11. januára 2012, 10. 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 uskutočnila dňa
13. decembra 2011 stretnutie s hlavnými partnermi a spolupracovníkmi IOM. Jeho súčasťou bola prezentácia jednotlivých
aktivít a výstupov IOM a EMN v roku 2011. Na stretnutí boli taktiež k dispozícii rôzne materiály za jednotlivé projekty IOM
vrátane letákov, národných a súhrnných správ a ďalších výstupov EMN.



Francúzsky Národný kontaktný bod EMN zorganizoval dňa 29. novembra 2011 v Paríži národnú konferenciu EMN, ktorej
cieľom bolo zvýšiť výmenu informácií a povedomie o aktivitách v oblasti migrácie a azylu a ich napĺňanie, podnietiť diskusiu a
iniciovať synergiu v rámci expertíz relevantných aktérov národnej siete. Poobedie bolo venované diskusii v rámci workshopov
na nasledujúce témy: pracovná migrácia vo Francúzsku a členských štátoch EÚ, vstup a pobyt zahraničných študentov
vo Francúzsku a praktické opatrenia v boji proti nelegálnej migrácii.



EMN vydala dve nové národné štúdie pod názvom Praktické opatrenia v boji proti nelegálnej migrácii v Slovenskej
republike a Vízová politika a jej vplyv na migračné toky do Slovenskej republiky. Štúdia o vízovej politike poskytuje prehľad o politike a právnom rámci udeľovania víz v Slovenskej republike, praktickej implementácii a organizácii vízovej politik y,
spolupráci s tretími krajinami vo forme prípadových štúdií, vplyve európskej politiky a legislatívy na národné politiky a legislatívu
a analyzuje aj súvisiace dostupné štatistické údaje. Štúdia o nelegálnej migrácii sa zaoberá politikou a legislatívnym rámcom
v oblasti nelegálnej migrácie, praktickými opatreniami v boji proti nelegálnej migrácii, medzinárodnou spoluprácou v oblasti boja
s nelegálnou migráciou, vplyvom politík a legislatívy EÚ na národné politiky a legislatívu a svoju pozornosť venuje aj odhadom
a štatistikám nelegálnej migrácie.



Európska komisia začala vydávať k súhrnným správam skrátené sumáre EMN (EMN Informs), ktorých cieľom je zosumarizovať hlavné politicky relevantné zistenia a závery vyplývajúce zo súhrnných správ. Doteraz Európska komisia vypracovala
tri sumáre k správam Dočasná a okružná migrácia, Saturovanie dopytu po pracovnej sile prostredníctvom migrácie a
Výročná štatistická správa o migrácii a medzinárodnej ochrane.
Ďalej si Vás dovoľujeme upozorniť na niekoľko štúdií a dokumentov, ktoré si môžete v elektronickej forme v anglickom jazyku
stiahnuť na dole uvedených odkazoch:



IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu vydala na začiatku decembra Správu o migrácii vo svete za rok 2011 efektívna komunikácia o migrácii (World Migration Report 2011 - Communicating Effectively about Migration). Správa
vo svojej prvej časti prezentuje dostupné údaje o vnímaní a postojoch verejnosti vzhľadom na migráciu vo všeobecnosti. Analyzuje spôsob, akým sa vnímanie a postoje formujú a ako môžu ovplyvniť a byť ovplyvnené politikou a médiami. Ďalej sa
zaoberá úlohou médií pri komunikovaní názorov, reportovaní trendov a formovaní diskurzu o migrácii. Druhú časť tvorí výročná
správa o medzinárodnej migrácii za roky 2010/2011. Tretia časť sa zaoberá činnosťou IOM a globálnym migračným
manažmentom po roku 1989. Záverečná časť sa venuje štatistickému prehľadu aktivít IOM v rokoch 2001—2010.



IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu a Eurasylum Ltd. publikovali druhé číslo dvojmesačníka pod názvom Politická prax v oblasti migrácie (Migration Policy Practice), ktoré sa tematicky sústredí predovšetkým na migráciu a verejnú
mienku a na spôsoby, akými preskúmať budúce migračné plány potenciálnych migrantov. Ďalšie články sa zaoberajú témou
migrácie vo svetle klimatických zmien a metodikou prípravy migračných profilov.



IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu v spolupráci s Gallup pripravila unikátnu štúdiu Svetový prieskum Gallup:
Mnoho tvárí globálnej migrácie (Gallup World Poll: The Many Faces of Global Migration), ktorá sumarizuje prieskum týkajúci
sa života (potenciálnych) migrantov. Údaje prezentované v štúdii pochádzajú z celosvetového prieskumu, ktorý uskutočnil Gallop od roku 2005 v 150 krajinách, územiach a regiónoch prostredníctvom 750 000 interview.

Prajeme Vám v novom roku všetko dobré.
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.

