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FŐ ÜZENETEK 

 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság igen nagyra értékeli, hogy a civil társadalom ilyen nagy 

szerepet játszik a jelenlegi menekültügyi válság kezelésében. A civilek erőfeszítése nélkül a számos 

európai országban kialakult tragikus helyzet még súlyosabb humanitárius katasztrófává válhatott 

volna.  

 

Az érdekeltek véleményének közvetítése iránti elkötelezettsége által indíttatva, az EGSZB 11 

tényfeltáró látogatást szervezett Ausztriába, Svédországba, Görögországba, Magyarországra, 

Németországba, Horvátországba, Szlovéniába, Olaszországba, Máltára, Lengyelországba és 

Bulgáriába. E látogatások eredményein, valamint tagjai gazdag tapasztalatain alapulva az EGSZB 

mint a szervezett civil társadalom képviselője és támogatója ismerteti a tagállamoknak és az uniós 

intézményeknek címzett, a menekültválság kezelésével kapcsolatos legfontosabb üzeneteit:
1
 

 

a. Az Európai Uniónak és a tagállamoknak össze kell fogniuk azért, hogy az EUMSZ 78. 

cikkében rögzítettek értelmében valódi közös európai menekültügyi rendszert tudjanak 

létrehozni, illetve meg tudjanak állapodni a menekültek igazságos elosztásáról. Meg kell 

szilárdítani és megfelelően alkalmazni kell az annak megállapítására szolgáló közös uniós 

kritériumokat, hogy egy adott személy jogosult-e nemzetközi védelemre. 

 

b. A dublini rendeletet felül kell vizsgálni, szem előtt tartva azt, hogy az első tagállam, melynek 

területére belépnek, sok esetben csupán tranzitország a menekültek számára. 

 

c. Az Európai Uniónak és a tagállamoknak elegendő nemzeti erőforrást (személyzetet, 

finanszírozást és infrastruktúrát) kell fordítaniuk a menekültek fogadására és segítésére. Ha a 

civil szervezetek – mint sok helyen – tagállami feladatokat látnak el, a kormánynak 

megfelelően kompenzálnia kellene őket. Ezenkívül meg kell könnyíteni a civil szervezetek 

uniós finanszírozáshoz való hozzáférését. 

 

d. A tagállamok felelősek a genfi egyezmény kötelező érvényű előírásainak végrehajtásáért. Az 

Európai Tanácsnak, az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek felelősséget kellene 

                                                      
1

 Egyértelműen meg kell különböztetni a genfi egyezmény értelmében menekülteknek minősülő személyeket a védett státuszra 

nem jogosult harmadik országbeli állampolgároktól. A főbb üzenetek a menekültekre összpontosítanak. 
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vállalnia a tagállamok aktív támogatásáért, hogy azok képesek legyenek kezelni a 

menekültügyi válságot.  

 

e. A schengeni rendszer vívmányait meg kell őrizni. A külső határok eredményes ellenőrzése 

előfeltétele e rendszer fenntartásának, a határok megerősítése ugyanakkor nem jelentheti azt, 

hogy kizárjuk azokat, akiknek a genfi egyezmény értelmében humanitárius okokból 

védelemre van szükségük. 

 

f. Biztonságos, szabályszerű útvonalakat kell kialakítani a menekültek EU-ba érkezéséhez, hogy 

elkerüljük a további haláleseteket, az emberi jogok megsértését és az embercsempészeknek és 

az emberkereskedőknek való kiszolgáltatottságot. Összehangoltabb megközelítésre van 

szükség az összes európai és nemzetközi érdekelt részéről. 

 

g. Az Európai Uniónak és a tagállamoknak támogatniuk kellene a konfliktuszónákkal 

szomszédos országokban tartózkodó menekülteket.  

 

h. Tájékoztató kampányokkal vissza kellene tartani a gazdasági migránsokat attól, hogy életüket 

kockáztatva megpróbáljanak eljutni az EU-ba. Érvényt kellene szerezni a menedékjogot nem 

kapott személyekre vonatkozó kiutasítási határozatoknak. A hazájukba visszatérők 

történeteinek is visszatartó erővel kellene bírniuk, ellensúlyozva az embercsempészek által 

terjesztett hamis információkat. 

 

i. A Frontex mandátumát és erőforrásait meg kell erősíteni a kutatási és mentési műveletek 

javításához. A Frontexnek nagyobb szerepet kellene játszania a külső határon történő 

nyilvántartásba vételben.  

 

j. Ahhoz, hogy az áthelyezési mechanizmus teljesen hatékony legyen, kötelezővé kell tenni az 

Európa külső határainál történő regisztrációt, minden tervezett fogadóállomásnak („hotspot”) 

működőképesnek kell lennie és a hét minden napján 24 órában működnie kell, és újabb 

fogadóállomások létesítését is meg kell fontolni. A tagállamoknak be kell tartaniuk azt az 

ígéretüket, hogy személyzettel látják el a fogadóállomásokat és további erőforrásokat 

bocsátanak rendelkezésre.  

 

k. A menedékkérőknek érkezéskor naprakész információkat kell nyújtani a jogaikról és 

kötelezettségeikről, olyan nyelven, amelyet megértenek. A menekülteknek, különösen a 

leginkább kiszolgáltatott helyzetben lévőknek, valamint a velük foglalkozó önkénteseknek 

megfelelő pszichológiai támogatásra van szükségük. Az érkezési pontokon orvosi ellátást kell 

nyújtani. 

 

l. A civil szervezetek közötti és kormányaikkal való együttműködést és koordinációt a 

fenntarthatóságuk biztosítása érdekében javítani szükséges és professzionálissá kell tenni. A 

tagállamoknak egyértelmű felelősségi köröket kell meghatározniuk a menekültek fogadásával 
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és támogatásával kapcsolatos, gyakran horizontális kérdésben, és biztosítaniuk kell a 

különböző szintű közigazgatási szervek munkájának összehangolását. 

 

m. Az EU-nak többet kellene tennie a humanitárius erőfeszítések összehangolása érdekében, és 

fokozottabb és láthatóbb uniós jelenlétet kellene biztosítania a menekültek fő célországaiban 

– például az Európai Bizottság Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatósága 

(ECHO) vagy egy hasonló testület révén. 

