2. novembra 2011, 8. 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:



EMN Vás srdečne pozýva na medzinárodnú konferenciu pod názvom Národný dialóg o integrácii, ktorá sa uskutoční
15. novembra 2011 (utorok) v Bratislave. Bude sa diskutovať na tému integrácie v podmienkach Slovenskej republiky, o cieľoch
a prioritách migračnej politiky Európskej únie a priestor dostane taktiež výmena skúseností medzi vybranými členskými štatmi
EÚ. Viac informácií o programe a mieste konania nájdete v pozvánke, ktorú si môžete stiahnuť v slovenskej a anglickej verzii.
Počas konferencie bude zabezpečené simultálne tlmočenie do angličtiny a slovenčiny. V prípade záujmu o účasť nás prosím
kontaktujte do 3. novembra 2011.



EMN vydala Výročnú štatistickú správu o migrácii a medzinárodnej ochrane v Slovenskej republike za rok 2009,
ktorá popisuje štatistický vývoj v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany v SR v spomínanom referenčnom roku 2009, pričom
sa primárne zameriava na štatistiky o príslušníkoch tretích krajín. Cieľom týchto údajov je uľahčiť porovnávanie a interpretáciu
štatistík v oblasti migračných trendov. Údaje vychádzajú z dát spracovaných Eurostatom a poskytujú analýzu trendov
v oblastiach ako migračné toky, nadobúdanie občianstva, pobyt, návraty a prevencia nelegálneho vstupu a pobytu, žiadosti
a rozhodnutia o medzinárodnej ochrane, dublinské transfery či maloletí bez sprievodu. Správa je dostupná v slovenskom
a anglickom jazyku.



Dňa 10. októbra 2011 sa zástupcovia Národného kontaktného bodu EMN na Slovensku zúčastnili na národnej konferencii
Cesty z nelegálnosti (Pathways out of Irregularity) organizovanej nórskym Národným kontaktným bodom EMN a následného
twinningového stretnutia dňa 11. októbra 2011. Viac o konferencii a jej programe sa dočítate na webovej stránke EMN v sekcii
Stretnutia a konferencie.



Európska komisia spustila Imigračný portál EÚ (EU Immigration Portal), ktorý má slúžiť ako styčný informačný bod
o národných a európskych imigračných politikách. Je určený predovšetkým pre občanov tretích krajín, ktorí majú záujem
o pobyt, prácu alebo štúdium v EÚ. Aktualizáciu informácií za jednotlivé členské krajiny zabezpečí EMN.



EMN dáva do pozornosti, že dňa 21. októbra 2011 Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh Zákona
o kontrole hraníc a pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára
2012 a ktorý okrem iného ruší Zákon č. 48/2002 o pobyte cudzincov a Zákon č. 477/2003 Z. z. o ochrane štátnej hranice.
Ďalej si Vás dovoľujeme upozorniť na dva zaujímavé práve prebiehajúce projekty, o ktorých si môžete dočítať viac na dole
uvedených odkazoch:



Nórsky Inštitút mierového výskumu (PRIO) v spolupráci so Satistics Norway, Centrom pre výskum migrácie v Sussexe
a Univerzitou v Bristole v tomto roku spustili štvorročný projekt Možnosti a realita návratovej migrácie (PREMIG). Výskum
zahŕňa tak dobrovoľné, ako aj nedobrovoľné formy návratu z Nórska a Veľkej Británie a zameriava sa na to, ako sa imigranti
rozhodujú a premýšľajú o návratovej migrácii, aká je možnosť návratu vzhľadom na integráciu a transnacionalizmus, ako
môžeme definovať vzor tých, ktorí sa rozhodnú odísť a tých, ktorí sa rozhodnú ostať a ako prežívajú návrat do krajiny pôvodu
migranti a ich komunity. Projekt bude stavať na štatistických analýzach a prípadových štúdiách návratov do Afganistanu, Burundi, Iraku, Pakistanu a Poľska.



Britská vládna Agentúra pre ochranu zdravia (HPA) pripravila na svojej webovej stránke sekciu určenú výhradne
pre potreby migrantov a ich ošetrujúcich lekárov pod názvom Sprievodca zdravím migranta (Migrant Health Guide). Stránka
ponúka základné informácie a nápomocné rady o národnom zdravotnom systéme či rôznych témach v oblasti zdravia
a poistenia, ktoré sú určené nielen migrantom, ale aj ošetrujúcemu personálu, ktorý sa dostáva do kontaktu s cudzincami.
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.

