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Záznam zo stretnutia

Fórum integrácie:
Pozitíva a prínosy migrácie a integrácie pre spoločnosť a jednotlivca-

2.októbra 2013
od 9.30 hod. do 13.30 hod.

pod záštitou Oddelenia migrácie a integrácie cudzincov
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

v konferenčných priestoroch Európskeho informačného centra
Dom Európskej únie, Palisády 29, 811 06 Bratislava

Zoznam účastníkov

1. Andrea Frkáňová, Medzinárodná organizácia pre migráciu – Európska migračná sieť
EMN, afrkanova@iom.int

2. Miroslava Hlinčíková, Inštitút pre verejné otázky, hlincikova@ivo.sk
3. Eva Lysičanová, Slovenská humanitná rada, shr@changenet.sk,
4. Lucia Slobodová, Slovenská humanitná rada, slobodova@shr.sk,
5. Katarína Tirčová, Odbor zahraničnej pomoci Ministerstva vnútra SR,

katarina.tircova@minv.sk,
6. Pavol Fiala, Odbor zahraničnej pomoci Ministerstva vnútra SR, pavol.fiala@minv.sk,
7. Milan Tvorík, nezávislý odborník, milantvorik@gmail.com,
8. Laco Oravec, Nadácia Milana Šimečku, laco@nadaciams.sk
9. Elena Kriglerová - Centrum pre výskum etnicity a kultúry – kriglerova@cvek.sk,
10. Azim Farhadi Inštitút pre migráciu a komunikáciu, azim.farhadi1@gmail.com,
11. Peťo Dráľ, Nadácia Milana Šimečku, peto@nadaciams.sk,
12. Tomáš Bauer, UNHCR/OZ Marginál, bauer.marginal@gmail.com,
13. Zuzana Vatráľová, Medzinárodná organizácia pre migráciu, zvatralova@iom.int,
14. Vladimír Sláma, Medzinárodná organizácia pre migráciu, vslama@iom.int,
15. Zuzka Števulová, Liga za ľudské práva, stevulova@hrl.sk,
16. Zuzka Bargerová, Liga za ľudské práva, bargerova@hrl.sk,
17. Baša Meššová, Liga za ľudské práva, messova@hrl.sk,
18. Alexandra Malangone, Liga za ľudské práva, malangone@hrl.sk ,
19. Martina Janíková, Oddelenie migrácie a integrácie cudzincov Ministerstva práce,

sociálnych vecí a rodiny SR, martina.janikova@employment.gov.sk,
20. Peter Kresák, Verejná ochrankyňa práv, sekretariat@vop.gov.sk,
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21. Tereza Kušniráková, Člověk v tísni, tereza.kusnirakova@clovekvtisni.cz,
22. Gabriela Kolaříková, Organizace pro pomoc uprchlikú, gabriela.kolarikova@opu.cz,
23. Miroslava Čukanová, občianske združenie Local Media Institute,

localmediainstitute@gmail.com,
24. Ľubica Gajdošová, Prognostický ústav SAV, lubica.gajdosova@savba.sk,
25. Bruno Konečný, Združenie miest a obcí Slovenska, ZMOS - konecny@zmos.sk

Program:

9.30 – 9.40 Úvod – predstavenie projektu a myšlienky fóra
9.40 – 9.50 Informácia o prvom fóre k Stratégii ľudských práv – Zuzana Bargerová
9.50 - 10.00 Integračná politika – informácia o súčasnom stave tvorby politiky, plán jej

dokončenia a predloženia na schválenie vlády, Martina Janíková
10.00 – 10.40 Diskusia – následné kroky, zhodnotenie nastavených politík, práca na

odporúčaniach a podnetoch pre tvorcov politiky, ako sa zapojiť
10.40- 11.40 Odborná debata na tému prínosy a pozitíva migrácie a odmýtizovanie migrácie

– rečníci z ČR i SR – Zuzana Bargerová, Tereza Kušniráková
11.40 – 12.45 Diskusia - snaha o definovanie mýtov, komunikačných tém, odkazov o

prínosoch a pozitívach migrácie pre verejnosť, výmena skúseností o použití
konkrétnych komunikačných nástrojov, komunikačná stratégia o pozitívach a
prínosoch migrácie a integrácie

Záznam zo stretnutia:

Úvod – predstavenie projektu a myšlienky fóra
Baša Meššová, Liga za ľudské práva (HRL):
Fórum integrácie (FI) organizuje HRL v rámci projektu spolufinancovaného Európskou
komisiou a Ministerstvom vnútra SR. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie a rozvoj
otvorenej platformy umožňujúcej vzájomnú výmenu informácií a skúseností na národnej
a medzinárodnej úrovni. Osobitne projekt usiluje o (1.) podporu otvoreného dialógu
a prenosu kvalitných, aktuálnych a dostupných informácií na pravidelnom základe na
národnej a medzinárodnej úrovni, (2.) zvyšovanie záujmu verejnosti a jej zapojenia do
témy migrácie a integrácie a (3.) rozvoj komunikačnej stratégie a komunikačných
nástrojov v oblasti migrácie a integrácie.
Cieľom FI je využitie zapojenia všetkých členov platformy v rôznych projektoch a sieťach
zaoberajúcich sa migráciou a integráciou za účelom efektívneho zdieľania poznatkov,
vedomostí a informácií z jednotlivých oblastí integrácie. Každé stretnutie FI bude slúžiť na to,
aby sa členovia platformy a pozvaní účastníci navzájom informovali o poznatkoch, ktoré
získali počas svojej činnosti v tejto oblasti, o implementovaných/pripravovaných projektoch,
výskumoch, analýzach, návrhoch a odporúčaniach.