 

n. Kellően figyelembe kell venni a helyi lakosság aggályait. A gyűlöletbeszédet, a 

menekültekkel kapcsolatos félretájékoztatást és az idegengyűlölő közbeszédet viszont 

határozottan tiltani kell, illetve ki kell emelni, hogy a menekültek mit tudnak nyújtani, annak 

érdekében, hogy változtassunk a menekültekről a médiában festett képen. A menekültekre 

úgy kellene tekinteni, mint akik nem veszélyt, hanem lehetőséget jelentenek az európai 

gazdasági és társadalmi modell számára.  

 

o. Most minden eddiginél fontosabb, hogy határozott gazdaságpolitikákat hajtsunk végre a 

mindenki hasznára váló növekedés és munkahelyteremtés előmozdítása érdekében. A 

menekültek és integrációjuk támogatása önmagában is gazdasági ösztönző. Ha van növekedés 

és munka, az segít csökkenteni a menekültekkel szembeni ellenségeskedést. 

 

p. Mielőbb fenntartható hosszú távú integrációs politikákat kell alkalmazni azokban az 

esetekben, amikor a menekültügyi eljárás kimenetele várhatóan pozitív lesz. Ezeknek 

tartalmazniuk kell a készségek felmérését és elismerését, az oktatást és képzést, ideértve az 

állampolgári ismereteket és a nyelvtanfolyamokat. A szociális partnerekkel 

együttműködésben elő kell mozdítani a munkaerőpiaci részvételt. A beruházás és az 

integrációs intézkedések közép- és hosszú távon meg fognak térülni, míg az integráció 

elmaradásának hatalmas ára lenne. 

 

A tényfeltáró látogatások után az EGSZB felkészültebben tud hozzájárulni a menekültügyi válságról 

szóló állásfoglaláshoz és a menekültek integrációját célzó politikákhoz. Az EGSZB mint a szervezett 

civil társadalom képviselője közvetíteni fogja az igényeit, észrevételeit és ajánlásait az uniós 

intézmények, az európai polgárok és az őket képviselő szervezetek felé. Az EGSZB szakértelmével, 

valamint európai és globális nézőpontokkal is gazdagítani fogja a menekültügy és a migráció területén 

folytatott uniós szakpolitikák fejlesztését. 

 

Bevezető 

 

Üldöztetés, konfliktusok és szegénység miatt 2015-ben több mint egymillió ember érkezett Európába 

a biztonságot keresve, miután az életét kockáztatva utazott tengeren és szárazföldön. 57%-uk 

Szíriából érkezett, az országukban dúló háború elől menekülve; 24% afgán, 9% pedig iraki 
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származású volt. A többi menekült például Pakisztánból, Eritreából és Szomáliából érkezett.
2
 

Túlnyomó többségük a Földközi-tengeren keresztül érte el Európát, és főként Görögországban és 

Olaszországban ért partot. Az erre utazók közül 3735 tűnt el, és vélhetően a tengerbe veszett.
3
 Sajnos 

a túlélők számára az, hogy Európába érkeztek, ritkán jelentette azt, hogy vége a szenvedésnek és a 

nehézségeknek. A rossz befogadási feltételek, az embercsempészek, a tolvajok, a korrupció, a 

rendőrség és a határőrség részéről tapasztalható erőszak, a mostoha időjárási körülmények, a lezárt 

határok, az útlevél-ellenőrzés és az európai polgárok egyre ellenségesebbé válása csak néhány az 

Európában menedéket kereső férfiak, nők és gyermekek előtt álló nehézségek közül. 

 

Az illetékes nemzeti és regionális szintű közigazgatási szervek sok esetben nehezen találnak 

megfelelő válaszlépést arra, hogy 2014-ben és 2015-ben nagy számban érkeztek migránsok. Az 

önkéntesek, adományozók, civil szervezetek és helyi önkormányzatok gyakran jelentős szerepet 

játszanak a menekültügyi eljárás különböző szakaszaiban. Néhány esetben a helyi polgármesterek 

felelősségi körükön túllépve hidalták át a nemzeti és regionális szintű szervek által hagyott űrt, illetve 

a civil társadalom szerepe is figyelemre méltó, és továbbra is nélkülözhetetlen. Egyes országokban a 

határ menti régiókban működő helyi önkormányzatok jelentős adósságokat halmoztak fel 

erőfeszítéseik finanszírozása során. 

 

2015 decemberében és 2016 januárjában EGSZB-s küldöttségek látogattak el tizenegy uniós 

tagállamba (márciusban pedig egy törökországi látogatást terveznek), hogy találkozzanak a 

menekültekkel és migránsokkal foglalkozó civil szervezetekkel. A cél az, hogy feltárják a 

problémákat, a szükségleteket és hiányosságokat, a különböző szereplők sikertörténeteit és bevált 

gyakorlatait a jelenlegi menekültválság kapcsán, és végső soron mindezzel segítsék az uniós 

politikaalkotást. Az egyes küldöttségeket három tag alkotta, és az EGSZB titkársága támogatta. A 

küldöttségek eddig Ausztriába, Bulgáriába, Horvátországba, Németországba, Görögországba, 

Magyarországra, Olaszországba, Máltára, Lengyelországba, Szlovéniába és Svédországba látogattak 

el. Összesen 183, főként civil szervezeteket képviselő érdekelttel találkoztak. 

 

Ez az összefoglaló jelentés áttekintést nyújt a küldöttségek főbb megállapításairól, és különös 

hangsúlyt helyez a jelenlegi menekültválsággal járó kihívások kezelését, valamint a nemzetközi 

védelemben részesülők hosszú távú integrációját célzó szakpolitikai ajánlásokra. Az összefoglaló 

jelentést részletes jelentések egészíti ki a tizenegy országlátogatásról. 

