5. apríla 2011, 2. 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 pokračuje aj
v roku 2011 v organizovaní stretnutí so študentmi vysokých škôl. V marci sa uskutočnili tri prednášky so študentmi
Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Filozofickej fakulty UK
v Bratislave. Prednášky sa týkali predstavenia aktivít EMN v Slovenskej republike, priblíženia tém migrácie a
integrácie, ako aj práve prebiehajúcich projektov a kampaní vrátane medzinárodnej mediálnej súťaže pod názvom
Migranti v centre pozornosti. Okrem týchto stretnutí EMN zorganizovala pracovné raňajky s novinármi na tému
Migranti v centre pozornosti, ako aj odborné pracovné stretnutie členov Národnej migračnej siete k príprave
Migračnej politiky Slovenskej republiky.



Európska komisia prostredníctvom EMN publikovala ďalšie súhrnné správy pod názvom Európske programy
a stratégie podporujúce asistované návraty do a reintegráciu v tretích krajinách a Výročná správa o politikách
v oblasti migrácie a azylu 2008, ktoré sumarizujú hlavné poznatky získané z národných správ členských štátov EÚ
na danú problematiku.



V rámci aktivít EMN vznikol taktiež propagačný leták EMN, ktorý je dostupný v slovenskom jazyku. V súčasnosti
sa pripravuje jeho anglická verzia.
Ďalej si Vás dovoľujeme upozorniť na niekoľko externých štúdií, ktoré si môžete v elektronickej forme v anglickom
jazyku stiahnuť na dole uvedených odkazoch:



IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu vydala Správu o migrácii vo svete za rok 2010 - Budúcnosť migrácie: budovanie kapacít pre zmenu (World Migration Report 2010 - The Future of Migration: Building Capacities
for Change), ktorá sa v prvej časti sústredí na identifikáciu centrálnych kapacít v kľúčových oblastiach migračného
manažmentu a na dôležité koncepty či názorné príklady existujúcej praxe. Druhá časť poskytuje prehľad súčasnej migrácie vo svete z globálnej perspektívy, ako aj prostredníctvom šiestich regionálnych kapitol.



K dispozícii je najnovší Index migračnej integračnej politiky MIPEX III (Migrant Intergration Policy Index III), ktorý
obsahuje aktuálne a ucelené výskumné údaje a analýzy týkajúce sa 31 krajín (vrátane všetkých členských štátov EÚ)
za použitia 148 politických indikátorov. MIPEX je plne interaktívny online nástroj, ktorý má za cieľ napomáhať k
sprístupneniu, komparácii a skvalitneniu integračnej politiky v jednotlivých štátoch.



Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a Svetová banka zareagovali na rastúce migračné toky v smere
juh-juh vytvorením novej globálnej bilaterálnej databázy medzinárodných migrantov DIOC-E (Database on immigrants
in OECD and non-OECD countries), ktorej prvým výstupom je odborná publikácia s názvom Medzinárodní migranti
v rozvinutých, rozvíjajúcich sa a rozvojových krajinách: rozšírený profil (International Migrants in Developed,
Emerging and Developing Countries: An Extended Profile). Podáva prehľad o charakteristikách emigrujúcej a
imigrujúcej populácie, nové odhady ohľadom tzv. „brain drain“ a uvádza prvé analýzy migračnej selektivity, rozlišujúc
migráciu do krajín v rámci a mimo OECD.



Krátka spoločná Analýza o medzinárodnej migrácii zdravotníckej pracovnej sily (Policy Brief
on the International Migration of Health Workforce) Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a Svetovej
zdravotníckej organizácie poskytuje hlbšie nahliadnutie do nedávnych migračných trendov doktorov a zdravotných
sestier a rozoberá príčiny a následky pre cieľové krajiny a krajiny pôvodu.
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.