Informácia o prvom fóre k Stratégii ľudských práv
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Zuzana Bargerová, Liga za ľudské práva (HRL):
Prvé stretnutie Fóra integrácie sa operatívne uskutočnilo v júni 2013. Zuzana Bargerová bola
nominovaná za členku pracovnej skupiny rady vlády pre koordináciu a prípravu Celoštátnej
stratégie ľudských práv a zistila, že Stratégia ľudských práv migrantov osobitne nespomína.
Vzhľadom a potrebu rýchlo reagovať zvolala HRL úzky okruh MVO pracujúcich s
migrantmi, aby apelovali na potrebu rozpoznania základných ľudských práv cudzincov
v Stratégii ľudských práv. Redakčnej rade pre prípravu stratégie boli zaslané nasledovné
podnety:
 silné stanovisko stratégie o tom, že ľudská dôstojnosť, ako aj ľudské práva sa týkajú

všetkých,
 celkové zvýšenie povedomia o ľudských právach (vzdelávanie a výchova),
 rešpektovanie a uznanie rozmanitosti ako pozitívneho javu,
 inštitucionálne pokrytie ľudských práv osobitne pre migrantov,
 tvorba legislatívnych dokumentov sa musí dôsledne zaoberať dopadmi rovnosti

príležitostí na všetky skupiny, vrátene konkrétnych skupín migrantov, napr. ženy
migrantky, maloleté deti bez sprievodu, starých ľudí a pod.

 opatrenie uplatňované vo verejnoprávnych inštitúciách, tzv. vnútorný monitoring
inkluzívnosti.

Plný text odporúčaní pre redakčnú radu, ktoré boli pozitívne prijaté a úspešne integrované do
textu návrhu Stratégie ľudských práv, prikladáme ako prílohu k záznamu z Fóra integrácie.
Laco Oravec, Nadácia Milana Šimečku (NMŠ):
Ako člen Rady vlády pre ľudské práva informoval, že Stratégia ľudských práv nebola
pozastavená, ale jej realizácia bola rozložená na dlhšie časové obdobie. Vzhľadom na potrebu
širšej verejnej diskusie o ľudských právach bude organizovaná celá séria okrúhlych stolov,
pričom jeden z nich sa bude venovať špecificky migrantom. Následne bude možné tiež
pripomienkovať tento rámcový dokument.
Poznámka HRL ku dňu 16.10.2013:
Predbežne je určený termín záverečného workshopu k stratégii, ktorý organizuje Výbor pre
predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem
intolerancie1 na 31.januára 2014. Bolo by dobré, keby sa ho zúčastnili viacerí členovia
platformy, čomu tiež prispôsobíme termín konania ďalšieho Fóra integrácie v čase od 27.- do
30.1.2014.

Integračná politika – informácia o súčasnom stave tvorby politiky, plán jej dokončenia a
predloženia na schválenie vlády
Martina Janíková, Oddelenie migrácie a integrácie cudzincov Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR):
Ministerstvo práce uvítalo organizáciu Fóra integrácie zo strany HRL, preto ho aj zastrešilo.
Ostatné predchádzajúce široké fórum zvolalo Ministerstvo práce ešte v decembri 2012, na
ktorom ohlásilo začiatok prác na novej Integračnej politike.

1 Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.
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Práce na tvorbe Integračnej politiky SR prebiehali zapojením tímu odborníkov v tejto oblasti
vrátane zástupcov mimovládneho sektora prostredníctvom národného projektu financovaného
Európskou komisiou a Ministerstvom vnútra SR. Pri práci na Integračnej politike sme úzko
konzultovali všetky relevantné rezorty, využili sme dobrú prax z tvorby regionálnych
rozvojových politík, stretávali sme sa so samosprávami. Plánujeme tiež v blízkej budúcnosti
stretnutia s dvomi komunitami cudzincov.
Materiál má v súčasnosti pracovnú podobu, ktorej text zatiaľ nie je možné zdieľať. MPSVR
privíta odporúčania, návrhy, stanoviská a podnety ku vznikajúcej Integračnej politiky, ktoré
odzrkadlí vo výslednej podobe politiky. Začiatkom novembra 2013 bude text Integračnej
politiky predložený aj ostatným organizáciám a verejnosti do riadneho medzirezortného
pripomienkovacieho konania. Ambíciou a plánom ministerstva práce je predložiť hotový
materiál na rokovanie vlády SR v decembri 2013.
Následnou výzvou bude komunikácie Integračnej politiky navonok, po jej schválení. Vaše
návrhy, podnety a pripomienky uvítame aj pred medzirezortným pripomienkovacím konaním.