 

1. Csökkenteni a (szabálytalan) határátlépések számát 

 

A nagy számban érkező menekültek és más migránsok fogadását különösen megnehezíti az, hogy 

rövid időn belül tömegesen érkeznek, illetve hogy a többségük szabálytalan csatornákat használva lép 

Európába. A dublini rendszer nem képes reagálni a menekültek ilyen tömeges áramlására. A 

                                                      
2

 Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala (UNHCR): „Regional refugee and migrant response for Europe 2016”; közzétéve 

2016. január 26-án.  

3
 http://www.unhcr.org/5683d0b56.html. 

http://www.unhcr.org/5683d0b56.html
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konfliktusos térségekkel szomszédos, menekülteket befogadó országok támogatása nem elegendő. 

Olyan országok, mint Törökország, Libanon és Jordánia fogadják be a menekültek zömét, köztük 

közel 4,3 millió szíriai állampolgárt. A menekültek számára az élet nehéz és drága: gyakorlatilag 

nincsen esélyük arra, hogy munkához jussanak, illetve krónikus támogatáshiány tapasztalható. 

Várhatóan továbbra is érkeznek majd bevándorlók Európába, számuk pedig nagy valószínűséggel 

magas lesz. 

 

1.1 A kiváltó okok kezelése 

 

 A lakhelyelhagyásra kényszerülés kiváltó okait kezelni kell például azáltal, hogy véget vetünk a 

konfliktusoknak és politikai megoldásokat találunk a válságokra. A béketörekvések mellett 

erőfeszítéseket kell tenni az országoknak és a társadalmaknak a háborús éveket követő 

újjáépítésére is. 

 A származási országokban a központi célkitűzéseknek a jogon alapuló humánbiztonság, valamint 

a helyi népesség és különösen a fiatalok számára valódi kilátásokat nyújtó humán és társadalmi 

fejlődés biztosításának kell lennie. 

 Többet kellene beruházni a segélyezési és fejlesztési kezdeményezésekbe, köztük azokba, 

amelyeket civil szervezetek indítanak, és amelyek javítják a lakóhelyüket elhagyni kényszerült 

személyek helyzetét a konfliktusos régiókkal szomszédos országokban, például Törökországban, 

Libanonban vagy Jordániában. 

 

1.2 Biztonságos útvonalak garantálása  

 

 Biztonságos, szabályszerű útvonalakat kell kialakítani a menekültek EU-ba érkezéséhez. 

Mindenképpen meg kell előzni a haláleseteket, az emberi jogok megsértését és az 

embercsempészeknek és az emberkereskedőknek való kiszolgáltatottságot. Ennek keretében 

humanitárius befogadási programokat (áttelepítés), nagykövetségek által kiállított humanitárius 

vízumokat, magánszponzori programokat és ideiglenes védelmi mechanizmusokat kell 

kialakítani. Az uniós vízumkódexet módosítani kell a védelem magasabb szintjének lehetővé 

tétele érdekében. Az egyik lehetséges megoldás az, ha a menedékkérelmeket az EU-n kívül, 

például Törökországban veszik nyilvántartásba. 

 Biztonságos útvonalak hiányában az embercsempészet és a kizsákmányolás elkerülése érdekében 

a tranzitútvonalakon biztosítani kellene olyan ingyenes szolgáltatásokat, mint a közlekedés, a 

szállás vagy az internetkapcsolat. 

 A Frontex mandátumát és erőforrásait meg kell erősíteni, hogy nagyobb szerepet tölthessen be a 

nyilvántartásba vétel és a határellenőrzés folyamatában.  

 

1.3 A szabálytalan beutazástól való visszatartás 

 

 Az EU-nak és a tagállamoknak a származási országokban folytatott tájékoztató kampányokkal el 

kellene tántorítaniuk a potenciális szabálytalan gazdasági migránsokat attól, hogy az EU-ba 

utazzanak. Emellett az önként hazatérők származási országukban hírnökök lehetnek, és 
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korrigálhatják az embercsempészek és a csempészet más résztvevői által festett, sok esetben 

hamis képet. 

 

2. Humánus módon fogadni és segíteni a menekülteket 

 

Amellett, hogy megvizsgálja, miként lehetne hosszú távon kezelni a tömeges elvándorlás okait, az 

EU-nak fel kell készülnie arra, hogy a migrációs áramlások folytatódnak, és hatékony eszközökkel 

kell előállnia azok hatékony kezelésére. A migrációs útvonalak és a migránsok jellemzői 

folyamatosan változnak, ami megköveteli, hogy az országok rugalmasak legyenek és 

alkalmazkodjanak ezekhez a változó adottságokhoz. 

 

A civil társadalom rosszallja, hogy nincsen közös uniós megközelítés a menekültek tömeges 

beáramlásának kezelése kapcsán, illetve hogy a megfelelően működő közös menekültügyi rendszer is 

hiányzik. Az idevágó uniós és nemzetközi jogszabályokat a tagállamok nem minden esetben hajtják 

végre megfelelően. Az áthelyezés kapcsán elfogadott számok nincsenek összhangban a valóságban 

érkező migránsok számával. Ezenkívül az uniós áthelyezési rendszer nem működik úgy, ahogyan 

kellene, és mindeddig csak nagyon kevés migráns került áthelyezésre. Egyes országok egyoldalúan 

lezárták határaikat, ami veszélybe sodorta a schengeni rendszert.  

 

2.1 Közös európai menekültügyi rendszer 

 

Az EGSZB az alábbiakat javasolja: 

 

 Hozzanak létre egy az emberi jogok védelmén, szolidaritáson és közös felelősségvállaláson 

alapuló valódi közös európai menekültügyi rendszert. Ennek részeként biztosítani kell egy 

egységes menekültstátuszt és a menekültügyi határozatok kölcsönös elismerését, hogy 

minden menedékkérő minden tagállamban azonos jogokat élvezhessen, azonos fogadási 

körülményekben részesüljön és azonos eljárás alá essen. Ez segíthetne véget vetni a 

menedékkérelem több tagállamban történő benyújtásának („asylum shopping”). 

 Minden, az EU-ba lépő menedékkérőt érkezéskor regisztrálni kell, elkerülve így a kettős 

nyilvántartásba vételt. A tagállamoknak továbbá javítaniuk kell az információmegosztást a 

menekültek beáramlásáról, a Frontexnek pedig nagyobb szerepet kellene játszania ebben a 

folyamatban. 

