
Pozadí hledejme v situaci uprchlíků

Výzvy v práci s mladými žadateli o azyl ve Švédsku 

bez domova.  



Situace uprchlíku v roce 
2018

Ve světě- na útěku je více než 65 milionů osob, 
polovina z nich jsou děti, o azyl žádá stále více 
dětí samostatně.

Evropa – od roku 2015 překročilo Středozemní 
moře více než 1 million lidí. Někteří si chtějí 
zachránit život, ale přijdou o něj během cesty 
po moři.

Švédsko – přijalo v roce 2015 163 000 osob, 
který se do roku 2017 snížil na 25 000.

Severské země zavřely dveře, aby udržely 
situaci pod kontrolou.



DĚTI NA CESTÁCH
V roce 2017 přicestovalo do Evropy 30 000 dětí uprchlíků a 
migrantů třemi středozemními cestami. Z toho bylo 17 000 bez 
doprovodu.

“ Mnohé z těchto dětí zažily hrozné násilí, sexuální zneužívání, 
nelegální obchodování a citový a psychologický nátlak nejen 
během cesty, ale i v samotné Evropě. Zaslouží si od Evropy lepší 
ochranu a péči. Při všech činech a rozhodnutích by nám měly ležet 
na srdci zájmy těchto dětí. Můžeme toho dosáhnout a mapa 
migračních tras nám ukáže jak.”
 
Diane Goodman, Zástupce Vysokého komisaře pro uprchlíky OSN 
Evropský úřad, 10. července 2017



https://sverigesradio.se/sida/images/
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Středozemní trasy



Ve Švédsku je mezi žadateli o azyl mnoho dětí bez doprovodu. 
Je mezi nimi vyšší míra sebevražedného jednání.

Na konci roku 2014 bylo Migrační agenturou zaregistrováno celkem 40 
574 dětí bez doprovodu ve věku 10 – 24 let, žádajících o azyl. Ke konci 
roku 2016 asi 35 411 a na konci 2017 se jejich počet dostal na 23 425.

htps://www.thelocal.se/20180219/suicides-higher-among-refugee-youths-in-sweden



Velké ekonomické rozdíly
Politická nestabilita
Chudoba
Získávání zdrojů
Strukturální & Individuální důvody
Zkušenosti dětí nebo dospělých
Zkušenost nebo ohrožení fenomény: 
dětského vojenství, násilné uzavírání sňatků, 
násilí, pronásledování, obtěžování, života dětí 
na ulici
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Proč děti utíkají nebo migrují samy?



Co tyto děti potřebují?
• Bezpečné místo k životu

• Možnost vzdělávání

• Pomoc při zařizování lepšího života

• Spojení s příbuznými

• Samozřejmě vše, co potřebují jiné děti



Švédsko je zemí EU, kde o imigraci ze zemí mimo 
EU většina populace smýšlí pozitivně. Více než 64 
procent Švédů má poměrně, nebo velmi pozitivní 
přístup. 

V těch zemích, které nechtějí přijímat žadatele o azyl 
a které se staví proti návrhu na přesuny v rámci EU, 
má velká část občanů negativní postoj k 
přistěhovalectví ze zemí, které nejsou členy EU.

V České republice a na Slovensku více než 80% 
občanů smýšlí negativně, zatímco podíl negativních 
názorů v Maďarsku a Polsku je 78 a 70%.



Pro porozumění potřebám dětí je užitečná švédská metoda BBIC („Potřeby dětí 
středem zájmu“)

Většina mladých žadatelů o azyl ve Švédsku si přináší odlišné a složité 
zkušenosti ze života před útěkem a během něj. 

V rámci duševního zdraví adolescentů se často objevují spánkové poruchy, 
opakované noční můry, potíže se zklidněním se večer. 

Původní obyvatelé mají zkušenosti, že s některými mladými lidmi je náročné 
vycházet. Reagují se hněvem, nebo s otevřenou agresí.

U jiných se vyvinou potíže se soustředěním, nebo se rozhodnou stáhnout ze 
společenského života, či izolovat.

Problémy se zdravotními riziky spojenými s kouřením, alkoholem a drogami, 
kterým by se měly jak sociální, tak ubytovací služby více věnovat.



Vzdělávání

Mezinárodní studie o osamělých dětech zdůrazňuje roli školy jako významnou a 
zdraví prospěšnou oblast života dětí.

Život v procesu žádosti o azyl je utvářen jejich životní situací a škola je 
považována za stabilizující a bezpečnou strukturu v každodenním životě 
dítěte. 

Děti bez doprovodu jsou často popisovány jako skupina motivovaná školou, 
protože ve škole velmi pilně pracují, aby se při zvládání učiva naučily nový jazyk.

Ukázalo se, že domácí úkoly jsou zcela zásadní. Děti žijící samostatně je často 
nedokážou samy vypracovat. 

Potíže v komunikaci mezi sociálními službami, lidmi a školou. Mladým bývá 
upírána příležitost dokončit vzdělání díky častému stěhování na nová místa a často 
zvyšující se absencí ve škole.



ANALÝZA A NÁVRHY V OBLASTECH ROZVOJE

Zaměřte se na to, co je pro dítě nejlepší

Posilněte vlastní zájmy dítěte

Dbejte na dostatek zdrojů pro dítě 

Zajistěte citovou podporu a pracujte na jeho posílení

Podpořte kontakt dítěte s rodinnými příslušníky

Zlepšete následnou péči sociálních služeb

Spolupracujte v nejlepším zájmu pro dítě

Plánujte dlouhodobě

Zůstaňte napojeni na naše hodnotové důrazy

Rozvíjejte školní práci s mladými lidmi bez doprovodu



Mladí bez doprovodu a odezva 
Armády spásy     

Armáda spásy zastává postoj bojující za to nejlepší pro mladé bez doprovodu. 

Setkáváme se s mladými lidmi bez doprovodu v mnoha z našich padesáti poboček ve 
Švédsku a poskytujeme jim podporu pro život v místních podmínkách jako např. 
Informace o společnosti, pomoc s domácími úkoly, osobní podpůrné rozhovory, 
poskytování kontaktů na dobrou právnickou pomoc a naplňování jejich základních 
potřeb.

Chceme nabídnout mladým bez doprovodu naplnění jejich potřeb po společenství, aby 
nebyli přehlíženi, bylo jim nasloucháno, věřeno, aby byli respektováni a ujištěni o 
vlastní hodnotě. Samozřejmě k nim chceme přistupovat s láskou a nadějí – posílit je v 
jejich schopnosti převzít zodpovědnost za svůj vlastní život (posílení).



Společně to dokážeme!



Děkuji za pozornost

Leif Öberg

Rozvoj sociální práce
Armáda spásy
Švédsko

leif.oberg@fralsningsarmen.se
+46 73 - 914 82 96

mailto:leif.oberg@fralsningsarmen.se
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