4. marca 2011, 1. 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 14. decembra 2010 v Bratislave konferenciu na tému Pracovná migrácia v Slovenskej republike a členských krajinách EÚ.



EMN vydala v októbri 2010 národnú štúdiu s titulom Výročná štatistická správa o migrácii a medzinárodnej ochrane
v SR 2008, ktorá spracováva štatistiky v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany za rok 2008.



Súhrnná správa Európskej Komisie z decembra 2010 pod názvom Postupy udeľovania ochranných štatútov neharmonizovaných na úrovni EÚ sumarizuje hlavné poznatky získané z 23 národných správ na danú problematiku.
Ďalej si Vás dovoľujeme upozorniť na niekoľko štúdií, ktoré si môžete v elektronickej forme v anglickom jazyku stiahnuť
na dole uvedených odkazoch:



Nezávislá sieť odborníkov na pracovnú migráciu a integráciu IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu (LMIE-INET)
podporovaná Európskou úniou vypracovala štúdiu Migrácia a hospodárska kríza v Európskej únii: dôsledky pre politiku
(Migration and the Economic Crisis: Implications for Policy in the European Union). Jej ústrednou témou je posúdenie dosahov svetovej hospodárskej krízy na migrantov a migračnú politiku v EÚ. Štúdia je dostupná aj v slovenskom jazyku.



Migrácia, zamestnanosť a politika integrácie na pracovný trh 2000-2009 (Migration, Employment and Labour Market
Integration Policies in the European Union 2000 - 2009) je dvojzväzková štúdia IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu,
ktorá skúma politiku zamestnávania v krajinách Európskej únie, Chorvátsku, Nórsku a Turecku.



Svetová Banka zverejnila podrobnú databázu týkajúcu sa migrácie a remitencií (World Bank Migration and
Remittances Data) vo všetkých krajinách, regiónoch a príjmových skupinách na celom svete.



Nedávne migračné toky v Európskej únii (Taking Stock of Recent Migration Flows in the European Union) je rozsiahla
sektorová ekonomická štúdia Svetovej banky zaoberajúca sa migračnými tokmi v rámci krajín EÚ aj po jej rozšírení v roku
2004 a 2007. Zohľadňuje pripomienky členských štátov EÚ.



Krátka štúdia Svetovej banky pod názvom Pracovná mobilita chudobných - je skutočne možná? (Labor Mobility
for the Poor: Is it Really Possible?) je zameraná na problematiku ekonomickej migrácie a jej manažmentu. Navrhuje postup,
ako vytvoriť a implementovať migračnú schému, ktorá by bola prínosná tak pre hosťujúcu krajinu, ako aj pre krajinu 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.