 Vizsgálják felül a dublini rendeletet, hogy jobb és állandó felelősségmegosztási rendszert 

alakítsanak ki az EU külső határai mentén található tagállamok támogatása érdekében. Nem csak 

ezeket kellene kötelezni arra, hogy az EU-ba érkező összes menedékkérőt fogadják, 

megvizsgálják menedékkérelmüket, majd pedig befogadják őket. 

 Az összes tervezett fogadóállomásnak a nap 24 órájában, a hét minden napján működőképesnek 

és aktívnak kell lennie, további ilyen állomások kialakítását kell fontolóra venni, a tagállamoknak 

pedig személyzetet kell küldeniük a fogadóállomásokra és további forrásokat is rendelkezésre kell 

bocsátaniuk.  
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 A határidőn belül teljesíteni kell a meghatározásra kerülő áthelyezési kvótát, és gyorsabb 

adminisztratív válaszlépést kell tenni. Amikor csak lehet, figyelembe kell venni a nyelvi 

készségeket, a családi vagy a diaszpórakapcsolatokat.  

 A tagállamoknak fokozniuk kell a feldolgozás terén a kapacitásukat, hogy csökkentsék a 

költségeket és javítsák a kérelmezők helyzetét. 

 A származási országok hatóságaival együttműködve biztosítani kell, hogy azok, akik ellen 

kiutasítási végzés született, gyorsan, méltósággal és a visszailleszkedéshez szükséges eszközökkel 

felszerelkezve térhessenek haza származási országukba. 

 

2.2 A menedékkérők és a menekültek fogadása 

 

A tagállami hatóságok nehezen tudnak megfelelően reagálni a menedékkérők tömeges érkezésére. 

Sokszor nem rendelkeznek azzal a kapacitással, és/vagy nincsen meg a politikai szándékuk arra, hogy 

megfelelő fogadási körülményeket, orvosi ellátást és információkat biztosítsanak a jogi eljárásokról 

illetve a menedékkérők és a menekültek jogairól. Nincsen elég forrás, képzett személyzet és tolmács. 

Esetenként a felelősség és a finanszírozás megoszlásának tisztázatlansága a központi és a 

decentralizált szintek között zavart okoz a segélyezésben, miközben a helyi önkormányzatok és a civil 

szervezetek igyekeznek megbirkózni a válsággal. A menedékkérelem benyújtása után a 

menekülteknek rendszerint jogosultaknak kellene lenniük alapvető szolgáltatásokra, például szállásra. 

A megfelelő szálláslehetőségek krónikus hiánya miatt azonban számos menekült ideiglenes 

szállásokon marad. A kormányzati válaszlépések hiánya teret hagy gátlástalan emberek számára arra, 

hogy kihasználják a magukra hagyott menekültek kiszolgáltatott helyzetét, és illegális csatornákon 

értékesítsenek például különféle árukat, szállást vagy szolgáltatásokat. 

 

Az EGSZB ezért a következőket ajánlja: 

 

 Az Európai Bizottság felügyelje, hogy minden tagállam megfelelően átülteti és betartja-e az 

uniós menekültügyi jogszabályokat, különösen a befogadási feltételekről szóló irányelvet.
4
 

 Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a regisztrációs és menekültügyi eljárások jogi 

megfelelőségét (az eljárás nyelve, a szükséges, megbízható információk közlése, jogi képviselet, 

megfelelő életkörülmények az eljárás ideje alatt stb.), különösen azokban az országokban, ahol 

szembetűnően alacsony a pozitív menekültügyi határozatok aránya. 

 A tagállamok mutassanak politikai elkötelezettséget a menekültek fogadása és támogatása iránt. 

Elegendő nemzeti erőforrást (személyzetet, finanszírozást és infrastruktúrát) kell fordítaniuk a 

válság kezelésére és stratégiai terveket kell végrehajtaniuk. A menekültek fogadása az egész 

ország felelőssége: a nemzeti szintnek támogatnia kell a helyi önkormányzatokat.  

 A tagállamok határozzanak meg egyértelmű felelősségi köröket a menekültek fogadásával és 

támogatásával kapcsolatos, gyakran horizontális kérdésben, és biztosítsák a különböző szintű 

közigazgatási szervek munkájának összehangolását.  

                                                      
4

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=HU.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=HU.
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 Az EU és a tagállamok készüljenek fel arra, hogy a jövőben hasonló jellegű válságok fognak 

kialakulni, és alakítsanak ki a migrációra összpontosító nyomonkövetési rendszereket. 

 A tagállamok tartsák fenn a családok egységét és alkalmazzanak egyénre szabott megközelítést. 

 A tagállamok lássák el megfelelő forrásokkal a fogadó- és tranzitközpontokat, amelyeknek 

szükség szerint a nap 24 órájában és a hét minden napján segítséget kell nyújtaniuk, különösen a 

kiszolgáltatottak számára. 

 A tagállamok bocsássák rendelkezésre a szükséges forrásokat, hogy csökkentsék a 

szükségszállásokon eltöltött időt – különösen a családok esetében – és javítsák az 

életkörülményeket. Lakhatást a helyi közösségekben, és nem azokon kívül kell biztosítani. 

Sürgősen szükség van megfizethető lakhatásra a menekültek számára, akiket segíteni kell abban, 

hogy szállást találjanak. 

 

2.3 Megfelelő és megbízható információk a menedékkérők és a menekültek számára 

 

Európába és azon keresztül vezető útjuk során a menekültek informális csatornákon keresztül és az 

embercsempészektől kapott – gyakran hamis – információkra támaszkodnak. A médiában megjelenő 

történetek részrehajlóak és cenzúrázottak lehetnek. Ráadásul a menekültek ritkán beszélik a fogadó 

vagy bármely európai ország nyelvét. Ugyanakkor sok uniós tagállamban nincsen elegendő tolmács, 

aki jól beszélne például arabul, illetve fárszi vagy pastu nyelven. A tolmácsok felkutatásában és 

képzésében jelenleg nagy szerepük van a civil szervezeteknek. 

