16. januára 2015, 36. číslo - dvojčíslo
Dobrý deň,
dovoľujeme si informovať Vás o činnosti Európskej migračnej siete (EMN) za mesiace november - december 2014. Pre viac
informácií kliknite na nižšie uvedené odkazy:



Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor aktivít EMN zorganizovala dňa 10. decembra 2014 konferenciu na tému Ochrana a starostlivosť o deti bez sprievodu. Okrem domácich expertov vystúpili na konferencii aj odborníci z Budapešti, Dublinu, Prahy a Viedne, ktorí predstavili vývoj systému a aktuálny stav starostlivosti o maloletých bez
sprievodu, určovanie najlepšieho záujmu dieťaťa, hodnotenie individuálneho rizika, určovanie veku a prevenciu miznutia.
Viac informácií o programe konferencie sa dočítate tu.
 IOM Bratislava vydala štúdiu EMN s názvom Politiky, prax a štatistiky o maloletých bez sprievodu v Slovenskej republike, ktorá popisuje inštitucionálny a legislatívny rámec starostlivosti o maloletých bez sprievodu v Slovenskej republike. Štúdiu si môžete stiahnuť v slovenskom jazyku tu. Anglická verzia štúdie bude dostupná v predpísanej forme dotazníka v krátkom čase. Národné štúdie iných členských štátov EÚ a Nórska na rovnakú tému nájdete tu.
 Európska komisia pripravila tretie vydanie Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu, ktorý obsahuje preklady odborných termínov v 23 európskych jazykoch vrátane slovenčiny. Aktualizovaný slovník je dostupný v anglickej verzii, staršie vydania aj v iných jazykoch. Tlačenú publikáciu si záujemcovia môžu bezplatne objednať prostredníctvom emailu na ncpslovakia@iom.int.
 Najnovšie číslo Bulletinu EMN, ktoré zostavuje Európska komisia, informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách
z rôznych oblastí migrácie, integrácie a azylu na úrovni Európskej únie a jej členských štátov. Sleduje obdobie od augusta
2014 do novembra 2014 a je k dispozícii v anglickom jazyku.
 Európska komisia vydala súhrnnú správu EMN Osvedčená prax pri návratoch a reintegrácii nelegálnych migrantov:
zákazy vstupu a využívanie readmisných dohôd členskými štátmi voči tretím krajinám, ktorá sa zameriava na právny rámec a praktickú aplikáciu zákazu vstupu a readmisných dohôd členskými štátmi EÚ a Nórskom, pričom skúma mieru efektivity oboch nástrojov z pohľadu členského štátu a migranta, ktorý sa vracia, a ich vzájomnú súčinnosť s reintegračnou pomocou. Hlavné zistenia súhrnnej správy sa nachádzajú v informe EMN v anglickom jazyku. Štúdia za Slovenskú republiku, ktorá
bola podkladom pre súhrnnú správu, je dostupná v slovenskom a anglickom jazyku. Anglická verzia je dostupná vo forme
dotazníka. Národné štúdie iných členských štátov EÚ a Nórska na rovnakú tému nájdete tu.
Ďalej si Vás dovoľujeme informovať o najnovších kompiláciách (zhrnutí odpovedí) ad hoc otázok EMN, ktoré sú dostupné
na centrálnej webovej stránke EMN:



Slovenská republika položila ad-hoc otázku, v ktorej sa zaujímala, akým spôsobom členské štáty overujú hodnovernosť
listinných dôkazov predložených žiadateľmi o azyl z Bangladéša. Viaceré členské štáty uviedli, že majú skúsenosti s falošnými dokladmi týchto žiadateľov, pričom najčastejšie bola vymenená fotografia, alebo boli doklady iným spôsobom pozmenené. Pri pochybnostiach členské štáty niekedy kontaktujú príslušnú ambasádu v Indii, alebo spolupracujú so špecializovanými oddeleniami na polícii alebo ministerstve zahraničných vecí. Kvôli vysokej miere korupcie inštitúcií v Bangladéši však
často dochádza k prípadom, kedy sú síce doklady pravé, avšak ich obsah je nesprávny.



Poľsko požiadalo vybrané štáty, aby popísali hlavné toky žiadateľov o azyl a vymenovali 3 najčastejšie národnosti,
ktoré štáty presídľujú v rámci svojho presídľovacieho programu. V týchto vybraných štátoch v prvom štvrťroku pochádzalo
najviac žiadateľov o azyl zo Sýrie, Afganistanu, Ruska, Srbska, Pakistanu, Iraku, Eritrei, Somálska, Demokratickej republiky
Kongo. Niektoré štáty zaznamenali po prvý krát nárast počtu žiadateľov z Eritrei, či Demokratickej republiky Kongo. Iba niektoré štáty hlásia zvýšený počet žiadostí o azyl od občanov Ukrajiny, viacerí z nich žiadajú o azyl v rámci územia, nie na hranici. Počty a národnosti presídlených osôb sa veľmi líšia—od 10 cez 90 až po 1900 osôb, pričom pochádzajú napríklad z Iraku, Demokratickej republiky Kongo, Sýrie, či Sudánu.



