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Fórum integrácie
Odporúčania pre ďalší rozvoj Fóra integrácie

7.apríla 2014 v Bratislave

Úvod

Pravidelné organizovanie Fóra integrácie vzniklo ešte v roku 2010 z iniciatívy Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR (najskôr Centra pre koordináciu integrácie cudzincov, neskôr Oddelenia
migrácie a integrácie cudzincov MPSVaR), ktoré organizáciu fóra ako platformy pre odbornú diskusiu
v tejto oblasti a jeho pravidelné zvolávanie dlhodobo podporuje.

Na základe vlastnej skúsenosti s organizovaním Fóra integrácie, spätnej väzby od účastníkov, ktorú
sme zozbierali prostredníctvom anonymných dotazníkov spokojnosti na Fórach integrácie (2.októbra
2013, 29. januára 2014) ako aj z diskusie na ostatnom fóre, pripravila Liga za ľudské práva, o.z.
(HRL) návrh odporúčaní pre ďalší rozvoj platformy, ktoré predložila na pripomienkovanie širokému
spektru aktérov.

Funkcia Fóra integrácie

Účastníci ocenili fórum ako otvorenú verejnú platformu pre nadväzovanie a udržiavanie kontaktov,
sieťovanie, priestor pre výmenu informácií, zdieľanie „osvedčených postupov“ a hľadanie spoločných
postojov. Podľa účastníkov Fórum integrácie sa doteraz zameriavalo skôr na prezentovanie aktuálneho
stavu, vzájomné informovanie sa. V budúcnosti by mohlo plniť aj funkcie spoločného hodnotenia
dopadov či prínosov migrácie a vyhodnocovania indikátorov integrácie, ako aj nástrojov regulácie
štátu v tejto oblasti. Fórum integrácie by mohlo slúžiť pre prípravu podkladov, návrhov pre jednotlivé
akčné plány migračnej, či integračnej politiky, alebo aj pre prípravu samotných strategických
dokumentov, či rozpracovanie určitých čiastkových tém na prípravu plánov, programov, projektov,
kampaní do budúcna alebo pre koordináciu partnerov v určitej oblasti.

Prínos Fóra integrácie

85 percent účastníkov považovalo organizáciu Fóra integrácie za prínos pre ich prácu a mali za to, že
im získané poznatky pomôžu pri zlepšení práce v ich oblasti (v rámci tohto čísla takmer polovica
označila prínos za jednoznačný). Len 8 percent účastníkov sa vyjadrilo skeptickejšie ohľadom prínosu
pre ich vlastnú prácu a 8 percent nevedelo na túto otázku odpovedať. Vyše polovicu opýtaných
účastníkov Fórum integrácie podnietilo k zamysleniu sa nad niektorými faktami, nad ktorými sa
dovtedy až tak nezamysleli. Viac ako 30 percent uviedlo, že sa dozvedelo veľa nových a podnetných
informácií a 18 percent si ozrejmilo niektoré fakty, ktoré už predtým vedeli. Celkové hodnotenie
spokojnosti účastníkov s organizáciou Fóra bolo 8,0 na stupnici od 1,0 do 10,0 (1 som nespokojný/á,
10 som veľmi spokojný/á)

Periodicita a trvanie Fóra integrácie

Vzhľadom na potrebu neustále udržiavať sieťovacie kontakty, účastníci odporúčali, aby sa fórum
konalo minimálne raz štvrťročne. Pri organizácii fóra v trvaní pol pracovného dňa sme zaznamenali
požiadavku na dlhšie trvanie. . Ďalšie fórum, ktoré HRL organizovala, bolo preto organizované ako
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celodenné podujatie, čo sa osvedčilo ako vhodnejší časový formát.

Niektorí účastníci zdôraznili, aby sa rozvoj platformy neobmedzil na jednorazové organizovanie Fóra
integrácie, ale aby vzájomné informovanie a  udržiavanie kontaktov prebiehalo aj v obdobím medzi
konaním jednotlivých fór, čo by umožnilo lepšiu synergiu aktivít a služieb organizácií pracujúcich s
migrantmi.

Témy pre ďalšie Fóra integrácie

Účastníci fóra tiež odporúčali, aby stretnutia boli viac tematické, a aby ich program umožnil zamerať
sa na nejakú konkrétnu oblasť súvisiacu s migráciou a integráciou cudzincov podrobnejšie. Navrhli,
aby sa zvolenej konkrétnej téme potom prispôsobil aj zoznam pozývaných účastníkov, ale hlavne
hostí. Za dôležité považovali jasne určiť cieľ fóra, pokiaľ zámerom je, aby splnilo aj inú funkciu ako
informovanie a networking, napríklad formulovanie spoločných stanovísk alebo príprava podkladov.

