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Mladi migranti: ali Evropa ustvarja izgubljeno generacijo?
Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) v svojem novem poročilu
ugotavlja, da zamude in resni izzivi pri vključevanju mladih beguncev, ki so
zbežali pred vojno in pregonom, pomenijo tveganje za pojav „izgubljene
generacije“. Čeprav so v poročilu opredeljene nekatere dobre prakse, se v njem
države članice poziva, naj se učijo druga od druge, kako naj tem mladim dajo
ustrezno priložnost v življenju.
„Evropska unija in njene države članice si zelo prizadevajo za reševanje vprašanje migracij
v Evropi, saj se srečujejo z resnimi izzivi pri vključevanju migrantov, zlasti mladih ljudi.
Vendar ti izzivi niso nepremostljivi,“ meni direktor Agencije Evropske unije za temeljne
pravice, Michael O’Flaherty. „Različni primeri ponazarjajo, kako lahko s pametnimi in
premišljenimi političnimi odločitvami uspešno prispevamo k premagovanju teh ovir.
Oblikovalci politik na nacionalni ravni in na ravni EU morajo sprejeti takšne strategije, ki
bodo pripadnikom te generacije omogočile, da postanejo polnopravni člani naše družbe.“
Agencija Evropske unije za temeljne pravice je na podlagi razgovorov z več kot 160 begunci
in 400 delavci na terenu v svojem poročilu „Vključevanje mladih beguncev v EU“ opredelila
resne ovire v obstoječih pristopih za vključevanje mladih migrantov, starih od 16 do 24 let.
Izpostavila je tudi dobre politične pobude na lokalni ravni v posameznih državah. Primeri
tovrstnih pobud so:





finančna podpora za individualno nastanitev prosilcev za azil, ki so del sprejemnega
sistema, na Dunaju;
podpora za hitro vključevanje migrantov na trg dela na Švedskem;
program finančne pomoči jamstva za mlade, ki je na voljo mladim beguncem v Franciji;
mobilna aplikacija v sedmih jezikih o življenju v Nemčiji.

Agencija Evropske unije za temeljne pravice poziva države članice, naj:










pospešijo azilne postopke: povprečno traja dve leti za dokončanje azilnega postopka
in pridobitev dovoljenja za prebivanje, zaradi česar je treba zagotoviti zadostna
finančna sredstva in kadrovske vire, če želimo prošnje obravnavati pravočasno. To bi
prosilcem z veliko možnostjo odobritve prošnje omogočilo, da se začnejo čim prej
vključevati v družbo;
zmanjšajo birokracijo glede ponovne združitve družine: družinski člani so se
morali odpraviti na draga potovanja prek območij, ki so jih razdejale vojne, da so prišli
do najbližjega veleposlaništva sosednje države in tam vložili prošnjo za azil. Zato so
potrebni hitri in ne predragi predpisi za ponovno združitev družine;
zagotovijo ustrezno nastanitev: med azilnim postopkom so nekateri ljudje živeli na
ulicah. Politike za nastanitev beguncev bi morale predvideti, kako se spoprijeti z
razmerami ob velikem navalu beguncev, ter bi morale biti usklajene s potrebami po
izobraževanju in zaposlovanju, da bi se čim bolj zmanjšale motnje zaradi preselitev;
izboljšajo zdravstveno varstvo na področju duševnega zdravja: begunci, ki so
že doživeli travme, ne morejo spati, piti ali jesti, medtem ko čakajo na obdelavo
prošnje. Zaradi tega je treba hitro in učinkovito ugotoviti, obravnavati in zdraviti težave
z duševnim zdravjem, vključno z usposabljanjem delavcev na terenu;
izboljšajo izobraževanje: nekateri otroci morajo čakati eno leto, da se lahko vključijo
v šoloobvezno izobraževanje. Otroke je treba čim prej vključiti v redne izobraževalne
sisteme. Prosilcem za azil je treba omogočiti zgodnji dostop do izobraževanja,
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poklicnega usposabljanja in zaposlitve, s čimer se lahko prepreči, da bi jih storilci
kaznivih dejanj zvabili v kriminal.
Osnovne informacije
Od leta 2015 do leta 2018 je v EU prejelo mednarodno zaščito skoraj dva milijona ljudi. V
zakonodaji EU je jasno navedeno, da so države članice EU dolžne zaščititi begunce. V ta
namen so na voljo tudi sredstva EU za podporo pri njihovem vključevanju. Vendar so
razmere na terenu po državah članicah zelo različne.
Te težave se še povečajo, ko mladi begunci dopolnijo 18 let, saj podporne mreže, na katere
so se lahko pred tem zanašali, včasih izginejo čez noč.
Sporočilo urednikom:
 Poročilo temelji na razgovorih, opravljenih v 15 krajih v šestih državah članicah EU:
Avstriji, Franciji, Nemčiji, Grčiji, Italiji in Švedski.
 Citati iz razgovorov z begunci in delavci na terenu so na voljo v spletu.
 Za več informacij se obrnite na: media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 30 642.
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