26. augusta 2011, 6. číslo - letné dvojčíslo
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 Slovenskej republike
partnersky podporila organizáciu druhého ročníka Letnej školy etnických a migračných štúdií (Summer School of Ethnicity
and Migration Studies), ktorá sa konala v Bratislave v dňoch 18. - 30. júla 2011. Letná škola bola určená pre kvalifikovaných
študentov magisterského a doktorandského štúdia a mladých výskumníkov z krajín strednej a východnej Európy.



Európska komisia schválila 20. júla 2011 Európsku agendu v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín
(European Agenda for the Integration of Third-Country Nationals), ktorá má podporiť hospodársky, sociálny a kultúrny prínos
migrácie v Európe. Táto agenda zdôrazňuje najmä plnohodnotnú účasť migrantov vo všetkých oblastiach spoločenského života
a kľúčovú úlohu, ktorú pri tom zohrávajú miestne orgány. V tlačovej správe sa Európska komisia odvoláva aj na súhrnnú štúdiu
EMN, ktorá vyšla v júni 2011 pod názvom Saturovanie dopytu po pracovnej sile prostredníctvom migrácie (Satisfying Labour Demand through Migration).
Ďalej si Vás dovoľujeme upozorniť na niekoľko štúdií, ktoré si môžete v elektronickej forme v anglickom jazyku stiahnuť na dole
uvedených odkazoch:



Agentúra EÚ pre základné práva (FRA) vydala ako výsledok projektu o postavení migrantov, ktorí sa ocitnú v EÚ v
nelegálnej situácii, prvú tematickú správu pod názvom Migranti v nelegálnej situácii zamestnaní v oblasti domácej práce:
ľudskoprávne výzvy pre Európsku úniu a jej členské štáty (Migrants in an Irregular Situation Employed in Domestic Work:
Fundamental Rights Challenges for the European Union and its Member States). Správa vychádza z výskumu realizovanom na
migrantoch (prevažne ženského pohlavia) a organizáciách pôsobiacich v občianskej spoločnosti v desiatich členských štátoch
EÚ (Belgicko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko).



Agentúra EÚ pre základné práva (FRA) publikovala taktiež štúdiu Migranti, menšiny a zamestnávanie: exklúzia a diskriminácia v 27 členských štátoch EÚ; zmeny v rokoch 2003 - 2008 (Migrants, Minorities and Employment: Exclusion and
Discrimination in the 27 Member States of the European Union; Update 2003 – 2008), ktorá poskytuje komparatívny prehľad a
analýzu dát a informácií dokumentujúcich diskrimináciu v zamestnaní a na trhoch práce v celej EÚ. Štúdia sa sústreďuje aj na
(pokrokové) zmeny v tejto oblasti počas rokov 2003 - 2008.



Štatistický úrad EÚ (EUROSTAT) zverejnil štatistiku cudzincov žijúcich v krajinách EÚ za rok 2010. Podľa nej
v spomínanom roku tvorili cudzinci 6,5% populácie EÚ a 1,2% populácie Slovenskej republiky. Občania nečlenských krajín EÚ
tvorili 4% populácie EÚ a 0,4% populácie Slovenskej republiky.



IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu pri príležitosti 60. výročia svojho vzniku pripravila publikáciu Migration
Moments, ktorá mapuje historický vývoj IOM od jej založenia v roku 1951 až po súčasnosť. Viac o činnosti IOM za posledných
šesť desaťročí sa dočítate 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.