 

Az EGSZB ezért a következőket ajánlja: 

 

 Az Európai Bizottság biztosítsa, hogy a tagállamok megfeleljenek a befogadási feltételekről szóló 

irányelv 5. cikkében előírtaknak, miszerint tájékoztatniuk kell a menedékkérőket a jogaikról és 

kötelezettségeikről, valamint a segítséget és tájékoztatást nyújtó szervezetekről vagy személyek 

csoportjairól.  

 Az Európai Bizottság garantálja, hogy a tagállamok betartják a menekültügyi eljárásokról szóló 

irányelv összes, a nyelvhasználattal kapcsolatos rendelkezését.  

 A tagállamoknak biztosítsanak egyértelmű gyakorlatias és jogi információkat a menekültek 

számára mind szóban, mind pedig írásban egy olyan nyelven, amit azok megértenek; 

létfontosságú, hogy megfelelő számban álljanak rendelkezésre felkészült tolmácsok és fordítók, 

hogy segítsenek a regisztrációban, eloszlassák a félelmeket és megszüntessék a félretájékoztatást. 

A tagállamoknak rendelkezésre kell bocsátaniuk az ilyen szakemberek alkalmazásához szükséges 

forrásokat. A nem hivatásos tolmácsok (például a korábbi bevándorlási hullámokkal érkező 

menekültek/migránsok) hasznosak lehetnek az alapszintű beszélgetésekhez, ám biztosítani kell a 

kockázatok és az előnyök egyensúlyát. 

 Az EU-nak központosított információkkal kellene ellátnia a menekülteket érkezésükkor. 

Brosúrák és egy hivatalos (az uniós bevándorlási portálhoz hasonló) uniós honlap segítségével 

lehetne naprakész tájékoztatást adni jogaikról, a követendő eljárásokról és az EU-szerte – nem 

pedig csak néhány országban, például Németországban, Ausztriában vagy Svédországban – 

rendelkezésükre álló menedéklehetőségekről. 
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 Az EU-nak össze kellene hangolnia az áthelyezésre váró menekülteknek szóló tájékoztató 

brosúrák gyártását, és azokat a célországról szóló alapvető információkkal kell megtölteni a 

menekültek anyanyelvén, és utazás előtt kiosztani. A gyermekeket hozzájuk igazított 

információkkal kellene ellátni.  

 

2.4 A legkiszolgáltatottabbak védelme 

 

Sok menekült mögött hosszú, megrázkódtatásokkal teli út áll, és sokukat kirabolták, megerőszakolták 

vagy másfajta erőszakos cselekménynek estek áldozatul. Háború elől menekülnek, családtagjaikat 

hátrahagyták vagy elvesztették Európába menet. Ezt a sajátos traumát nem mindig veszik 

megfelelőképpen figyelembe a befogadási szakaszban és a menekültügyi eljárás során. Egyre több 

kísérő nélküli kiskorú érkezik az EU-ba. Körükben riasztóan nagy számban jelentenek be eltűnést. 

Bár sokszor nem világos, hogy mi is történt, úgy tűnik, hogy sok esetben bűnözői csoportok, 

emberkereskedők vagy más rosszakaratú emberek kezébe kerülnek. 

 

Az EGSZB ezért a következőket ajánlja: 

 

 A tagállamok bocsássák rendelkezésre az ahhoz szükséges forrásokat, hogy a menekültek, 

valamint a velük foglalkozó önkéntesek is megfelelő pszichológiai támogatásban 

részesüljenek. 

 A kísérő nélküli kiskorúakat kisebb központokban vagy családoknál kellene elszállásolni. az 

Európai Bizottság biztosítsa, hogy a tagállamok ne tartsanak vissza (kísérő nélküli) kiskorúakat, 

az EU-nak pedig az UNICEF-fel együttműködésben meg kellene erősítenie a gyermekek jogai 

tiszteletben tartásának nyomon követésére szolgáló mechanizmusokat. 

 A nemi kérdést is szem előtt kell tartani: kérésre a kérelmet benyújtó nőkkel az interjút női 

tisztviselőnek kellene lefolytatnia, női tolmács segítségével. 

 

3. Jobb támogatást a civil szervezeteknek 

 

A civil szervezetek felbecsülhetetlen értékű munkát végeznek, amikor segítik vagy akár helyettesítik a 

kormányt a humanitárius segítségnyújtás és a menekültek védelme terén ráháruló kötelességek 

teljesítésében. Civil szervezetek, erősen elkötelezett helyi kezdeményezések és önkéntesek a fogadás 

folyamatának minden szakaszában változatos tevékenységeket végeznek: ellátják a menekültek 

elsődleges szükségleteit, szállást, szociális és pszichológiai segítséget, valamint tájékoztatást 

nyújtanak, egyesítik az egymástól elszakadt családtagokat, megoldják a kísérő nélküli kiskorúak 

problémáját és tolmácsokat vesznek fel. Figyelemmel kísérik az emberi jogok tiszteletben tartását, 

illetve tanácsadó és figyelemfelhívó tevékenységeket végeznek.  

 

3.1 A civil szervezetek munkájának elismerése és összehangolása 

 

Néhány civil szervezet hivatalos megbízatást kap a kormánytól arra, hogy foglalkozzon a helyzettel és 

biztosítsa a segítségnyújtási tevékenységek összehangolását; egyes államok azonban egyáltalán nem 
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koordinálják a humanitárius segítségnyújtást, vagy azt az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságára vagy a 

Nemzetközi Migrációs Szervezetre hagyják. Néhány országban a kormányok láthatólag nem bíznak 

eléggé a civil szervezetekben, amelyeket „túl nagylelkűnek” vagy „a jótékonysági iparág részének” 

tekintenek. Mindez nem teremti meg a hatékony együttműködéshez szükséges légkört. Más 

országokban jó az együttműködés a kormánnyal, a közigazgatási szervek meghallgatják a civil 

szervezetek javaslatait. Rendszeres találkozókat szerveznek az összes érintett érdekcsoporttal, a 

politikusok (miniszterek) személyes részvétele pedig illusztrálja a kormány elkötelezettségét és jó 

eredmények elérését teszi lehetővé. 

