2. mája 2011, 3. 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 zorganizovala 19. apríla 2011 stretnutie so študentmi európskych štúdií a sociálnej antropológie Fakulty sociálnych a
ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, počas ktorého sa živo diskutovalo o migračných a integračných témach, ako aj o aktivitách a výstupoch EMN a ich prínose pre akademickú a profesionálnu oblasť.



EMN v súčasnosti pripravuje dve štúdie pod názvom Vízová politika ako jeden z prostriedkov migrácie a Praktické opatrenia v boji proti nelegálnej migrácii. Publikovanie ich slovenskej a anglickej verzie je naplánované
na druhú polovicu roka 2011.
Ďalej si Vás dovoľujeme upozorniť na niekoľko štúdií, ktoré si môžete v elektronickej forme v anglickom jazyku stiahnuť
na dole uvedených odkazoch:



Publikácia Inštitútu migračnej politiky (MPI) Nová architektúra hraničného manažmentu (A New Architecture
for Border Management) ponúka náčrt novej hraničnej architektúry, ktorá vyplýva z prudkého rozvoja globálneho cestovania a rizík, ktoré so sebou prináša.



Niekoľko zaujímavých výskumných prác a prípadových štúdií ponúka webová stránka projektu Európske a americké imigračné systémy (European and US Immigration Systems), ktorý je spolufinancovaný EÚ a ktorého cieľom je
zvyšovanie kapacít reagujúcich na globálne migračné výzvy.



Svoje prvé výstupy zverejnil európsky partnerský projekt Zdravotná starostlivosť v Neznámej krajine: zlepšovanie služieb pre migrantov bez osobných dokladov v EÚ (Health Care in NowHereland: Improving services for
undocumented migrants in the EU). Všeobecne je projekt zameraný na vytváranie vedomostnej bázy s cieľom poskytovať, vymieňať si a rozvíjať dobrú prax v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti migrantom bez osobných dokladov.



Agentúra EÚ pre základné práva (FRA) uskutočnila prvý prieskum v rámci celej EÚ (EU-MIDIS) s cieľom zistiť
úroveň diskriminácie a kriminality vzhľadom na príslušníkov etnických a imigrantských menšín. Jedným z výstupov tohto prieskumu je Štúdia o rôznych aspektoch diskriminácie (Multiple Discrimination Report).



Centrum pre migráciu, politiku a spoločnosť Oxfordskej univerzity (COMPAS) publikovalo v roku 2010 krátku štúdiu
Migrácia a klimatické zmeny: prehľad (Migration and Climate Change: an Overview). Je zameraná na indentifikovanie vzťahu medzi (nútenou) migráciou a klimatickými zmenami a na jeho ekonomický, politický a sociálny kontext.



Na environmentálny rozmer migrácie zareagovala aj IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, ktorá tento rok
vydala štúdiu Klimatické zmeny, migrácia a kritické úvahy na tému medzinárodná bezpečnosť (Climate change,
migration and critical international security considerations). Okrem všeobecného rámca sa zaoberá aj budúcimi environmentálnymi migračnými tokmi a riadením takejto migrácie.



IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu taktiež sprístupnila 2. vydanie výkladového Slovníka migračných
pojmov (Glossary on Migration), ktorý môže byť spolu s EMN Viacjazyčným prekladovým slovníkom pojmov
z oblasti migrácie a azylu (EMN Asylum and Migration Glossary) nápomocný pre všetkých, ktorí sa zaoberajú migráciou na akademickej alebo profesionálnej úrovni.
Na záver si Vás dovoľujeme upozorniť a pozvať na 6. ročník multižánrového festivalu Týždeň nových menšín - Fjúžn,
ktorý sa koná v dňoch 28.4. - 4.5.2011 v Bratislave a je zameraný na život cudzincov v našej spoločnosti.
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.

