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Teema: Lapspagulaste ja alaealiste varjupaigataotlejate kooli integreerimine 

Kokku vajab Euroopa Liidus ja Türgis rahvusvahelist kaitset vähemalt 1,5 miljonit last. Enamik neist on 
oma kodumaal jätkuvate teravate konfliktide ja vägivalla tõttu pidanud juba keskmiselt kaks ja pool 
kooliaastat vahele jätma. Varjupaigataotluste hindamise bürokraatlike menetluste ja viivituste tõttu 
võib neil hariduse omandamine katkeda ka kolmeks aastaks või veel kauemaks, mis ohustab selgelt 
nende integratsiooni ja tulevikuväljavaateid ning tekitab marginaliseerumise ja radikaliseerumise ohu. 

Kuna hariduse omandamise võimaluste puhul on tekkinud suur viivituste oht, on Euroopa Parlament 
kolmepoolsetel läbirääkimistel, mida peetakse uuesti sõnastatud vastuvõtutingimuste direktiivi üle, 
nõudnud, et juurdepääsu haridussüsteemile ei lükataks edasi rohkem kui üks kuu alates 
rahvusvahelise kaitse taotluse esitamise hetkest. 

Haridus on inimõigus, mis on garanteeritud mitme rahvusvahelise konventsiooniga. Pagulasseisundi 
konventsiooniga (artikkel 22) tagatakse lisaks võrdne juurdepääs põhiharidusele ning hariduse teiste 
vormide puhul vähemalt välisriikide kodanikega võrdne kohtlemine. ELi õigus läheb nendest nõuetest 
veel kaugemale, kuna vastuvõtutingimuste direktiivis (artikkel 14) on sätestatud, et veel enne 
tunnustamist peaks alaealistel varjupaigataotlejatel kolme kuu jooksul alates taotluse esitamisest 
olema haridusele juurdepääs vastava riigi kodanikest õpilastega samadel tingimustel. Siiski on 
juurdepääs ELi liikmesriikide haridussüsteemidele endiselt piiratud. Lapspagulastel on oht jääda 
mitmeks kuuks mõnda Ungari transiiditsooni, kus süsteemne haridus on tegelikult kättesaamatu. 
Kreekasse saabunud võivad mõnel Kreeka saarel jääda mitmeks kuuks väljapoole ametlikku 
haridussüsteemi. Isegi kui nad lõpuks saavad ELi liikmesriikides püsiva koha ja võiksid alustada 
ametliku hariduse omandamist, on neil harva võimalik saada piisavat tuge, et mahajäämus tasa teha 
ja tavalistes klassides toime tulla. 

Arvestades, et hiljutised uuringud ja tõendid näitavad, et õiguslikku nõuet hariduse kättesaadavuse 
tagamise kohta ei täideta praegu piisaval määral – kuidas kavatseb komisjon tagada, et kehtivat 
kolmekuulist õiguslikku kohustust tegelikult täidetaks? Arvestades, et eri liikmesriigid ei integreeri 
varjupaika taotlevaid lapsi kooli ühesuguses tempos – milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta, et 
olukorda ühtlustada ja tagada, et kõik alaealised varjupaigataotlejad saaksid kõikides ELi 
liikmesriikides viivitamatult haridus- ja keeleõppetuge ning võetakse kooli vastu kolm kuud pärast 
varjupaigataotluse esitamist, nagu ELi kehtiv varjupaigaõigus ette näeb? Võttes arvesse ELi Türgi 
pagulasrahastust tulenevaid kohustusi ja ülesandeid – mida teeb komisjon kontrollimaks ja tagamaks, 
et Türgis oleks kohustuslik haridus varjupaigataotlejatele ja pagulastele võrdselt kättesaadav? 
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