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Írásbeli nyilatkozat az Európai Parlament eljárási szabályzatának 136. cikke alapján a 

menedékkérők mentális egészségéről 1 

1. Az EU „migránsválsággal” néz szembe: nagyszámú migráns keres menedéket vagy 

menekül a háborúk és üldöztetések elől. 

2. Ezek az emberek elviselhetetlen megpróbáltatásokon mentek keresztül, félelemben éltek, 

rászedték őket és a háború, terrorizmus és gyakran az embercsempészek bűntetteinek 

borzalmas következményeitől szenvedtek. 

3. Szeretteik elhagyására kényszerültek, most pedig elutasításban és agresszióban van részük 

az őket fogadó közösségek nagy részében. 

4. Az ilyen körülmények káros hatással lehetnek az egészségre, különösen pedig a mentális 

egészségre. 

5. Múltbeli és jelenlegi tapasztalataikból adódóan a mentális egészségre kiható legrosszabb 

következmények talán csak akkor válnak esetükben érzékelhetővé, miután megérkeznek 

új hazájukba. 

6. Ezért felszólítjuk a Tanácsot és a Bizottságot, hogy: 

 – vegyék figyelembe a menedékkérők mentális egészséggel összefüggő szükségleteit, és 

a Szerződések értelmében rájuk háruló hatáskörök gyakorlása során mutassanak 

megértést a menedékkérők nehéz helyzetével szemben; 

 – ismerjék el a poszttraumatikus stressz szindrómát és más mentális egészségügyi 

problémákat (pl. a depressziót), és járuljanak hozzá azok kezeléséhez; 

 – járuljanak hozzá a segítségnyújtáshoz és a mentális egészségügyi problémák 

megelőzésére irányuló szolgáltatások támogatásához, és e problémák felbukkanása 

esetén kezelésükhöz. 

7. Jelen nyilatkozat az aláírók nevével együtt továbbításra kerül a Tanácsnak és a 

Bizottságnak. 

                                                 
1 Az Európai Parlament eljárási szabályzata 123. cikke (4) és (5) bekezdésének megfelelően a nyilatkozatot, 

amennyiben azt a képviselők többsége aláírja, az aláírók nevével együtt a jegyzőkönyvben közzéteszik, majd 

továbbítják a címzetteknek; a nyilatkozat azonban nem bír kötelező erővel a Parlament számára. 