Diskusia – následné kroky, zhodnotenie nastavených politík, práca na odporúčaniach a
podnetoch pre tvorcov politiky, ako sa zapojiť
Zuzana Vatráľová, Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM):
Dôležité je, aký bude tón Integračnej politiky, jej výsledné znenie po tom, čo prejde
vnútorným pripomienkovaním na Ministerstve práce. Aj v roku 2009 bol dokument
(Koncepcie integrácie cudzincov do spoločnosti), ktorý vznikol pôvodne, celkom prijateľný.
Následne hlavne vďaka vnútornej opozícii na Ministerstve práce, ale aj zo strany iných
rezortov stratila koncepcia svoju razantnosť. Podstatná je preto vnútorná tvorba vôle na
Ministerstve práce.
Úskalím je nadviazanie Integračnej politiky na tvorbu programu nového fondu Azyl a
migrácie (AMF) a jeho priorít, ktorého príprava tiež práve prebieha v komunikácii medzi
Ministerstvom vnútra SR a Európskou komisiou. Keďže Integračná politika nie je ešte len
v procese prípravy, je ťažké určiť, čo chceme v rámci migrácie a integrácie. Takto sa môže
stať, že priority Integračnej politiky nebudú reflektované v prioritách AMF, ktorý je
významným finančným nástrojom pre jej realizáciu.
Peťo Dráľ, NMŠ:
Jedným z hlavných nedostatkov súčasnej Koncepcie integrácie cudzincov bol nedostatok
finančného krytia, pričom dnes je jasné, že Integračná politika tento nedostatok neodstráni.
Financovanie integrácie cudzincov je dostupné len prostredníctvom fondov. Pretavia sa
priority Integračnej politiky do financovania AMF alebo sa bude pri hodnotení prihliadať na
to, že ide o nezaradené priority Integračnej politiky a bude benevolentnejšie hodnotenie?
Baša Meššová, HRL:
Otázka pre nás všetkých je, ako vplývať na vnútornú opozíciu v rámci Ministerstva práce (zo
skúseností najmä sekcia práce) a na tieto ostatné rezorty, ako ich donútiť k/vtiahnuť do
odbornej diskusie o integrácii cudzincov. Doteraz skúsenosti ukazujú, že často prebiehala
diskusia, pričom druhá strana uvádzala negatívne argumenty proti migrácii a integrácii
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cudzincov bez toho, aby mala tieto argumenty niečím podložené, výskumom, štatistikou,
politickými, či strategickými dokumentmi. Často používajú osobné stanoviská, ktoré nie sú
založené na inom ako na osobných vnútorných pocitoch.
Martina Janíková, MPSVaR:
Tvorbu Integračnej politiky sme koordinovali so zodpovedným orgánom Ministerstva vnútra
SR pri tvorbe priorít SR pre integračnú časť AMF. Priority zostavené pre Ministerstvo práce,
Európska komisia ocenila.
Zuzana Vatráľová, IOM:
Budúci rok budú realizované posledné projektové aktivity programu Solidarita a riadenie
migračných tokov. Dochádza k zlúčenie viacerých fondov do jedného AMF, takisto je
neodvratnou realitou znižovanie objemu financií vyčlenených pre SR. Je potrebné myslieť na
to, ako zabezpečiť, aby realizácia aktivít týkajúcich sa integrácie migrantov nebola ohrozená,
keďže azylová politika zhltne podstatnú časť prostriedkov AMF.
Tereza Kušniráková, Člověk v tísni (ČvT):
V podmienkach ČR existuje takisto dokument Integračnej politiky, ktorý obsahuje časť
týkajúcu sa financovania, konkrétne distribúcie finančných prostriedkov Európskeho fondu
pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (EIF). EIF však nezahŕňa ako cieľovú
skupinu štátnych príslušníkov krajín EÚ a EHP. Navyše dokument nie je právne záväzný.
Ako je to v SR?
Katarína Tirčová, zodpovedný orgán Ministerstvo vnútra SR (MV):
Je nešťastné, že sa rozprávame iba o fondoch. Podľa rozhodnutia o zriadení fondov Solidarity
a riadenia migračných tokov, a to bude platiť aj pre AMF, má byť financovanie
prostredníctvom fondov iba doplnkové. Podľa rozhodnutia o zriadení AMF je opciou
členských štátov, či sa rozhodnú, že cieľovou skupinou budú okrem štátnych príslušníkov
tretích krajín aj ostatní cudzinci. V SR o tom ešte nie je rozhodnuté.
Andrea Frkáňová, Medzinárodná organizácia pre migráciu – Európska migračná sieť
(EMN):
Aké bude prepojenie Migračnej a Integračnej politiky? Je už jasné, či sa medzi prioritami
Európskeho sociálneho fondu (ESF) objavia aj niektoré z oblasti migrácie?
Martina Janíková, MPSVaR:
Integračná politika má nahradiť Koncepciu integrácie cudzincov. Integrácia cudzincov je
v gescii Ministerstva práce. Migrácia je zase predmetom Migračnej politiky, ktorej garantom
je Ministerstvo vnútra. Integračná a Migračná politika jestvujú paralelne vedľa seba.
Nástrojom pre riadenie a realizáciu Migračnej politiky je Riadiaci výbor pre migráciu, ktorý
sa pravidelobčasne stretáva. Rovnako má Ministerstvo práce ambíciou zvolať stretnutie
MEKOMIC-u aspoň raz ročne. Nástrojmi pre realizáciu Migračnej politiky sú Akčné plány,
ako aj sumárne hodnotenia realizácie opatrení vyplývajúcej z tejto politiky.
Na základe vnútornej koordinácie v rámci Ministerstva práce ESF v budúcnosti neplánuje
prioritizovať migrantov, aby sa predišlo duplicite financovania.
Laco Oravec, NMŠ:



Liga za ľudské práva
The Human Rights
League

Hurbanovo nám 5, 811 03
Bratislava
IČO: 31807968 / DIČ:
2022095471
tel: +421-2-544 35 437
fax: +421-2-546 42 439
e-mail: hrl@hrl.sk

 Financované Európskou úniou
z Európskeho fondu pre integráciu štátnych

príslušníkov tretích krajín
Solidarita pri riadení migračných tokov

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

Občianske združenie je registrované na MV SR pod č. spisu: VVS/1-900/90-25879

Je ťažké diskutovať o dokumente (Integračná politika), ktorý sme nevideli. Vítam spoluprácu
s občianskym sektorom, ale pripomienky nemožno žiadať k pracovnému materiálu.
Zuzana Bargerová, HRL:
Čo sa týka cieľovej skupiny, podľa Koncepcie integrácie cudzincov sú cieľovou skupinou
cudzinci s legálnym pobytom, vrátane cudzincov s medzinárodnou ochranou. Z textu
Koncepcie integrácie však boli vyňatí cudzinci s tolerovaným pobytom. Podľa súčasného
plánu má Integračná politika ambíciu ísť ešte ďalej a zahrnúť do cieľovej skupiny aj tzv.
sekundárnych migrantov.
Niektoré z pripomienok však možno uplatniť už v súčasnosti vychádzajúc z nedostatkov,
ktoré má súčasná Koncepcie. HRL bude napríklad navrhovať, aby sa osobitným zreteľom pri
realizácii všetkých opatrení Integračnej politiky hľadelo aj na osoby s medzinárodnou
ochranou.
Baša Meššová, HRL:
Ďalšie z návrhov, o ktorých by bolo vhodné diskutovať v rámci fóra, sú dočasné vyrovnávacie
opatrenia, ktoré antidiskriminačný zákon2 pripúšťa. Nakoľko je možná ich aplikácia v praxi
na cudzincov a v oblastiach, ktoré by mohli facilitovať úspešnejšiu migráciu? Nakoľko sa te
v praxi aj deje? Bolo by vhodné možnosť ich použitia v prospech integrácie v rámci
Integračnej politiky zvýrazniť, resp. priamo navrhnúť.
Elena Kriglerová, Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK):
Projekt CVEK-u v spolupráci s Ekonomickou univerzitou sa zameriava na dočasné
vyrovnávacie opatrenia pre rómskych študentov. Ostatné naše skúsenosti hovoria o tom, že
často zákonná úprava umožňuje rovnaký prístup k určitému právu pre všetkých. Väčšina
štátnych orgánov sa preto uspokojí s tým, že je zabezpečená rovnosť pre všetkých na
zákonnej úrovni. Niektorí, napr. Rómovia, cudzinci, sú však neschopní z dôvodov vlastných
ich odlišnosti si tento prístup k určitému právu za rovnakých podmienok uplatniť. Tu by malo