 

A civil szervezetek együttműködése rendszerint hatékonynak tűnik: elkerülik a zavart és az 

átfedéseket, illetve esetenként határokon átnyúló módon is együttműködnek. Néhány esetben azonban 

a civil szervezetek versengenek egymással a forrásokért és a médiafigyelemért. Ez rámutat arra, hogy 

hosszú távú, fenntartható stratégiára van szükség, amely figyelembe veszi a civil szervezetek – 

gyakran nagyon korlátozott számú – alkalmazottjának és önkéntesének jólétét és munkával 

kapcsolatos elégedettségét. 

 

Az EGSZB ezért a következőket ajánlja: 

 

 Mivel a menekültügyi válság kezeléséhez a versengés helyett a sikeres együttműködés 

létfontosságú, a szervezeteknek közös elképzelést kellene kialakítaniuk a menekültek védelméről, 

és kölcsönösen tisztában kellene lenniük egymás küldetésével, feladatával és felelősségi köreivel. 

A tagállamoknak támogatniuk kellene a civil szervezeteket abban, hogy együttműködjenek, 

kutatásokat végezzenek, összehangolják a tevékenységeket, illetve megosszák 

tapasztalataikat, ismereteiket és erőforrásaikat. Nemzetközivé válásukat, határokon átnyúló 

együttműködésüket és információmegosztásukat külön erre létrehozott alapokkal vagy egy 

formális hálózattal lehetne támogatni. 

 Az EU-nak el kellene érnie, hogy a civil szervezetek bevált gyakorlatait népszerűsítsék, 

megosszák, és ahol csak lehet, átvegyék. A politikaalkotási folyamatban fel kell használni a civil 

szervezetek gyakorlati tapasztalatait.  

 Javítani kellene a tagállamok és a civil szervezetek közötti együttműködést és koordinációt, 

például úgy, hogy kapcsolattartókat jelölnek ki az illetékes minisztériumokban a szervezetek 

információkkal való ellátására. Egyértelműen el kellene határolni a felelősségi köröket a 

migránsok fogadása terén, a különböző közigazgatási szervek és szervezetek munkáját pedig 

össze kell hangolni. 

 A támogató hálózatokban részt vevő különféle szervezeteknek rendszeres koordinációs üléseket 

kellene tartaniuk, és jól tennék, ha a jövőre gondolva dokumentálnák közös kezdeményezéseiket, 

illetve egyebek mellett ellenőrző listákat, eljárásokat alakítanának ki. 

 Azokban a tagállamokban, ahol még nem léteznek, létre kell hozni együttműködési fórumokat, 

amelyek keretében találkozhatnak a (központi és helyi szintű) közigazgatási szervek és a civil 

szervezetek. Uniós szinten az EGSZB és az Európai Bizottság egyaránt szerepet vállalhat annak 

biztosításában, hogy ezek az együttműködési fórumok megfelelő mértékben működőképesek és 

inkluzívak legyenek. 
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 A menekültek kérdését politikamentesen kell kezelni és a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 

politikai lojalitás vagy pártpreferenciák alapján ne legyen megkülönböztetés a szervezetek között. 

 Az Európai Bizottság Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatósága (ECHO) és a 

Frontex mandátumát szem előtt tartva az EU-nak többet kellene tennie a humanitárius 

erőfeszítések összehangolása és a fokozottabb helyi szintű jelenlét biztosítása érdekében. Az 

ECHO vagy egy új testület révén az EU-nak biztosítania kell a koordinációhoz, valamint a 

menekültek fogadásához és védelméhez értő szakértőket, illetve helyi szinten az összes érintett 

érdekcsoport által elfogadott stratégiai terveket kell végrehajtania annak biztosítására, hogy a 

menekültek alapvető szükségletei (élelmiszer, orvosi ellátás, szállás és jogi segítség) kielégítésre 

kerüljenek.  

 Az EU-nak garantálnia kellene, hogy az ECHO által koordinált új, „az EU segítségnyújtási 

önkéntesei” kezdeményezést felhasználhassák az EU-n belül is, biztosítva, hogy az önkénteseket 

azokra a helyszínekre irányítják, ahol a leginkább szükség van rájuk, illetve hogy készségeik és 

szakértelmük nem hever parlagon vagy vész kárba. 

 

3.2 A civil szervezetek finanszírozása és támogatása 

 

A civil társadalmi szervezetek számos nehézséggel szembesülnek a finanszírozáshoz jutás és 

alkalmazottaik képzése terén. Általában azt várják tőlük, hogy saját forrásaikból társfinanszírozzák 

tevékenységeiket még akkor is, amikor közigazgatási szervek helyett végeznek el feladatokat. 

Ráadásul a civil szervezetek gyakran támaszkodnak rövid távú uniós támogatásokra, emiatt pedig 

tevékenységeik tervezése során nem tudnak fenntartható, hosszú távú perspektívát alkalmazni. A civil 

szervezetek között verseny van amiatt a követelmény miatt is, hogy megfelelő számú ügyfelet kell 

tudniuk felmutatni – ez pedig káros hatással lehet az általuk nyújtott szolgáltatások hatékonyságára. A 

rövid projektek kihatnak a személyzet munkahelyi biztonságára is, így pedig nehéz vonzani és 

megtartani a képzett alkalmazottakat. Egyes területeken kialakult egyfajta „jótékonysági turizmus”. 

 

 Amikor a civil szervezetek a közigazgatási szervek nevében végeznek el bizonyos 

feladatokat, akkor a tagállamok felelőssége az, hogy megfelelően kompenzálják őket. 

Ezenkívül a tagállamoknak rendelkezésre kellene bocsátaniuk az ahhoz szükséges eszközöket, 

hogy az önkéntesek számának csökkenésével hosszú távon professzionálissá váljon a menekültek 

támogatása, a munkahelyek pedig elegendően vonzóak legyenek ebben az ágazatban ahhoz, hogy 

megoldódjon a képzett szakemberek hiányából eredő probléma.  

 Az uniós finanszírozáshoz jutást meg kell könnyíteni és fel kell gyorsítani egyebek mellett a 

kisléptékű kezdeményezések számára is, ám anélkül, hogy veszélybe sodornánk a folyamat 

pártatlanságát és átláthatóságát. A tagállamoknak enyhíteniük kell, vagy pedig át kell vállalniuk a 

társfinanszírozási kötelezettséget.  

