
Snímka 1 

FÓRUM INTEGRÁCIE
Pozitíva a prínosy migrácie a integrácie pre spoločnosť
a jednotlivca

Fórum integrácie sa koná v rámci projektu „Fórum integrácie – platforma pre 
otvorený dialóg o migrácii a integrácii cudzincov.

Dom Európskej únie, Bratislava

10. januára 2014

 

 

Snímka 2 

Odborná verejnosť o migrácii

• Podľa sociologičky Eleny Gallovej Kriglerovej z Centra pre 
výskum etnicity a Kultúry nie je spoločnosť na Slovensku 
stále dostatočne otvorená voči kultúrnej rozmanitosti. 
„Chýba tu verejná diskusia o prínose migrácie či 
problémoch s ňou spojenými. V médiách sa prezentuje 
zväčša negatívny obraz o cudzincoch. Sú to tí, ktorí nám 
berú prácu, prípadne potenciálni teroristi,“ tvrdí (2008)

Od roku 2005
• IOM, OECD, ale aj Slovenské MVO (IVO, HRL)

 

 

Snímka 3 

Médiá (a politici) o migrácii

• Prečo Slovensko nechce migrantov?

• Ako môžete pracovať pre Turkov? Veď tí u nás rabovali!

• Slovenskí farmári nechcú cudzincov

• Cudzinci skupujú pozemky

• Dávky v hmotnej núdzi poberá takmer 270 cudzincov

• Migranti sú u nás hostia a podľa toho by sa mali správať

• Líbyjská vláda vyháňa migrantov, aby zaplavili Európu

• Pre Maďarov pestovali Vietnamci marihuanu aj u nás

• Problémom Rakúska sú prisťahovalci

• Pravda o Slovensku? Cudzincov príliš radi nevítame

• Manželstvo s cudzincom má veľa nástrah!

 

 



Snímka 4 

Pripravujeme články na témy

• Zamestnávanie cudzincov a dopady trh práce

• „Závislosť“ na sociálnych službách štátu

• Podnikanie cudzincov, tvorba pracovných miest

• Historické osídlenie nášho územia

• Plánujeme:

• Pohľad odborníka zo štátnej správy a pozíciu štátu

• Negatíva migrácie (únik mozgov)

 

 

Snímka 5 

Migračné mýty

• Cudzinci berú Slovákom prácu, 

• Sú závislí od sociálnych dávok a bremeno pre systém 
sociálneho zabezpečenia

• Migranti sú bezpečnostným rizikom

• Utekajú k nám, a my ich máme živiť?

• Stoja nás veľa peňazí

• Berú si sem celé rodiny, o chvíľu nás zaplavia

• Čo moslim, to terorista

 

 

 