2
§ 8a zákona č.365/2004 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný

zákon):
„(1) Diskriminácia nie je prijatie dočasných vyrovnávacích opatrení orgánmi verejnej správy alebo inými právnickými osobami smerujúcich
k odstráneniu znevýhodnení vyplývajúcich z dôvodov rasového alebo etnického pôvodu, príslušnosti k národnostnej menšine alebo etnickej
skupine, rodu alebo pohlavia, veku alebo zdravotného postihnutia, ktorých cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí v praxi. Dočasnými
vyrovnávacími opatreniami sú najmä opatrenia
a) zamerané na odstránenie sociálneho alebo ekonomického znevýhodnenia, ktorými sú nadmerne postihnutí príslušníci znevýhodnených
skupín,
b) spočívajúce v podporovaní záujmu príslušníkov znevýhodnených skupín o zamestnanie, vzdelávanie, kultúru, zdravotnú starostlivosť a
služby,
c) smerujúce k vytváraniu rovnosti v prístupe k zamestnaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a bývaniu, a to najmä prostredníctvom
cielených prípravných programov pre príslušníkov znevýhodnených skupín alebo prostredníctvom šírenia informácií o týchto programoch
alebo o možnostiach uchádzať sa o pracovné miesta alebo miesta v systéme vzdelávania.
(2) Dočasné vyrovnávacie opatrenia uvedené v odseku 1 môžu byť prijaté, ak
a) existuje preukázateľná nerovnosť,
b) cieľom opatrení je zníženie alebo odstránenie tejto nerovnosti,
c) sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného cieľa.
(3) Dočasné vyrovnávacie opatrenia je možné prijímať len v oblastiach uvedených v tomto zákone. Tieto opatrenia môžu trvať len do doby
odstránenia nerovnosti, ktorá viedla k ich prijatiu. Orgány podľa odseku 1 sú povinné ukončiť vykonávanie týchto opatrení po dosiahnutí
stanoveného cieľa.
(4) Orgány podľa odseku 1 sú povinné priebežne monitorovať, vyhodnocovať a zverejňovať prijaté dočasné vyrovnávacie opatrenia s cieľom
prehodnotenia opodstatnenosti ich ďalšieho trvania a podávať správy Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva11e) o týchto
skutočnostiach.
(5) Ustanoveniami odsekov 1 až 4 nie sú dotknuté ustanovenia § 7 a § 8 ods. 3 písm. b) tohto zákona.“
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byť identifikované ich znevýhodnenie t.j. určitá nerovnosť a orgány by sa mali snažiť o
uplatnenie dočasných vyrovnávacích opatrení. Mnohé orgány verejnej správy však toto
nerealizujú.
Martina Janíková, UPSVaR:
Príkladom dočasného vyrovnávacieho opatrenia by mohol byť prístup osôb s medzinárodnou
ochranou na trh práce, kde sú považovaní za znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
Laco Oravec, NMŠ:
Každé dočasné vyrovnávacie opatrenie by malo byť zdôvodnené. Jeho dočasnosť by mala byť
meraná, mali by sa skúmať jeho dopady, či je ešte jeho uplatňovanie potrebné. Napokon, je to
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré by malo uplatňovanie
antidiskriminačného zákona, vrátane dočasných vyrovnávacích opatrení monitorovať.
Bruno Konečný, Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS):
Diskusia o integračnej politike pre jednotlivé cieľové skupiny sa javí ako predčasná. Mala by
v prvom rade jestvovať jednotná resp. celková integračná politika zjednocujúca pre všetky
znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Integrácia nie je nacenená, štát nepozná jej cenu, a preto
logicky chýbajú financie na integráciu.
Peťo Dráľ, NMŠ:
Najprv by sa mal vykonať audit tých služieb, ku ktorým majú mať cudzinci prístup, potom
zhodnotiť, ako sa tento prístup v praxi realizuje, či v prístupe nebránia faktické nerovnosti.
Následne sa dajú navrhnúť dočasné vyrovnávacie opatrenia na kompenzáciu týchto
nerovností.
Zuzana Bargerová, HRL:
Jedným z cieľov by malo byť realizovanie záverov summitu Rady EÚ z Tampere 1999, ktoré
volá po zbližovaní právneho postavenia cudzincov a občanov EÚ.
Laco Dravec, NMŠ:
Rovnosť a rovnakosť nie je to isté. Rovnosť by mala byť cieľom, rovnakosť sa dosiahnuť
nedá, a ani nie je želateľná. Preto by mal štát podporovať v prvom rade mainstreaming, a
dočasné vyrovnávacie opatrenia doplnkovo realizovať tam, kde je to potrebné. Najprv však
treba dosiahnuť, aby štát chcel a podporoval politiku inkluzívnosti
Elena Kriglerová, CVEK:
Integračná politika by mohla zakotviť dočasné vyrovnávacie opatrenia pre cudzincov
s dopadom aj na EIF, aby sa vytvorila báza pre prijímanie takýchto opatrení v prospech
cudzincov.