 Nagy szükség van arra, hogy világos szabályok alapján hosszú távon tervezzék meg az európai 

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (AMIF) támogatásainak elosztását. Az Európai 

Bizottságnak el kellene kerülnie a késedelmeket az AMIF támogatásainak elosztása során.  
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 Az Európai Bizottságnak ki kellene igazítania a finanszírozási szabályokat úgy, hogy vissza 

lehessen igényelni bizonyos (a koordinációs költségeken túli) közvetett költségeket. Az Európai 

Menekültügyi Alap és az Európai Integrációs Alap esetében ez így is volt.  

 Az Európai Bizottságnak jogszabályt kellene kezdeményeznie, amely lehetővé teszi, hogy 

finanszírozzák a civil szervezetek intézményi kapacitásának építését, azaz a stabil foglalkoztatási 

feltételek garantálása és a (például a táborok vezetésével kapcsolatos) képzés biztosítása 

érdekében. 

 

4. Módosítani a kommunikációt 

 

A menekültek érkezésével kapcsolatos valódi közös uniós megközelítésnek előfeltétele, hogy a 

közvélemény támogassa a menekültek befogadását. Az EU-ban azonban egyre inkább ellenérzésekkel 

fogadják a menekülteket. A közvéleménynek tényeken alapuló információkat kell kapnia a 

menekültekről, és ennek kapcsán a médiának és a civil szervezeteknek is fontos szerep jut. Az 

ismeretlentől való félelmet erősítik egyes, pontatlan információkat terjesztő és a sztereotípiákat 

hangoztató sajtóorgánumok. Vannak azonban olyan sajtóorgánumok is, amelyek a civil társadalom 

tapasztalatait felhasználva kiegyensúlyozott képet alkotnak a menekültekről. 

 

4.1 A migrációból származó előnyök kiemelése 

 

 Az Európai Unió intézményeinek és a tagállamoknak közismertté kellene tenniük a migránsok 

által elért eredmények és Európa gazdasági, társadalmi és kulturális életéhez való hozzájárulásuk 

pozitív példáit, hogy javítsák megítélésüket a nyilvánosság körében (pl. rámutathatnának, hogy 

Németországban vagy Franciaországban hány külföldi származású tanár vagy katona/rendőr van, 

ahelyett, hogy csak a problémás fiatalokra koncentrálnának). A sikeres menekülteknek 

példaképként reflektorfénybe kell kerülniük, az EU-nak pedig támogatnia kellene a bevált 

gyakorlatok cseréjét ezen a területen.  

 A migráció közvélemény általi támogatottsága javítható, amennyiben a társadalmak megértik a 

migráció előnyeit. Az uniós intézményeknek ki kellene emelniük a migráció pozitív 

aspektusait, például azt, hogy számos, Európa távoli területein található, csökkenő népességű 

falunak most előnyére válik a menekültek érkezésével biztosított munkaerőtöbblet, a 

megemelkedett fogyasztás, az iskolába járó gyermekek száma stb. 

 

4.2 A migráció a médiában 

 

 A tagállami hatóságoknak fontolóra kellene venniük, hogy ellássák az újságírókat alapvető 

tényekkel és adatokkal, illetve tanulmányutakat szervezzenek pl. menekültközpontokba vagy 

határellenőrzési pontokra annak érdekében, hogy küzdjenek a negatív sztereotípiák ellen. 

 A tagállamoknak meg kell erősíteniük a multikulturális és diszkriminációellenes oktatást iskoláik 

tanterveiben, valamint az iskolarendszeren kívül is, hiszen a sokszínűség elkerülhetetlenül nőni 

fog. Az ilyenfajta oktatásnak a helyi önkormányzatok, az érintett civil szervezetek és a migránsok 
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által irányított szervezetek tapasztalatain kell alapulnia. Ezeknek a szervezeteknek segíteniük kell 

abban, hogy a polgárok tisztában legyenek a világszintű tendenciákkal.  

 A tagállamoknak nem szabadna tűrniük a sértő, idegengyűlölő nyelvezetet és a gyűlöletbeszédet 

a médiában, és azokat jogi eszközökkel szankcionálniuk kellene. 

 

4.3 Erőfeszítések a közösség részéről 

 

 Az EU-nak és a tagállamoknak megfelelő, tényeken alapuló információval kell ellátniuk a helyi 

közösségeket (pl. a helyi iskola szülői közösségét), és ösztönözniük kell a külföldiekkel való 

kapcsolatfelvételi lehetőségek kialakítását – például a helyi kulturális központok és civil 

szervezetek által gyermekek és felnőttek számára szervezett tevékenységekkel.  

 A tagállamoknak finanszírozniuk kellene azon köztisztviselők felkészítését és képzését, akik 

kapcsolatban vannak a menekültekkel – helyi és nemzeti szintű kormányzat, munkaügyi 

központok, rendőrség, iskolák stb. –, hogy ellássák őket a kulturális sokszínűség megértését 

segítő eszközökkel, illetve információval és hasznos kapcsolatokkal (támogatást biztosító civil 

szervezetek). 

 

5. Garantálni a menekültek integrációját 

 

5.1 Integrációs politikák kialakítása 

 

Az uniós tagállamok integrációs politikával kapcsolatos tapasztalatai illetve megközelítései eltérőek. 

Az integráció kétoldalú folyamat, és egyaránt jár jogokkal és kötelezettségekkel. A civil szervezetek 

Európa-szerte pótolják a hiányosságokat és számos olyan szolgáltatást nyújtanak, amelyek segítik az 

integrációt: például nyelvtanfolyamokat, jogi segítségnyújtást, tájékoztató szolgáltatásokat 

biztosítanak és kulturális tevékenységeket szerveznek. 

 

 Európa minden részén szükség van fenntartható hosszú távú integrációs politikákra. Az EU-

nak tovább kellene támogatnia az érdekcsoportok bevonását és a bevált gyakorlatok tagállamok 

közötti kicserélését. 

