5. apríla 2012, 13. 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:



Európska komisia vydala nový všeobecný leták o aktivitách EMN (EMN Leaflet), v rámci ktorého je zakomponovaná nová štruktúra činnosti a výstupov EMN v súlade s Pracovným programom EMN na rok 2012. Leták je dostupný na stiahnutie
v slovenskej a anglickej verzii.



EMN vydala krátku špecializovanú štúdiu Zneužívanie povolení na pobyt za účelom zlúčenia rodiny: účelové
manželstvá a falošné určovanie rodičovstva v Slovenskej republike (Misuse of the right to family reunification: marriages
of convenience and false declaration of parenthood in the Slovak Republic), ktorú si môžete stiahnuť v anglickej verzii. Ide
o prvú štúdiu EMN tohto druhu, ktorá má za cieľ uspokojovať krátkodobý dopyt po špecifických odborných informáciách. Súhrnná správa zistení na celoeurópskej úrovni bude k dispozícii v druhej polovici roka 2012.



Zástupcovia Národných kontaktných bodov EMN v Slovenskej republike, Litovskej republike a Rakúskej republike sa
v dňoch 15. - 16. marca 2012 stretli v Bratislave na partnerskom stretnutí, na ktorom sa venovali súčasným a novým stratégiám a prístupom, ktoré uplatňujú pri spracovaní a šírení výstupov EMN na národnej úrovni, ako aj rozpočtovému plánovaniu.



EMN v spolupráci s Migračným informačným centrom IOM uskutočnila dňa 21. marca 2012 v Bratislave interaktívnu akademickú prednášku so študentmi Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Aj takýmito stretnutiami má
EMN snahu podnieť diskusiu o problematike migrácie na akademickej pôde.
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 vydala štúdiu Migrácia v Taliansku v minulosti a budúcnosti (Migration
in Italy between past and future), ktorá podáva historický prehľad emigračných a imigračných tokov na svojom území v rokoch
1951-2011, popisuje súčasnú situáciu a identifikuje možné scenáre do budúcna.



Inštitút migračnej politiky (MPI) spracoval štúdiu Zamestnanie ako stredobod integrácie imigrantov v Európe
(The Centrality of Employment in Immigrant Integration in Europe), ktorá považuje za dôvod zlyhania európskych imigračných
politík neschopnosť zaistiť a udržať imigrantom zamestnanie a príjem. Nezamestnanosť tejto skupiny ľudí je štatisticky oveľa
vyššia ako u ostatnej populácie a preto je dôležitým faktorom integrácie imigrantov ich integrácia do ekonomiky prijímajúcej
krajiny.



Inštitút migračnej politiky (MPI) publikoval dve výskumné práce na tému kultúrnej integrácie a multikulturalizmu v Európe
pod názvom Úloha štátu v oblasti kultúrnej integrácie: trendy, výzvy a budúce smerovanie (The Role of the State
in Cultural Integration: Trends, Challenges, and Ways Ahead) a Multikulturalizmus: úspech, zlyhanie a budúcnosť
(Multiculturalism: Success, Failure, and the Future).
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.