Komunikačná stratégia o pozitívach a prínosoch migrácie a integrácie – spoločné ciele,
potreby, témy, výmena skúseností o použití konkrétnych nástrojov
Baša Meššová, HRL:
Výzvou, na ktorú by sme chceli reagovať, je absencia zrozumiteľnej, prehľadnej a efektívnej
komunikačnej stratégie Slovenska o téme migrácie a integrácie vo vzťahu k verejnosti.
V minulosti boli na Slovensku realizované kampane zamerané na boj proti obchodovaniu
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s ľuďmi a na podporu dobrovoľných návratov (IOM), na propagáciu témy utečencov
(UNHCR, HRL na festivale Pohoda) a festival Týždeň nových menšín (NMŠ). Zámerom je
reagovať na túto spoločenskú objednávku a preskúmať, akým spôsobom by sa mala
Slovenská republika v tomto smere uberať, aké nástroje zvoliť a aké množstvo prostriedkov
bude potrebné vynaložiť.
Cieľom tejto časti fóra je prostredníctvom diskusie zhromaždiť čo najviac informácií o dobrej
praxi, skúsenostiach, ako aj odporúčaní pre prípravu komunikačnej stratégie v tejto oblasti.
Môže ísť o rôzne komunikačné nástroje, prípadne informačné kampane implementované
v oblasti migrácie a integrácie, ako aj aktivity vyvíjané v tejto oblasti na Slovensku vo vzťahu
k marginalizovaným resp. vylúčeným komunitám (Rómovia a pod.).
V rámci tejto časti Fóra integrácie nám Zuzana Bargerová z HRL priblíži, aké najčastejšie
obrazy o migrantoch ponúkajú slovenské médiá na základe monitoringu. Následne privítame
Terezu Kušnirákovú z Člověka v tísni v Čechách, ktorá priblíži skúsenosti v tejto oblasti v ČR
a načrtne rámec spolupráce českých MVO v tejto oblasti.

Prínosy a pozitíva migrácie a odmýtizovanie migrácie
Zuzana Bargerová, HRL:
Spoločnosť na Slovensku stále nie je dostatočne otvorená voči kultúrnej rozmanitosti. Chýba
tu verejná diskusia o prínose migrácie, či problémoch s ňou spojených. V médiách sa
prezentuje zväčša negatívny obraz o cudzincoch. Sú to tí, ktorí nám berú prácu, prípadne
potenciálni teroristi. Slovenské média často prezentujú cudzincov, ako tých ktorí nám berú
prácu, skupujú nám pozemky, sú závislí od sociálnych dávok a bremenom pre systém
sociálneho zabezpečenia, stoja nás veľa peňazí, sú bezpečnostným rizikom.
V rámci šírenia pozitív a prínosov migrácie pripravuje HRL v dohľadnej dobe články na
stránke www.integration.sk na témy týkajúce sa zamestnávania cudzincov a jeho dopadov na
trh práce, o ich „závislosti“ na sociálnych službách štátu, o podnikaní cudzincov a ich
súvisiacej tvorbe pracovných miest, ako aj o historickom multikultúrnom osídlení nášho
územia. Plánujeme tiež vtiahnuť do odbornej alebo širšej debaty o migrácii aj rôznych
odborníkov zo štátnej správy, a takto nepriamo vplývať na tvorbu pozície štátu v týchto
čiastkových otázkach.
Prezentácia Zuzany Bargerovej v powerpointe je prílohou tohto záznamu.

Tereza Kušniráková, ČvT:
Česká republika: Mediální a informační Program migrace
Počet cizinců v Česku se za posledních 20 let 6x zvýšil. 4 % populace jsou cizinci, v Praze
15%. Roste počet trvalých pobytů. Migraci není věnováno dostatečně prostoru, pokud ano –
bezpečnostní hledisko nebo stereotypy. Migranti nejsou stále vnímaní jako integrální část
společnosti, nejsou vnímaní ani jako konzumenti médií. Jen málo prostoru věnováno
vyjádření migrantů a jejich komentáři.
Výslední byla naše snaha dát hlas těm „bez hlasu“. V roce 2002 založeno
www.migration4media.net a v roce 2009 Fórum migrantů
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www.facebook.com/forum.migrantu. Cíle migračního programu: (1.) zlepšení vztahu mezi
komunitami imigrantů a hostitelskou společností skrze objektivní a komplexní mediální
pokrytí, (2.) vytváření podpory migrantům, aby byli schopni se plně účastnit mediální
podujatí a verejné debaty  podpora veřejné debaty nad tématy migrační politiky a dalšími
migračními tématy.
Práce s médii: informační portál Migration4Media.net, zprostředkování kontaktu na migranty,
poskytování konzultací, dat a podkladových materiálů, vydávání vlastních tiskových zpráv,
informační setkání, monitoring médií.
Práce s migranty: (1.) Fórum migrantů www.facebook.com/forum.migrantu, (2.) Crossings –
rozhlasový program www.rozhlas.cz/radiowave/crossing - 12 vysielaní do roka, programové
schôdzky, pričom k tvorbe relácie sú prizývaní zástupcovia verejnosti i cudzineckých
komunít, (3.) Blog – Fórum migrantů http://forummigrantu.blog.idnes.cz, (4.) mediální školení pro
migranty www.migration4media.net/face2face. Zde je nejnovější video, které natočili účastníci naší
letošní Filmové letní školy o migraci a nemigraci, natočili sami
imigranti,http://www.youtube.com/watch?v=IaIT6OMtKd4.
Komunikace s veřejností: webové stránky, veřejné akce, Crossings, Video kanál, soutěž -
projekt Češinci (filmy, které jsem pouštěla jsou zde spolu s dalšími:
http://migration4media.net/cesinci/), novinové přílohy.
Aktivity k zlepšování migračných politík - Konzorcium nevládních organizací pracujících s
migranty v ČR a Výbor pro práva cizinců vlády ČR, niektoré témy sú spoločné, napr.
zdravotné postenie cudzincov. V rámci Konsorcia jestvujú jednotlivé pracovné tímy – napr.
právnici, mediálny tím atď. Spoločné pripomienky za Konsorcium, ktoré reprezentuje 15
organizácií
Migrační program ČvT je tvorený 4 členním tímem, s toho 1,5 je mediálního úvazku.
Prezentácia Terezy Kušnirákové v powerpointe je prílohou tohto záznamu.

