta r-refuġjati żgħażagħ jagħlqu t-18-il
sena u n-netwerks ta’ appoġġ li qabel kienu jiddependu fuqhom xi drabi jisparixxu mil-lum
għal għada.
Noti lill-edituri:
 Ir-rapport juża intervisti li saru fi 15-il post f’sitt Stati Membri tal-UE: L-Awstrija,
Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Italja u l-Iżvezja.
 Il-kwotazzjonijiet minn intervisti ma’ refuġjati u ħaddiema tal-ewwel linja huma
disponibbli online.
 Għal aktar informazzjoni, ikkuntattja lil: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30
642.
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