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Mladí migranti: vzniká v Európe stratená generácia?
Prieťahy a vážne problémy spojené s integráciou mladých utečencov, ktorí utiekli
pred vojnou a prenasledovaním, môžu predstavovať riziko vzniku stratenej
generácie, uvádza nová správa Agentúry pre základné práva (FRA). Hoci správa
predstavuje niektoré dobré príklady, vyzýva zároveň členské štáty, aby si medzi
sebou vymieňali skúsenosti ako dať týmto mladým ľuďom primerané šance v
živote.
„EÚ spoločne s členskými štátmi usilovne pracuje na riešení migrácie v celej Európe,
pričom pri integrácii novo prichádzajúcich migrantov čelí vážnym problémom, a to najmä
pokiaľ ide o mladých ľudí. Na tieto problémy našťastie existujú riešenia,“ povedal riaditeľ
FRA Michael O’Flaherty. „Rozličné príklady ilustrujú, ako rozumné a premyslené politické
rozhodnutia dokážu vo veľkej miere prispieť k prekonaniu prekážok. Tvorcovia politík na
vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ, musia prijať také stratégie, ktoré tejto generácii
umožnia stať sa plnohodnotnými členmi našej spoločnosti.“
Na základe rozhovorov s viac ako 160 utečencami a 400 pracovníkmi prvého kontaktu sa
v správe FRA s názvom Integration of young refugees in the EU (Integrácia mladých
utečencov v EÚ) poukazuje na vážne prekážky v existujúcich prístupoch k integrácii
mladých ľudí vo veku od 16 do 24 rokov. Správa sa venuje aj osvedčeným miestnym
iniciatívam v jednotlivých krajínách. Ako príklady možno uviesť tieto iniciatívy:





finančná podpora na individuálne bývanie žiadateľov o azyl, ktorí sú súčasťou
prijímacieho systému, vo Viedni v Rakúsku,
pomoc pri zrýchlenej integrácii na účely vstupu na trh práce vo Švédsku,
systém finančnej pomoci v podobe záruky pre mladých ľudí, ktorá je k dispozícii
mladým utečencom vo Francúzsku,
mobilná aplikácia v siedmich jazykoch o živote v Nemecku.

FRA vyzýva členské štáty na:










zrýchlenie konania o azyle: Priemerná dĺžka azylového konania a získania povolenia
na pobyt je dva roky, čo znamená, že treba viac finančných a ľudských zdrojov
v záujme včasného vybavovania žiadostí. Žiadatelia s vysokou šancou na udelenie
azylu by tak mohli začať s integráciu čo najskôr.
obmedzenie byrokracie v súvislosti so zlúčením rodiny: Rodinní príslušníci museli
na vysoké náklady cestovať cez vojnou zmietané oblasti, aby sa dostali na najbližšie
veľvyslanectvo v susednej krajine a mohli požiadať o azyl. Sú potrebné rýchle
a dostupné pravidlá týkajúce sa zlúčenia rodiny.
poskytnutie vhodného bývania: Niektorí ľudia počas konania o azyle žili na ulici.
Politiky bývania pre utečencov majú zohľadňovať príchod veľkého počtu osôb a napĺňať
potreby v oblasti vzdelávania a zamestnanosti, aby sa minimalizovalo narušenie
konania v dôsledku ich premiestňovania.
zlepšenie starostlivosti o duševné zdravie: Už traumatizovaní utečenci nie sú
schopní spať, piť ani jesť, kým čakajú na vybavenie žiadosti. Situácia si vyžaduje
pohotovú a efektívnu identifikáciu problémov súvisiacich s duševným zdravím, odbornú
pomoc a liečbu týchto problémov, ako aj odbornú prípravu pracovníkov prvého
kontaktu.
posilnenie vzdelávania: Niektoré deti môžu začať s povinnou školskou dochádzkou
až po jednom roku. Deti treba do bežných vzdelávacích systémov zapájať čo najskôr.
Žiadateľom o azyl treba umožniť včasný prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave
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a zamestnaniu, a zabrániť tak rôznym kriminálnym živlom aby ich vtiahli do života
poznačeného trestnou činnosťou.
Podkladové informácie
Od roku 2015 do roku 2018 získali v EÚ medzinárodnú ochranu takmer dva milióny ľudí.
Z právnych predpisov EÚ jasne vyplýva, že členské štáty majú povinnosť utečencov
chrániť. Na podporu integrácie je k dispozícii aj financovanie EÚ. V praxi je však situácia
v členských štátoch veľmi rôznorodá.
Problémy sa ešte zhoršujú, ak mladí utečenci dovŕšia 18 rokov a podporné siete, o ktoré
sa dovtedy opierali, sa pre nich zo dňa na deň stanú nedostupnými.
Poznámky pre redaktorov:
 Táto správa vychádza z rozhovorov, ktoré sa uskutočnili na 15 miestach v šiestich
členských štátoch EÚ: vo Francúzsku, v Grécku, Nemecku, Rakúsku, Taliansku a vo
Švédsku.
 Citáty z rozhovorov s utečencami a pracovníkmi prvého kontaktu sú k dispozícii online.
 V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na: media@fra.europa.eu/tel.: +43 1
580 30 642.
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