Írsko sa vo svojej ad hoc otázke pýtalo členských štátov, či majú zavedené krízové plánovanie v súvislosti so zvýšeným
alebo náhlym nárastom počtu žiadostí o azyl, vypracovávanie prognóz, alebo mechanizmus včasného varovania a akým
spôsobom štáty reagujú na zvýšený počet žiadostí o azyl. Niektoré štáty majú zavedené krízové plánovanie a vypracovávanie prognóz pri aktualizácii niekoľko krát ročne, iné štáty plán vypracovávajú až po zaznamenaní zvýšeného počtu žiadateľov. Mnohé štáty takýto systém vôbec nemajú a niektoré ho v súčasnosti pripravujú. Iba zopár štátov má systém, ako postupovať pri náhlom náraste žiadostí, upravený v legislatíve. Pri zvýšenom počte žiadateľov o azyl reagujú štáty najčastejšie
zvýšením počtu zamestnancov, čo súvisí i so zvýšenou alokáciou finančných zdrojov. Pri náraste počtu žiadostí majú niektoré členské štáty kapacitu uprednostniť určité skupiny, pričom štáty uviedli rôzne národnosti alebo kategórie žiadateľov ako
napr. občania Sýrie, západného Balkánu, osoby pochádzajúce z krízových oblastí, osoby, ktoré žiadajú o azyl prvý krát, maloletí bez sprievodu, rodiny s deťmi, osoby, na ktoré sa vzťahuje dublinské konanie a pod.
Na záver si Vás dovoľujeme upozorniť na niekoľko dokumentov a publikácií, ktoré si môžete v elektronickej forme stiahnuť
na dole uvedených odkazoch:



Publikácia Výhľad v oblasti medzinárodnej migrácie na rok 2014 (International Migration Outlook 2014) Organizácie
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) obsahuje analýzu migračných trendov a politík v členských krajinách OECD
a vybraných nečlenských krajinách. Vydanie za rok 2014 zahŕňa aj dve samostatné kapitoly na tému integrácie migrantov
a ich detí na pracovnom trhu a riadenia pracovnej migrácie. Okrem toho sú súčasťou publikácie charakteristiky zmien
v migračných tokoch a politikách v jednotlivých členských krajinách vrátane štatistickej prílohy.



Nové vydanie Migračné iniciatívy 2015: Regionálne stratégie (Migration Initiatives 2015: Regional Strategies) porovnáva finančné požiadavky v deviatich regiónoch sveta, pre ktoré má Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) vytvorené
samostatné stratégie. V rámci týchto stratégií publikácia poskytuje prehľad regionálneho kontextu, kapacity, partnerov
a hlavných trendov a výziev. Publikácia vyzdvihuje spoluprácu medzi migrantmi, miestnou vládou, občianskou spoločnosťou
a súkromným sektorom pri riadení miest.



Štatistický úrad SR zverejnil publikáciu Zahraničné sťahovanie a cudzinci v Slovenskej republike v roku 2013, v ktorej
poskytuje prehľad ukazovateľov zahraničného sťahovania v SR na základe štatistického zisťovania o migračnom pohybe obyvateľstva.

S pozdravom a prianím pekného dňa
tím Európskej migračnej siete (EMN) v SR

Spolufinancované
Európskou úniou
Čo je EMN?
Európska migračná sieť (European Migration Network - EMN) poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a azyle na účely tvorby politík Európskej únie. Medzi hlavné aktivity EMN patrí príprava štúdií a výročných správ, výmena informácií v rámci systému ad hoc otázok a organizovanie rôznych odborných stretnutí. Pri tvorbe štúdií sa EMN nesústreďuje na primárny výskum, ale skôr na zbieranie, analýzu a poskytovanie už dostupných informácií a údajov. EMN vznikla
na základe Rozhodnutia Rady 2008/381/ES a financuje ju Európska únia. Aktivity EMN na Slovensku spolufinancuje Ministerstvo vnútra SR.
Kto tvorí Národný kontaktný bod EMN v Slovenskej republike?
Národný kontaktný bod EMN v SR tvorí Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Štatistický úrad SR a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) vo funkcii koordinátora. V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na tel. č.: +421 2 5262 3335 alebo prostredníctvom e-mailu: ncpslovakia@iom.int. Viac
o aktivitách EMN nájdete na webovej stránke www.emn.sk alebo na www.emn.europa.eu.
Ako prihlásiť/odhlásiť odoberanie e-newslettra EMN?
Budeme radi, ak by ste tento e-newsletter ďalej preposlali Vašim kolegom a známym, ktorí môžu v prípade záujmu o pravidelný odber vyplniť nasledujúci formulár. Ak si
neželáte ďalej dostávať tento e-newsletter, upovedomte nás o tom na e-mailovej adrese ncpslovakia@iom.int.