Milan Tvorík, nezávislý odborník:
Mali by sme konečne vedieť, ktorých cudzincov tu chceme, a ktorých nie. Pre podporu
integrácie by bolo vhodné zriadiť prierezový orgán ako je napríklad integračné grémium
v ČR. Inštitút jednotných povolení, ktorý bude zavedený do praxe novelou zákona
momentálne v legislatívnom procese, spôsobí výraznú frustráciu zamestnávateľov.
Obyvateľstvo a zákonodarca si neuvedomujú, že mnohí cudzinci sú investormi, ktorých
prínosom je budovanie pracovných miest aj pre občanov SR. V SR už v určitých oblastiach
prevláda nedostatok pracovných síl, ktorý je potrebné riešiť aj príchodom pracovnej sily zo
zahraničia.

Diskusia - snaha o definovanie mýtov, komunikačných tém, odkazov o prínosoch
a pozitívach migrácie pre verejnosť, výmena skúseností o použití konkrétnych
komunikačných nástrojov, komunikačná stratégia o pozitívach a prínosoch migrácie a
integrácie
Baša Meššová, HRL:
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Úmyslom diskusie v tejto časti je definovanie potrieb, konkrétnych tém, ktoré je potrebné
komunikovať verejnosti. Zároveň by sme chceli vytvoriť základný prehľad o komunikačných
nástrojoch, ktoré boli alebo sú používaných jednotlivými organizáciami. Za zmienku stoja
napríklad festival FJÚŽN NMŠ, rôzne propagačné publikácie NMŠ napr. Migrácia ako
emócia, Susedia zvonku zvnútra, manuál pre školy „Nielen čísla“ vytvorený IOM a UNHCR,
webstránka NMŠ „mulitkulti.sk“, ale aj prieskum IOM Postoje verejnosti z roku 2009,
a inštruktážny film a manuál „Aj my sme tu doma“ od IOM, alebo televízna relácia Integruj!.
Martina Janíková, MPSVaR:
Rozšíreným mýtom je, že migranti sú záťažou pre sociálny systém štátu. Podľa údajom
Ministerstva práce len 250 až 300 štátnych príslušníkov tretích krajín čerpá dávky sociálneho
zabezpečenia.
Po schválení Integračnej politiky je potrebné rátať s potrebou komunikácie tejto témy vo
vzťahu k verejnosti.
Miroslava Čukanová, Local Media Institute:
Projekt Integrácia na cestách sa zameriava na cieľovú skupinu študentov stredných škôl, ktorí
informácie získavajú najmä prostredníctvom internetu a osobným kontaktom. Vydali sme sa
preto na cesty a migračnú problematiku prinášame priamo k nim. Predstavujeme im
konkrétnych migrantov, diskutujeme. Taktiež sa snažíme zachytiť aj ďalšiu časť cieľovej
skupiny, ktorá pred tým nebola až tak zasiahnutá, konkrétne seniorov. Im ponúkame besedy v
lokálnej alebo regionálnej televízii, ktoré poskytnú divákom informácie o živote migrantov na
Slovensku, o mýtoch o migrácii, ako migrovali Slováci v minulosti aj v súčasnosti a pod.
Vladimír Sláma, IOM:
IOM uskutočnilo výskum o násilí na migrantoch. Jedno z odporúčaní, ktoré vyplynuli zo
záverov výskumu, sa týka práve komunikácie o pracovných právach migrantov, aby sa
predchádzalo ich vykorisťovaniu.
Andrea Frkáňová, EMN:
V súčasnosti sú najaktuálnejšie výstupy EMN týkajúce sa vysokokvalifikovanej migrácie,
obchodovania s ľuďmi, sociálneho a zdravotného zabezpečenia migrantov a organizácie
azylových zariadení.
Elena Kriglerová, CVEK:
CVEK pomáhal samosprávam s tvorbou regionálnych rozvojových programov na lokálnej
úrovni. Úspešne vytvorilo a prijalo tento dokument 5 samospráv.
Zuzana Vatráľová, IOM:
Výsledky reprezentatívneho výskumu  IOM Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej
migrácii v roku 2009 ukázali, že v majoritnej spoločnosti neustále pretrvávajú predsudky voči
inakosti a cudzinci sú vnímaní skôr ako ekonomická záťaž pre spoločnosť. Slováci majú málo
priamych skúseností s cudzincami, čo vedie k posilňovaniu stereotypov, keďže informácie o
cudzincoch verejnosť často získava len v podobe krátkych mediálnych správ bez
dostatočného kontextu. Na základe záverov tohto prieskumu sa potom IOM v nasledujúcich
rokoch snažilo o realizovanie komunikačných nástrojov reagujúcich na tieto zistenia (použitie
tzv. evidence-based prístupu).
Príkladom takýchto aktivít bol projekt Next Door Family, v rámci ktorého sa stretli domáce
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rodiny a rodiny migrantov. Vybrané stretnutia boli filmované a z týchto záberov a z verejných
ankiet medzi ľuďmi o ich postojoch k migrantom a migrácii vznikol spoločný film Next Door
Family, ktorý predstavuje súžitie majoritných spoločností a migrantov v Belgicku, Českej
republike, Maďarsku, na Malte, v Taliansku, Španielsku a na Slovensku.
Ďalším príkladom je projekt Aj my sme tu doma! realizovaný s cieľom prispieť k vytváraniu
informovaného názoru o migrantoch, začleniť tieto informácie do vzdelávania, posilniť
diskusiu o migrácii a odbúravať tak stereotypy a mýty, intoleranciu a xenofóbiu. IOM v rámci
projektu vydala dokumentárny film a inštruktážny materiál, ktoré slúžia ako vzdelávacie
pomôcky o migrácii v rámci multikultúrnej výchovy na školách, vzdelávania odborníkov
pracujúcich s migrantmi a na ďalšiu prezentáciu témy migrácie širokej verejnosti. Materiály
sú voľne použiteľné pre potreby ich nekomerčného použitia.
Peťo Dráľ, NMŠ:
Aj keď každá organizácia sa špecializuje na iný úzky výsek v oblasti migrácie a používa aj
rôzne nástroje, z reakcií prítomných sa dá usúdiť, že v téme komunikácie s verejnosťou
existuje medzi zúčastnenými organizáciami záujmový prienik. Bolo by vhodné tento
potenciál využiť ako základ pre hľadanie možných foriem budúcej spolupráce, formalizácie
tejto platformy, ktorá si postupne nájde prienik aj v iných oblastiach. Stálo by za to zvážiť, či
existuje vôľa a možnosti uchádzať sa o spoločný projekt viacerých MVO

