5. októbra 2011, 7. 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 vydala súhrnnú Výročnú správu o politikách v oblasti migrácie a azylu 2010 (Annual Report on Migration and
Asylum Policies 2010 - Synthesis Report), ktorá pokračuje v komplexnom hodnotení a komparácii jendotlivých charakteristík
migračných a azylových politík na národnej a celoeurópskej úrovni. Výročná správa je dostupná v anglickom jazyku.



Európska komisia vypracovala súhrnnú správu k štúdii Dočasná a okružná migrácia (Temporary and Circular Migration Synthesis Report), ktorá sumarizuje hlavné poznatky získané z 23 národných správ na danú problematiku. Je dostupná
na stiahnutie v anglickej verzii.



Závery súhrnnej komparatívnej štúdie EMN Maloletí bez sprievodu – počty a politiky riadiace ich príjem, návraty a
integračné opatrenia (Policies on Reception, Return and Integration arrangements for, and numbers of, Unaccompanied Minors – an EU comparative study) použil vo svojom blogu Metódy určovania veku maloletých migrantov sa musia zlepšiť
európsky komisár Rady Európy pre ľudské práva Thomas Hammarberg.



O aktivitách EMN sa môžete najnovšie dočítať aj na stránkach slobodnej online encyklopédie Wikipédia, kde nájdete základné štrukturované informácie o fungovaní tejto celoeurópskej siete. Preklad článku do slovenského jazyka je v procese
prípravy.



EMN dáva do pozornosti, že dňa 31. augusta 2011 vláda Slovenskej republiky schválila dokument pod názvom Migračná
politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020, ktorý predstavuje novú strednodobú stratégiu v oblasti migrácie a
migračného manažmentu na Slovensku, pričom jedným z jej nosných pilierov je riadená ekonomická migrácia, ktorej potreba
vyplýva zo súčasného demografického vývoja na Slovensku. Jednotlivé opatrenia Migračnej politiky majú byť v nasledujúcom
období rozpracované v akčných plánoch.
Ďalej si Vás dovoľujeme upozorniť na niekoľko štúdií, ktoré si môžete v elektronickej forme v anglickom jazyku stiahnuť na dole
uvedených odkazoch:



Centrum pre migráciu, politiku a spoločnosť Oxfordskej university (COMPAS) publikovala pracovný dokument Otvorenosť,
schopnosti a práva: empirická analýza pracovných imigračných programov v 46 krajinách s vysokým a stredným
príjmom (Openness, Skills and Rights: An empirical analysis of labour immigration programmes in 46 high- and middle- income countries). Predmetom výskumu je analýza vzájomného vzťahu medzi právami migrantov a národnými politikami, ktoré
sa týkajú prijímania migrantov.



IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu zverejnila tohtoročné piate číslo odborného časopisu Medzinárodná migrácia (International Migration Journal), ktorého hlavnou témou sú zraniteľné skupiny migrantov a nelegálna migrácia
z európskej perspektívy. Predchádzajúce čísla a vydania spomínaného odborného časopisu, ktorého zodpovedným editorom je
Inštitút pre štúdiá o medzinárodnej migrácii pri Univerizte Georgetown (Georgetown University's Institute for the Study
of International Migration), nájdete tu.
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.

