
Fórum o integrácii 2018

OTVORENÉ  MESTÁ  V  DOBE  STRACHU  

 9 .  A  10 .  OKTÓBRA  20 18 ,  HOTEL  TATRA  

Piaty ročník Fóra o integrácii reaguje na aktuálnu 

spoločenskú diskusiu o migrácii a utečencoch. 

Integrácia ľudí z cudziny sa deje v uliciach miest a obcí, 

v ktorých bývajú. 

 

Ako však majú dnešné mestá pristupovať k cudzincom a 

utečencom a ako o nich hovoriť s obyvateľmi v 

atmosfére všeobecného strachu a odmietania? 

 

Toto sú výzvy dneška a preto má tohtoročné fórum 

podtitul "Otvorené mestá v dobe strachu". Na Fóre 

integrácie Vám predstavíme inšpiratívne príklady z 

rôznych miest Európy, ktoré môžu poskytnúť návod, ako 

na to. 

Príďte a dozviete sa viac!  

Hosťami Fóra integrácie 2018 budú napríklad prvá afganská pilotka 

vrtuľníka MI-17 Latifa Nabizada, ktorá musela z Afganistanu odísť a 

momentálne žije ako utečenka vo Viedni, Richard Kaniewski ktorý 

pôsobí v oblasti integrácie na úrovni vlády Saska, ktorý bude hovoriť aj 

o situácii po protestoch v Chemnitzi a Salah Uddin, z britskej 

Rohingskej komunity, ktorý porozpráva o integrácii Rohingyov v 

Bredfore. 

 

Dve verejné diskusie a konferencia prinesú množstvo inšpirácie! 



8:30 - 9:00 Registrácia 
9:00 - 9:10 Otvorenie 
Zuzana Števulová, riaditeľka Ligy za ľudské práva 

11:40 - 13:15 Ako to vidia cudzinci? 

Rohingskí utečenci nachádzajúci bezpečný domov v

Bradforde ,  Salah Uddin, British Rohingya Community 

Interkultúrny plán v Barcelone ,  Ana Lucía Olivos

Pairazamán, Barcelona 

Ako fungujú poradné rady zložené z utečencov a

migrantov v Bavorsku ,  Hamado Dipama, AGABY 

 
14:10 - 14:30 Prezentácia správy

"Nové menšiny v Európe" ,  Správa Minority Rights

Group 2018 , Neil Clarke, MRG Europe Office 

14:30- 16:00 Integrácia cudzincov na Slovensku

Projekt KapaCITY  - Predstavenie výsledkov terénneho

výskumu o potrebách slovenských samospráv, Elena

Gallová Kriglerová, CVEK 

Predstavenie výskumu „Ako zamestnať  cudzinca“ a

návrhov odporúčaní, R. Ďurana, R. Chovanculiak , INESS 

Akceptácia diverzity na pracovisku - Daniela

Beráková, Profesia s.r.o. 
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9:10 - 11:15 Otvorené mestá v dobe strachu - inšpirácie 
zo zahraničia 

Latifa Nabizada- prvá afganská pilotka, azylantka

vo Viedni 

"Kultúra strachu"  - predstavenie štúdie o

postojoch k migrácii , Timo Rinke, Friedrich Ebert

Stiftung  

"Mestá azylu", Helge Lunde, riaditeľ ICORN 

"MA 17 - Odbor diverzity a integrácie mesta

Viedeň", David Beraha, mesto Viedeň 

Politiky a stratégie integrácie v Sasku ,  Richard

Kaniewski, expert na integráciu na úrovni 

spolkovej vlády Sasko 



Spolupracujú mimovládky s pašerákmi? 
verejná diskusia  
10. októbra 2018, 18:00 - 20:00, miesto: 
Nadácia otvorenej spoločnosti, galéria    

Ramon Caudevil la, náčelník hraničnej polície, 

Ceuta, španielska enkláva v Maroku 

Alexandra Malangone, ASGI, Taliansko 

nezávislá expertka na migráciu v Stredozemnom mori 

András Lederér, Maďarský helsinský výbor, organizácia 

pomáhajúca utečencom na maďarských hraniciach 

Ana Lucía Olivos Pairazamán, migračná poradkyňa Barcelona 

Link na event:  

https://www.facebook.com/events/1049504111890840/  
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SPR IEVODNÉ  PODUJAT IA  

Mestá a utečenci, verejná diskusia 
9. októbra 2018, 18:00 - 20:00, Goetheho inštitút 

Latifa Nabizada - prvá afganská pilotka, azylantka vo 

Viedni, predstavenie knihy "Siahaj po hviezdach, 

sestra!"  

Salah Uddin, British Rohingya Community Bredford 

Helge Lunde, riaditeľ International Cities of Refuge  

Network  

Richard Kaniewski, expert na integráciu na úrovni 

spolkovej vlády Sasko 

Link na event: 

https://www.facebook.com/events/243882502941700/  

Informácie o diskusiách budú postupne pribúdať, sledujte náš facebook 



Fórum integrácie je realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti 

SR určenej na presadzovanie,podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na 

predchádzanie všetkým formám diskriminácie,rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a 

ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je 

výlučne zodpovedná Liga za ľudské práva, o.z

Fórum o integrácii 2018 a sprievodné 

 podujatia podporili:

Aktuálne informácie o Fóre integrácie nájdete aj tu: 

 https://www.hrl.sk/sk/co-robime/vzdelavanie/forum-o-integracii-2018