 A tagállamoknak több szakpolitikai területet lefedő, átfogó és következetes megközelítést kell 

alkalmazniuk, és a menekültügyi eljárást az integrációs folyamat szerves részeként kell 

elismerniük. 

 A szakértőket és a gyakorlati szakembereket be kell vonni az integrációs politikák tagállami 

szintű kialakításába, elkerülendő a populista megközelítést. A helyi érdekcsoportok bevonása 

nagyon fontos, ugyanis ezen a szinten valósul meg az integráció. 

 A tagállamoknak az integrációs politikák kialakításába be kell vonniuk a civil szervezeteket és 

különösen a munkaadókat és a szakszervezeteket, valamint a regionális önkormányzatokat, 

éspedig nem utolsósorban azért, hogy biztosítsák, hogy a menekültek olyan készségekre tegyenek 

szert, amelyek az adott munkaerőpiacról hiányoznak.  

 A tagállamoknak szem előtt kell tartaniuk azt, hogy az integrációs politikában egyénre szabott 

megközelítésre van szükség. A menekültek ugyanis rosszabb helyzetben vannak, mint a 
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migránsok. Irataik esetleg elvesztek, nincsen annyi ismeretségük, és az egészségük is 

megromolhatott az erőszak és a trauma miatt.   

 A tagállamoknak a menedékkérők támogatásába mentorokként be kell vonniuk 

migráns/menekültháttérrel rendelkező, jól beilleszkedett személyeket. Ezek példaképek lehetnek 

és segíthetnek jobban megérteni a fogadó társadalmat.  

 A menekülteknek be kell tartaniuk a fogadó ország törvényeit és el kell fogadniuk kultúráját. 

Ennek értelmében tiszteletben kell tartaniuk a nemek közötti egyenlőséget és a hatalmi pozícióban 

levő nőket: tanárokat, orvosokat, szociális munkásokat. Ennek érdekében a tagállamoknak 

finanszírozást kell biztosítaniuk a tanácsadáshoz és a mentoráláshoz. 

 A tagállamoknak szem előtt kell tartaniuk, hogy a migránsok integrációja kapcsán jó, bár 

költséges gyakorlat és modell az, hogy egyes országokban nagyon intenzíven támogatják a kísérő 

nélküli kiskorúakat. 

 

5.2 A nyelvoktatás és a képzés alapvető szerepe  

 

 A tagállamoknak rendelkezésre kellene bocsátaniuk az ahhoz szükséges forrásokat, hogy az 

érkezés után mielőbb nyelvi képzést nyújtsanak azoknak, akik valószínűleg megkapják a 

védett státuszt. Ezenkívül jó ötlet azt munkavégzéssel ötvözni, hiszen ez segíti a nyelvtanulást. 

 A tagállamoknak gyors hozzáférést kell biztosítaniuk a gyermekgondozási intézményekhez és az 

iskolákhoz, ami alapvető jelentőségű a családok integrációja, valamint a nők munkaerőpiaci 

beilleszkedése szempontjából.  

 

5.3 A munkaerőpiaci integráció jelentősége 

 

A szociális partnerek elismerik, hogy a menekültek pozitív hozzájárulást jelenthetnek a demográfiai 

öregedés és a bizonyos ágazatokban tapasztalható szakemberhiány kontextusában. A felnőtt 

menekültek többsége esetében jelentős kihívás az, hogy megfelelő munkahelyet találjanak. Számos 

akadállyal szembesülnek: elégtelen nyelvismeret, a személyes iratok és igazolások elvesztése, a 

diplomák és képesítések el nem ismerése, illetve a foglalkoztatási lehetőségek hiánya különösen a 

magas munkanélküliséget regisztráló országokban. Sok magasan képzett menekült végül képesítést 

nem igénylő területen dolgozik, ha egyáltalán sikerül munkát találnia.  

 

 Annak ellenére, hogy a befogadási feltételekről szóló irányelv 15. cikke úgy rendelkezik, hogy „A 

tagállamok a nemzetközi védelem iránti kérelem benyújtását követően legkésőbb 9 hónappal 

biztosítják a kérelmezőknek a munkaerőpiachoz való hozzáférést”, a tagállamoknak 

erőfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy a menedékkérőket mielőbb munkahelyhez 

juttassák, hogy elkerüljék a készségek elavulását és gazdasági szempontból produktívvá tegyék 

őket. Mivel mindez önállósághoz vezet, növeli a méltóságot és segíti a társadalmi kapcsolatok 

kialakulását, mind az egyének, mind pedig a fogadó társadalom szempontjából hasznos. 

Biztosítaniuk kell a belföldi állampolgárokéival azonos feltételeket is.  

 A legális migrációval és az integrációval kapcsolatos politikájában az EU-nak megfelelő mértékű 

figyelmet kell szentelnie a munkaerőpiaci elemzéseknek és a készségfelmérésnek, és biztosítania 
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kell a menekültek készségeinek jobb feltárását és fejlesztését. Javítani kell a diplomák és 

képesítések valódi elismerését, éspedig lehetőleg az európai képesítési keretrendszer alapján. 

 A menekültek, az oktatási intézmények és a munkaadók is jogbiztonságot igényelnek. A 

tagállamoknak elegendő időt kell adniuk az oktatásban és képzésben részt vevő migránsoknak 

arra, hogy befejezzék a tanulást – még akkor is, ha menedékkérelmük elutasításra került. A 

menekültek gyakornoki képzése kapcsán egyes tagállamokban bevált gyakorlat az, hogy 

ösztönzik a munkaadókat arra, hogy fektessenek be a gyakornokok képzésébe, és garantálják 

mind a menekült, mind pedig munkáltatója biztonságát azzal, hogy lehetővé teszik a 

menedékkérelmet benyújtó számára, hogy néhány évig a munkahelyén maradjon még abban az 

esetben is, ha az eljárás sikertelenül zárul le. 

 Az EU-nak és a tagállamoknak konkrétan meg kellene célozniuk a munkaadókat és a 

szakszervezeteket a migránsok foglalkoztatásához kapcsolódó jogokról, kötelezettségekről és 

eljárásokról szóló oktató és tájékoztatási kampánnyal. 

 

_____________ 
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