Čiastkové témy, ktorým by sa Fórum integrácie mohlo v budúcnosti venovať, sa týkali najmä prístupu
migrantov na trh práce a dopadom zamestnávania migrantov na trh práce na Slovensku, pracovného
vykorisťovania migrantov, podnikania cudzincov na Slovensku a jeho hospodárskemu významu, téme
školstva a vzdelávania detí migrantov, posilňovania postavenia migrantov a ich aktivít, politickej
participácie migrantov a ich účasti na tvorbe politík pre migrantov, udeľovania štátneho občianstva
dlhodobo usadeným a integrovaným migrantom, prístupu k zdravotnej starostlivosti, prístupu k
bývaniu, inklúzie migrantov na všetkých úrovniach a integrácie na lokálnej úrovni. Zaujala ich aj téma
komunikácie o migrácii a integrácii cudzincov s verejnosťou a vzdelávania o migrácii.

Okrem parciálnych tém, účastníci odporúčali aj naďalej venovať priestor rozvoju diskusie k novej
Integračnej politike Slovenskej republiky (2014), a jej jednotlivým prioritným oblastiam,
zadefinovaniu priorít pre budúce finančné nástroje, preskúmaniu možností o alternatívnych nástrojoch
financovania opatrení integračnej politiky, prepojeniu a vzájomnému pôsobeniu migračnej
a integračnej politiky a ľudským právam migrantov.

Účastníci Fóra integrácie

Účastníci podporujú, aby sa Fóra integrácie naďalej zúčastňovali MVO, štátna správa a medzinárodné
organizácie. Účastníci fór sa prihovárali aj za širšie zastúpenie mimovládnych organizácií a
migrantských komunít a za predstavenie aktivít tých menej známych. Priestor videli v širšom zapojení
akademikov, expertov, výskumných inštitúcií, univerzít, samotných migrantov alebo zástupcov ich
komunít, tak aby bol priestor nielen pre odborné analýzy, ale aj pre pohľad samotných migrantov.
Navrhli prizývať a zapájať aj predstaviteľov médií.

Pre užšie vymedzené témy Fóra integrácie je možné aj užšie profilovať pozvaných účastníkov,
prípadne vyberať  hostí so zameraním na tému, napr. novinári, ktorí s témou pracujú, policajti
z oddelení, ktorí s cudzincami prichádzajú do kontaktu, zdravotnícky personál v nemocniciach, zo
škôl, ktoré vzdelávajú deti cudzincov.

Účasť migrantov na Fóre integrácie

Účastníci na fóre rozsiahlo debatovali o samotnej účasti cudzincov na fóre a ďalších networkingových
podujatiach a aktivitách. Zhodli sa, že je naďalej potrebné ich pozývať na podujatia, pro-aktívne
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vťahovať a zapájať do aktivít a programu samotného Fóra integrácie. Niekoľko účastníkov si myslí, že
treba prispôsobiť čas konania fóra tak, aby to bolo mimo pracovných hodín alebo pracovných dní,
keďže širšej účasti cudzincov na Fóre integrácie bráni skutočnosť, že v čase konania fóra sa najmä
cudzinci venujú svojmu zamestnaniu alebo podnikaniu. V každom prípade je potrebné sústavne
pracovať na rozvoji a udržiavaní ich pozornosti a záujmu. Cudzinci musia aj sami v sebe mať istú
dávku záujmu a vnútornej motivácie, aj keď niektorí účastníci naopak navrhli, aby migranti za svoju
účasť boli honorovaní (ušlý zárobok minimálne).

Pre širšiu účasť verejnosti vrátane jej migrantskej časti navrhli účastníci Fóra integrácie intenzívnejšie
využívať sociálne siete. Vďaka obľúbenosti a prístupnosti sociálnych sietí považovali účastníci fóra
tieto komunikačné kanály za vhodný doplnkový komunikačný nástroj pre udržiavanie priameho
kontaktu s cudzincami žijúcimi na Slovensku. Pravidelnou a priamou komunikáciou možno tak
zvyšovať ich zapojenie a účasť na platforme a verejnom dialógu.

