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„�ávrh stratégie ľudských práv cudzincov“ 

 

a rozpoznávanie prínosov a pozitív migrácie a integrácie pre 

krajinu a jednotlivcov 
 

Stretnutie Fóra integrácie v rámci projektu „Fórum integrácie – platforma pre otvorený dialóg o migrácii 
a integrácii cudzincov“  

 
Dátum: 19.6.2013 - Čas začiatku: 14:00  

Miesto: KC Dunaj Bratislava, Nedbalova 435/3 
 

 

My, zástupcovia občianskych združení pracujúcich s migrantmi zúčastnení na dnešnom Fóre 
Integrácie vnímame potrebu rozpoznania základných ľudských práv cudzincov v stratégii a zasielame 
redakčnej rade pre prípravu stratégie nasledovné 

Podnety: 

- Odporúčame hneď v úvode silné stanovisko stratégie o tom, že Ľudská dôstojnosť (ako aj 
ľudské práva) sa týka všetkých. Vhodné zvážiť použitie definícií, napr. pojem obyvateľ 
„každý, ktorý sa zdržiava na území SR“. 

- Odporúčame celkové zvýšenie povedomia o ľudských právach (vzdelávanie a výchova). 

- Rešpektovanie a uznanie rozmanitosti spoločnosťou ako pozitívneho javu. 

- Odporúčame, aby ste zvážili zdôraznenie témy práv cudzincov v texte v pomere k tomu, že sa 
na konkrétnej úrovni v texte už riešia čiastkové témy.  

- SR chýba Inštitucionálne pokrytie ľudských práv  a konzultatívnych orgánov pre migrantov 
(rada pre práva migrantov) alebo Konzultatívny orgán pre ľudí bez štátnej príslušnosti. 

- Zlepšenie implementácie ľudskoprávnych noriem, medzinárodných zmlúv o ľudských právach 
a vnútroštátnych právnych predpisov do praxe, a politík štátu (mainstreamovanie legislatívy 
ľudskoprávnym prístupom). Tvorba legislatívnych dokumentov sa musí dôsledne zaoberať 
dopadmi rovnosti príležitostí na všetky skupiny, preto je dobré rozpoznávať vopred dopady 
legislatívy napr. v oblasti sociálneho zabezpečenia prostredníctvom poverených orgánov aj na 
konkrétne skupiny migrantov ako sú ženy migrantky, maloleté deti bez sprievodu, starých ľudí 
a pod. (poznámka autora: lepšie pochopenie štruktúry tejto časti populácie - aj rodiny s deťmi 
môžu byť „zaistené“ a pozbavené slobody, utečenec v dôchodkovom veku nemusí mať právo 
poberať dôchodok, zdravotne ťažko postihnutý utečenec zas nemôže získať žiadnu pomoc od 
štátu, žena migrantka nemusí mať nárok na rodičovskú podporu ani keď si platí poistenie, 
cudzinec bez oprávnenia k pobytu má mať priznané ľudské práva rovnako ako každý iný 
obyvateľ štátu). 

- Zavedenie alebo zlepšenie kontroly nad výkonom činností štátnych orgánov, ktoré pracujú 
s migrantmi.  

- Vzdelávanie okrem posilnenia ľudskoprávneho vzdelávania odporúčame  aj v oblasti 
multikultúrnej/ alebo interkultúrnej výchovy.  
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- Komunikácia s verejnosťou a verejná diskusia tém ľudských práv. 

- Financovanie, multisektorové, verejne kampane, nielen na jednu tému, ale zastrešujúce.  

- Tendencia: Cudzincov uznávame ako legitímnych obyvateľov len kým tému zastrešujú 
a financujú európske fondy (integráciu by mal podporovať aj štát samotný, nielen EU 
a mimovládne organizácie, integrácia je nevyhnutný predpoklad pre naplnenie ochrany 
ľudskej dôstojnosti migrantov). Odporúčame navrhnúť ako štát môže prijať zodpovednosť za 
tému migrácie (inštitucionálne, finančne, morálne) 

- Oddelenie témy bezpečnosti od témy migrácie (inštitucionálne pokrytie témy cez silové 
rezorty vytvára nerovnováhu), deklarovať a prijať v európskom a svetovom kontexte 
migrantov: „Slovenská republika si uvedomuje a prijíma svoju zodpovednosť voči cudzincom, 
ktorí žijú na jej území a ktorých ľudské práva rešpektuje.“Podporovať odbúravanie 
migračných mýtov aj na úrovni štátnych orgánov (napr. „cudzinci berú slovákom prácu“) 
a podporovať rozhodovanie na základe dostatočných informácii a budovať zodpovednosť 
úradníkov. 

Konkrétnejšie návrhy na vaše zváženie: 

- Zaujímavým príkladom zo zahraničia je opatrenie uplatňované vo verejnoprávnych 
inštitúciách, Vnútorný monitoring inkluzívnosti (ako ho vykonáva napr. British council)– 
inštitúcie sa musia samy stávať inkluzívnymi. Indikátorom je viac „menšinových“ 
pracovníkov vo firmách. 

- Preložiť všetky zásadné odporúčania a komentáre výborov OSN.  

- Na úrovni OSN bol prijatý napr. dohovor o postavení Pracujúcich migrantov a ich rodinných 
príslušníkov, ktorý podpísali a ratifikovali najmä krajiny ktoré distribuujú migrantov - zvážiť 
v časovom horizonte do 10 rokov pristúpenie k dohovoru – v tejto súvislosti podporiť 
dodržiavanie ekonomických a sociálnych práv cudzincov, 

 

 

 

Zúčastnení: Nadácia Milana Šimečku (NMŠ), Liga za ľudské práva (HRL), Inštitút pre verejné otázky 
(IVO), Slovenská humanitná rada (SHR), Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK), Inštitút pre 
dobre spravovanú spoločnosť (SGI), Local media institute. 

  

 


