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Jonge migranten: creëert Europa een verloren generatie?
Uit een nieuw verslag van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
(FRA) blijkt dat er een verloren generatie dreigt te ontstaan als gevolg van
vertragingen en ernstige problemen bij het integreren van jonge vluchtelingen
die oorlog en vervolging zijn ontvlucht. Het verslag noemt enkele goede
praktijken, maar spoort de lidstaten ook aan om van elkaars ervaringen te leren
en deze jongeren een adequate kans in het leven te bieden.
“De EU en haar lidstaten werken hard aan de aanpak van migratie in heel Europa. De
integratie van migranten, met name van de jongeren, vormt een serieuze uitdaging. De
problemen zijn echter niet onoverkomelijk”, aldus FRA-directeur Michael O’Flaherty. “Uit
diverse voorbeelden blijkt dat met slimme en doordachte beleidsbeslissingen de
hindernissen al voor een groot deel kunnen worden weggenomen. Beleidsmakers op
nationaal en EU-niveau moeten dergelijke strategieën omarmen om ervoor te zorgen dat
deze generatie uitgroeit tot volwaardige leden van onze samenleving.”
Op basis van interviews met meer dan 160 vluchtelingen en 400 eerstelijnswerkers wordt
in het verslag Integration of young refugees in the EU van FRA een aantal ernstige
belemmeringen genoemd bij bestaande benaderingen van de integratie van jonge
migranten tussen 16 en 24 jaar. Ook worden er goede, lokale beleidsinitiatieven van elk
land uitgelicht. Enkele voorbeelden:





financiële steun voor individuele huisvesting van asielzoekers in het opvangstelsel in
Wenen;
versnelde integratie op de arbeidsmarkt in Zweden;
een programma voor financiële bijstand van jongeren voor jonge vluchtelingen in
Frankrijk;
een mobiele app in zeven talen over leven in Duitsland.

FRA roept de lidstaten op om:










asielprocedures te versnellen: Een gemiddelde van twee jaar voor het afronden van
de asielprocedure en het verkrijgen van een verblijfsvergunning onderstreept de
noodzaak van voldoende financiële en personele middelen om asielaanvragen tijdig te
verwerken. Aanvragers met een grote kans op toelating zouden zo snel mogelijk aan
hun integratie moeten kunnen beginnen;
bureaucratie in verband met gezinshereniging te beperken: Familieleden
moesten kostbare reizen maken via door oorlog verscheurde gebieden om de
dichtstbijzijnde ambassade in een buurland te bereiken. Noodzakelijk zijn snelle en
realiseerbare regels voor gezinshereniging;
goede huisvesting te bieden: Sommigen leefden tijdens de asielprocedure op straat.
Het beleid inzake de huisvesting van vluchtelingen moet berekend zijn op pieken in de
toestroom en de behoefte aan onderwijs en werk om verstoringen als gevolg van
verplaatsingen van personen tot een minimum te beperken;
de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren: Reeds getraumatiseerde
vluchtelingen hebben moeite met slapen, drinken of eten zolang hun aanvraag in
behandeling is. Dit vraagt om een snelle en efficiënte herkenning, doorverwijzing en
behandeling van psychische problemen,
en een juiste opleiding voor
eerstelijnswerkers;
onderwijs te verbeteren: Sommige kinderen moeten een jaar wachten voordat zij
verplicht onderwijs kunnen volgen. Kinderen moeten zo snel mogelijk in het reguliere
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onderwijs worden opgenomen. Geef asielzoekers in een vroeg stadium toegang tot
onderwijs, beroepsopleiding en werk om te voorkomen dat zij door criminelen op het
slechte pad worden gebracht.
Achtergrondinformatie
Van 2015 tot 2018 ontvingen bijna 2 miljoen mensen in de EU internationale bescherming.
Het EU-recht stelt duidelijk dat de EU-lidstaten de plicht hebben vluchtelingen te
beschermen. Er is ook EU-financiering beschikbaar om hun integratie te ondersteunen. De
lokale situatie vertoont echter grote verschillen tussen de lidstaten.
Deze problemen worden nog groter wanneer jonge vluchtelingen 18 jaar worden en de
ondersteuningsnetwerken waarop zij eerder leunden, soms van het ene op het andere
moment wegvallen.
Informatie voor redacteurs:
 Het verslag is gebaseerd op interviews op 15 locaties in zes EU-lidstaten: Duitsland,
Frankrijk, Griekenland, Italië, Oostenrijk en Zweden.
 Citaten uit interviews met vluchtelingen en eerstelijnswerkers zijn online beschikbaar.
 Neem voor meer informatie contact op met: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580
30 642.
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