8. mája 2012, 14. číslo
Dobrý deň,
dovoľujeme si informovať Vás o najnovších aktivitách v rámci Európskej migračnej siete (EMN) v SR. Pre viac informácií kliknite na nižšie
uvedené odkazy:



IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu ako koordinátor Národného kontaktného bodu EMN v SR organizuje v Bratislave v dňoch
20. - 23. augusta 2012 letný vzdelávací seminár Migrácia globálne a lokálne. Seminár je určený pracovníkom štátnej a verejnej správy,
akademickej obce a neziskových organizácií, ktorí majú záujem získať informácie o rôznych aspektoch migrácie od zahraničných a domácich
expertov, výskumných pracovníkov a zástupcov kľúčových rezortov štátnej správy. Seminár ponúka nasledovné témy: migrácia ako globálny
fenomén, Slovenská republika a jej migračná politika v celosvetovom a európskom kontexte, pracovná migrácia vo svete a schopn osť Slovenskej republiky reagovať na potreby trhu práce prostredníctvom migrácie, migrácia a rozvoj, nelegálna migrácia. Uzávierka prihlášok je
11. júna 2012.



Dňa 18. apríla 2012 sa zástupcovia Národného kontaktného bodu EMN v SR zúčastnili na národnej konferencii EMN s názvom Vstup a
pobyt zahraničných študentov (Entry and Stay of International Students) organizovanej švédskym Národným kontaktným bodom EMN a
následného klastrového stretnutia EMN dňa 19. apríla 2012. Na konferencii, ktorá bola venovaná najmä imigrácii zahraničných študentov
do Švédska, vystúpili s prezentáciami viacerí švédski a zahraniční experti. Program konferencie bol rozdelený do blokov, v rámci ktorých sa
hovorilo o pripravovanej súhrnnej štúdii EMN o migrácii zahraničných študentov do krajín EÚ, ktorá má prispieť k tvorbe politík na úrovni EÚ a
úprave Smernice o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, o legislatívnych a všeobecných podmienkach
migrácie zahraničných študentov do Švédska, migrácii zahraničných študentov v širšom kontexte politík a vybraných členských štátov EÚ a
boli predstavené rôzne výsledky výskumov z tejto oblasti.

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



IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu v spolupráci s Inštitútom migračnej politiky (MPI) vydalo štúdiu Tvorba cestovnej mapy
za účelom zapojenia diaspór do rozvoja (Developing a Road Map for Engaging Diasporas in Development - A Handbook for Policymakers
and Practitioners in Home and Host Countries), ktorá poskytuje tvorcom politík a odborníkom z praxe sprievodný materiál pre iniciatívy diaspór na vládnej úrovni.



Združenie pre aplikovaný výskum o medzinárodnej migrácii (CARIM), ktoré skúma, analyzuje a predpovedá vývoj v oblasti migrácie
v krajinách južného a východného Stredomoria a v krajinách severnej Afriky, publikuje na svojej webovej stránke výskumné práce z oblasti
migrácie a rodovej rovnosti, nelegálnej, okružnej a vysokokvalifikovanej migrácie. Taktiež spracováva migračné profily a štúdie týkajúce sa
irackých utečencov. Združenie CARIM vzniklo v roku 2004 v rámci florentského Európskeho univerzitného inštitútu (EUI) a jeho aktivity sú
spolufinancované Európskou komisiou.



Centrum pre migračnú politiku (MPC) zverejnilo niekoľko štúdií CARIM v rámci projektu Migrácia medzi Indiou a EÚ (India-EU Migration), ktorý ma za cieľ vytvoriť vedomostný základ pre tvorbu politík na najvyššej úrovni. a poskytnúť priestor pre konštruktívny dialóg medzi
EÚ a Indiou. Vo výskumnej oblasti sa projekt venuje tvorbe profilov krajín a témam ako kultúrne asociácie, vysokokvalifikovaná, nízkokvalifikovaná a nelegálna migrácia, indickí študenti v EÚ, modely spoluprácie medzi Indiou a EÚ či politika Indie voči diaspóram.

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.

