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Organizátorom konferencie o medzinárodnej migrácii v Európe bol Inštitút pre populačný 
výskum a sociálnu politiku  v Ríme. Organizačne kvalitne pripravená konferencia mala dve 
časti – rokovanie v sekciách a postery.  

Rokovanie prebiehalo v 4 sekciách: 
1. Špeciálne zisťovanie v medzinárodných migračných štúdiách 
2. Nové formy migrácie v Európe 
3. Vývoj regionálnych typov medzinárodnej migrácie v Európe 
4. Meranie integrácie: imigranti a druhá generácia 

Prvý blok prednášok mal metodologický charakter. Príspevky tejto sekcie boli venované 
špeciálnym zisťovaniam v medzinárodnej migrácii (tvorba výskumnej vzorky, metodologické 
problémy, praktické obmedzenia). Zaujímavé bolo aj využitie kombinácie metód sociálnych 
vied s etnografiou pri štúdiu migrácie. Ďalšie príspevky sa venovali metodologickým 
problémom ilegálnej imigrácie, obmedzeniam pri výskume azylantov, problémom migrač-
ných tokov medzi krajinou príchodu a odchodu a problematike migrácie domácností, nakoľko 
v súčasnosti sa ukazuje, že je potrebné venovať čoraz väčšiu pozornosť nie migrácii 
jednotlivcov, ale migrácii rodín. 

Druhý a tretí blok bol zameraný na zmeny v migračných tendenciách a na formovanie novej 
migračnej situácie. Keď sa po páde „železnej opony“ do migračných pohybov v Európe vo 
väčšej miere zapojili aj krajiny strednej a východnej Európy, vo vyspelých krajinách Európy 
začali silnieť obavy z invázie migrantov z bývalých socialistických štátov. Obavy sa však 
nenaplnili a mnohé z  krajín východného bloku zaznamenávajú podľa evidovanej migrácie 
slabé migračné zisky. Najvýraznejšie sa však v posledných rokoch zvýšila imigrácia do krajín 
južnej Európy, ktoré sú často označované ako nové imigračné krajiny Európy. Samozrejme, 
že na vývoj migrácie v Európe má vplyv aj rozšírenie Európskej únie. Súčasné migračné 
trendy v Európe však zároveň potvrdzujú, že je ťažké formulovať všeobecnú charakteristiku 
migračného modelu Európy, najmä v súvislosti s rastúcou rozmanitosťou foriem migrácie. 

Mnohé zaujímavosti prinieslo rokovanie štvrtej sekcie, kde príspevky prezentovali krajiny, 
ktoré majú dlhodobé skúsenosti s vysokou imigráciou, a teda aj skúsenosti s imigrantmi 
druhej generácie. Väčšinou porovnávali vzdelanostnú úroveň, možnosti zamestnania, ale aj 
reprodukčné charakteristiky, premeny rodinného správania, ako aj celkovú sociálnu mobilitu  
medzi generáciou rodičov a generáciou detí. 

Obidva rokovacie dni sa končili postermi, ktoré vhodne dopĺňali rokovanie v sekciách. Prvý 
bol venovaný migračným tokom, druhý integrácii migrantov.  

Aj keď mnohé príspevky prezentované na konferencii boli zaujímavé, za najpodnetnejšie 
považujem tie, ktoré obsahovali postrehy, námety, ako aj praktické skúsenosti týkajúce sa 
integrácie migrantov a ktoré možno využiť aj pri koncipovaní migračnej politiky SR. 

Záverečný deň konferencie bol venovaný prehliadke „etnického Ríma“, t.j. dvom mestským 
štvrtiam, ktoré boli v období po 70. rokoch revitalizované a sú osídlené imigrantmi - jedna 
imigrantmi z Číny a druhá imigrantmi z Afriky. 

Abstrakty, prednesené príspevky, ako aj príspevky, ktoré boli prezentované ako postery, sú 
vystavené na stránkach Inštitútu pre populačný výskum a sociálnu politiku na adrese: 
http://www.irpps.cnr.it/ricmob/web_conf/confere.htm . 