Spätná väzba:

Témy pre budúce fóra:
 Pokračovanie diskusie k novej Integračnej politike,
 Zadefinovanie priorít pre budúce finančné nástroje
 Iné možnosti fundraisingu
 Prepojenie migračnej a integračnej politiky
 Diskusiu ku konkrétnym oblastiam integrácie – prístup k zdraviu, bývaniu,

zamestnaniu, podnikaniu – identifikácia problémov a nástrojov na ich odstránenie
 Forma spolupráce MVO - spoločné postupy MVO pri dôležitých témach súvisiacich

s integráciou cudzincov, formulácia spoločných postojov k zásadným otázkam, český
Konsorcia MVO alebo iný zahraničný model spolupráce MVO, inštitucionálne
pokrytie platformy MVO napr. formou projektu

 Potenciálna spolupráca českých a slovenských MVO
 Pokračovanie v téme komunikácia migrácie vo vzťahu k verejnosti

Návrhy a odporúčania pre budúce fóra:
 Väčší časový priestor – napr. fórum ako celodenné podujatie
 Širšie zastúpenie štátnej správy na fóre – napr. Úrad hraničnej a cudzineckej polície P

PZ, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (poznámka HRL : viaceré štátne orgány
na pozvánku na fórum nereagovali alebo prisľúbili účasť, ale z dôvodu iných
urgentných priorít ospravedlnili svoju neúčasť)

 Širšie zastúpenie mimovládnych organizácií, predstaviť na fóre aktivity tých menej



Liga za ľudské práva
The Human Rights
League

Hurbanovo nám 5, 811 03
Bratislava
IČO: 31807968 / DIČ:
2022095471
tel: +421-2-544 35 437
fax: +421-2-546 42 439
e-mail: hrl@hrl.sk

 Financované Európskou úniou
z Európskeho fondu pre integráciu štátnych

príslušníkov tretích krajín
Solidarita pri riadení migračných tokov

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

Občianske združenie je registrované na MV SR pod č. spisu: VVS/1-900/90-25879

známych
 Pokračovať v spolupráci s českými odborníkmi, pozvať hostí, expertov aj z iných

krajín, prezentácie príkladov dobrej praxe z iných krajín
 Pozvať aj migrantov, resp. ich zástupcov

Prílohy:
1. „Návrh stratégie ľudských práv cudzincov“ a rozpoznávanie prínosov a pozitív migrácie
a integrácie pre krajinu a jednotlivcov. Záznam z Fóra integrácie zo dňa 19.6.2013.
2. Prezentácia Zuzana Bargerová, Liga za ľudské práva.
3. Prezentácia Tereza Kušniráková, Člověk v tísni.


