3. júna 2011, 4. 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 Európskej migračnej siete
v Slovenskej republike zorganizovala 31. mája 2011 v Bratislave pracovné raňajky so zástupcami výskumných
inštitúcií, v rámci ktorých boli predstavené aktivity EMN, jej výstupy v rámci SR a EÚ a ich využitie pre slovenský výskum.



EMN momentálne venuje svoju pozornosť príprave na druhý ročník Letnej školy etnických a migračných štúdií a
koordinácii spoločnej konferencie EMN a IOM Migračného informačného centra, ktorá sa bude konať na konci roka
2011.
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 v spolupráci s celosvetovou iniciatívou Hágsky proces pre utečencov a
migrantov (Hague Process on Refugees and Migration) tento rok zverejnila publikáciu Globálna ekonomická kríza a migrácia: ako ďalej? (The Global Economic Crisis and Migration: Where do we go from here?), ktorej hlavnou témou je
analýza hospodárskeho úpadku a jeho dôsledky vzhľadom na oblasť migrácie tak v cieľových krajinách, ako aj v krajinách
pôvodu.



Spojené výskumné centrum Európskej Komisie (JRC EC) spracovalo prípadovú štúdiu Informačné a komunikačné
technológie vo výučbe jazyka hostiteľskej krajiny pre dospelých migrantov (ICT for learning the host country's language by adult migrants in the EU), ktorej výskum sa konal v Holandsku a Švédsku.



Nová krátka analýza Centra pre európske politické štúdie (CEPS) Pracovná imigračná politika v EÚ: obnovená
agenda pre Európu s výhľadom do roku 2020 (Labour Immigration Policy in the EU: A Renewed Agenda for Europe
2020) poukazuje na nekoherentnosť medzi súčasnou generáciou pracovných imigračných politík EÚ a výzvami na zaistenie
globálneho ľudskoprávneho prístupu k migrácii. Analýza zároveň poskytuje v tejto oblasti niekoľko odporúčaní.



Najnovšia publikácia Inštitútu migračnej politiky (MPI) pod názvom Schémy asistovaných dobrovoľných návratov
(Pay-to-Go Schemes and Other Noncoercive Return Programs: Is Scale Possible?) sa zaoberá všeobecným rámcom dobrovoľných návratov, historickým kontextom a rôznymi stratégiami na ich zlepšenie a zefektívnenie.



German Marshall Fund vypracoval komparatívnu štúdiu pod názvom Transatlantické trendy: Imigrácia 2010
(Transatlantic trends: Immigration 2010) zameranú na systematické mapovanie severoamerickej a európskej verejnej mienky v otázke prisťahovaletcva a integrácie. Spracúva výsledky prieskumu v ôsmich štátoch z oboch strán Atlantiku, pričom sa
sústreďuje na tamojšiu imigráciu vo svetle ekonomickej krízy či integrácie.
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.