Prenos skúseností a informácií zo zahraničia

Odporúčania smerovali k tiež k tomu, aby prizvaní odborníci zo zahraničia predstavili migračné
politiky, trendy a príklady dobrej praxe v konkrétnych parciálnych oblastiach integrácie z ostatných
krajín EÚ. Účastníci sa vyjadrili, že vidia zmysel v ďalšom rozvoji spolupráce českých a slovenských
vzťahov, nielen na úrovni MVO. Spolupráca by sa mala sústrediť najmä na krajiny V4 a novoprijatých
členov EÚ, ktorých podmienky v tejto oblasti sa najviac približujú podmienkam SR. Jedným z
návrhov bolo prizvať ľudí z orgánov EÚ, ktorí politiky v oblasti migrácie a integrácie cudzincov na
úrovni EÚ ovplyvňujú a tak im sprostredkovať informácie o SR.

Možnosti prizývať expertov zo zahraničia sú podľa skúseností HRL veľmi závislé na finančných
možnostiach súvisiacich s financovaním cestovných a iných nákladov na experta, ako aj so
zabezpečením tlmočenia. Spolupráca s českými partnermi sa ukazuje ako výhodná z viacerých
dôvodov – kultúrna a spoločenská blízkosť, neexistencia jazykovej bariéry a nižšie  náklady.
Maďarská zástupkyňa Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v Bruseli, pani Kinga Joó,
vyjadrila tiež záujem sprostredkovať  účasť odborníkov z Maďarskej republiky, ktorí vnímajú súčasnú
podobu Fóra na Slovensku ako ukážku dobrej praxe. Podobnú pozitívnu spätnú väzbu HRL dostala aj
od českých partnerov.

Fórum integrácie v regiónoch

Prvou možnosťou, ktorú účastníci fóra identifikovali, bolo prizývanie regionálnych zástupcov na Fóra
integrácie organizované v Bratislave. Pre angažovanie regiónov vo verejnej diskusii o migrácii a
integrácii cudzincov niektorí účastníci fóra odporúčali, aby sa pilotne vytipovali vhodné regióny, ktoré
sú stále v dosahu Bratislavy (napr. Piešťany, Trnava, Nitra). Následne by bolo potrebné zaangažovať
miestnu verejnosť, najmä miestnych verejných činiteľov, komunálnych  a regionálnych politikov,
riaditeľov škôl, predstaviteľov z miestnej štátnej správy.  Jedným z odporúčaní bolo aj preskúmať
možnosti zapojenia miestnych firiem, ktoré zamestnávajú migrantov, pričom ich symbolicky aj
finančne zaangažovať do organizácie fóra.

Organizačné a technické odporúčania

Pre zdarnejšie dosiahnutie cieľa Fóra integrácie, najmä v prípade tematických stretnutí odporúčali
účastníci vopred rozposlať účastníkom fóra potrebné podklady. Pre podporu diskusie odporúčali skôr
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sedenie za okrúhlym stolom, krátke príspevky a väčší priestor pre diskusiu. Formát sedenia podľa
skúseností HRL je však do veľkej miery závislý na počte účastníkov, priestorových možnostiach a
finančných zdrojoch pre zabezpečenie potrebného technického vybavenia.

Personálne a finančné zabezpečenie Fóra integrácie

Okrem výzvy Ministerstva vnútra SR v rámci Programu Solidarita a riadenie migračných tokov,
Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, identifikovali účastníci aj ďalšie
možné zdroje financovania, ktorých využitie na rozvoj platformy a Fóra integrácie je potrebné
preskúmať, napríklad finančné prostriedky z Vyšehradského fondu, z výzvy Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zameranej na ľudské práva, Ministerstva kultúry SR
zameranej na podporu menšinovej kultúry, z fondov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Úradu vlády, ale aj z nadnárodných zdrojov Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov
tretích krajín. Ďalším podporným zdrojom finančných prostriedkov by mohli byť ambasády rôznych
krajín v SR, ktoré majú zastúpenie v migrantskej komunite na Slovensku.

V záujme udržateľnosti Fóra integrácie odporúčali účastníci zdieľanie nákladov (priestor,
občerstvenie, náklady na expertov) viacerými inštitúciami, prípadne striedanie resp. rotovanie
zodpovednosti za organizáciu a hosťovanie Fóra integrácie. Ďalším odporúčaním bolo zahrnutie Fóra
integrácie do projektov rozličných organizácií, napríklad ako aktivitu publicity konkrétneho projektu,
alebo do spoločných projektov viacerých organizácií. Niektorým účastníkom sa tiež pozdávalo
inštitucionalizovať Fórum integrácie ako nejakú (právnu) formu, ktorej členovia platia členské, čo by
bol jeden zo zdrojov prostriedkov pre sieťovanie. Prostredníctvom tejto právnej subjektivity by sa
potom mohli uchádzať o finančnú podporu z rôznych zdrojov.


