8. júna 2012, 15. číslo
Dobrý deň,
dovoľujeme si informovať Vás o najnovšej činnosti Európskej migračnej siete (EMN) v SR. Pre viac informácií
kliknite na nižšie uvedené odkazy:
 EMN by chcela pripomenúť, že do 11. júna 2012 je možné prihlásiť sa na letný vzdelávací seminár Migrácia
globálne a lokálne, ktorý sa bude konať 20. - 23. augusta 2012 v Bratislave so zameraním na migráciu ako globálny fenomén, migračnú politiku Slovenskej republiky, pracovnú a nelegálnu migráciu, ako aj na migráciu v kontexte rozvoja. Seminár je určený pre pracovníkov štátnej a verejnej správy, akademickej obce a neziskových organizácií.
 EMN vydala Výročnú správu o politikách v oblasti migrácie a azylu v Slovenskej republike za rok 2011, ktorá
mapuje vývoj v danej problematike na Slovensku počas minulého roku. Sústreďuje sa na legálnu imigráciu a integráciu, nelegálnu imigráciu a návraty, kontrolu hraníc, medzinárodnú ochranu vrátane azylu, maloletých bez
sprievodu a iné zraniteľné skupiny, globálny prístup k migrácii a na implementáciu legislatívy Európskej únie. Príloha k správe podrobnejšie rozoberá implementáciu záväzkov Európskeho paktu o prisťahovalectve a azyle a
Štokholmského programu. Výročná správa je dostupná na stiahnutie v slovenskom a anglickom jazyku.
 V dňoch 15. - 16. mája sa zástupcovia Národného kontaktného bodu EMN na Slovensku zúčastnili konferencie
organizovanej luxemburským Národným kontaktným bodom EMN, ktorá mala názov Migračné politiky a rodiny
žijúce v pohybe (Migration Policies and Family Lives in Transit). Konferencia bola zameraná na problematiku
zlučovania rodín v európskom kontexte a smerovanie migračnej politiky v tejto oblasti.
 Na základe národných malých tematických štúdií Európska komisia pripravila pracovnú verziu súhrnnej správy
Zneužívanie povolení na pobyt za účelom zlúčenia rodiny: účelové manželstvá a falošné určovanie rodičovstva.
Jej závery odzneli na verejnom prerokovaní Zelenej knihy o práve na zlúčenie rodiny štátnych príslušníkov tretích
krajín žijúcich na území Európskej únie (Smernica 2003/86/ES). Národnú štúdiu za SR nájdete na webových
stránkach www.emn.sk alebo www.emn.europa.eu.
Ďalej by sme chceli upriamiť Vašu pozornosť na práve prebehajúce aktivity a zdroje informácií z oblasti migrácie a
integrácie na Slovensku:
 Nový výskumný projekt IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu financovaný z prostriedkov Európskeho
fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (EIF) sa zaoberá skúsenosťami migrantov a migrantiek
z krajín mimo Európskej únie s násilím a zneužívaním na Slovensku v rozličných prostrediach akými sú verejný
priestor, domácnosť, pracovisko, či úrady. Výsledky výskumu budú využité na presadzovanie zlepšenia postavenia
a služieb pre migrantov s dôrazom na prevenciu násilia a zneužívania a na pomoc tým, ktorí boli takýmto prejavom vystavení. Viac informácií o projekte, ako aj o možnosti zapojiť sa do dotazníkového prieskumu sa nachádza
na www.vyskum.iom.sk (e-mail vyskum@iom.int).
 Centrum pre koordináciu integrácie cudzincov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo
v rámci svojej webovej stránky podsekciu s názvom Životné situácie cudzincov, ktorá zahŕňa informácie
o prístupe na trh práce, o sociálnom zabezpečení, informačné materiály a pod. Obsah podsekcie je dostupný aj
v anglickom jazyku.

Na záver si Vás dovoľujeme upozorniť na niekoľko iniciatív a štúdií, ktoré si môžete v elektronickej forme v anglickom jazyku stiahnuť na dole uvedených odkazoch:


Európsky parlament spracoval krátky štatistický prehľad o azyle.

 V rámci iniciatívy Európskej komisie Interaktívna tvorba politík (Interactive Policy Making, IPM) bola otvorená
verejná konzultácia o budúcich pravidlách pre vstup a pobyt v EÚ pre výskumníkov, študentov, žiakov, neplatených stážistov a dobrovoľníkov pochádzajúcich z krajín mimo EÚ (Consultation on the Future Rules on the Entry and Residence of Non-EU National Researchers, Students, School Pupils, Unremunerated Trainees and Volunteers in the EU). Konzultácia bude sprístupnená vo forme online dotazníka do 23. augusta 2012.
 IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu a Eurasylum Ltd. vydali tohtoročné druhé číslo odborného dvojmesačníka Politická prax v oblasti migrácie (Migration Policy Practice), ktorého ústrednou témou je migrácia
v rámci krajín Juhu so zameraním na migračné trendy a politiky v krajinách regiónu Afriky, Karibiku a Pacifiku.
 IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu publikovala tohtoročné druhé číslo odborného dvojmesačníka
Medzinárodná migrácia (International Migration Journal), ktorý sa venuje predovšetkým pracovnej migrácii, ako
aj migrácii do a z Číny.
S pozdravom a prianím pekného dňa
tím Európskej migračnej siete (EMN) v SR

Európska migračná sieť (EMN) monitoruje, analyzuje a identifikuje dôvody migrácie a azylu, poskytuje aktuálne, objektívne a porovnateľné informácie o migrácii a azyle
členským štátom a inštitúciám Európskej únie na účely tvorby politík Európskej únie v týchto oblastiach. EMN slúži aj na poskytovanie týchto informácií verejnosti. Nesústreďuje sa na primárny výskum, ale skôr na zbieranie, analýzu a poskytovanie už dostupných informácií a údajov. EMN bola založená Rozhodnutím Rady 2008/381/ES a je
financovaná Európskou úniou. Aktivity EMN v Slovenskej republike sú spolufinancované Ministerstvom vnútra SR.
Koordinátorom Národného kontaktného bodu EMN v Slovenskej republike je IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu. 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.
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 tejto e-mailovej adrese: ncpslovakia@iom.int.

