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Európske populačné fórum 2004 sa konalo pod motom „Populačné výzvy a politické 
odpovede“. Hlavným organizátorom fóra bola UNECE v spolupráci s UNFPA 
a švajčiarskou vládou.  
Účasť na Európskom populačnom fóre 2004 bola možná len pre pozvaných hostí. 
Organizátori pozvali zástupcov vedeckých a výskumných inštitúcií, mimovládnych 
organizácií a politikov zo všetkých európskych krajín, ďalej USA, Kanady a všetkých 
bývalých stredoázijských republík Sovietskeho zväzu – celkove asi 400 účastníkov.  
Program Európskeho populačného fóra 2004 bol zameraný na najvýznamnejšie 
demografické problémy súčasnosti. Dominovala nízka plodnosť vo vyspelých 
krajinách a migrácia ako najvýznamnejšia demografická téma 21. storočia. Program 
konferencie bol rozdelený do šiestich blokov – Súčasný demografický vývoj 
v Európe, Globálne demografické trendy z európskeho pohľadu, Pôrodnosť 
a rodičovstvo v krajinách s nízkou plodnosťou, Chorobnosť, úmrtnosť a reprodukčné 
zdravie, Zahraničná migrácia, Demografický vývoj – výzva pre politikov. V rámci 
každého bloku boli vypracované dve podkladové štúdie a prednesených niekoľko 
referátov. Prednášajúci boli buď renomovaní demografi alebo pracovníci významných 
medzinárodných inštitúcií. Prednášky mali veľmi dobrú odbornú úroveň. Za 
nedostatok programu považujem príliš veľký priestor venovaný oblasti strednej Ázie 
(čím nijako nechcem znižovať demografické a spoločenské problémy v tejto oblasti), 
ako aj skutočnosť, že do programu nebol zaradený samostatný blok venovaný 
starnutiu obyvateľstva a jeho dôsledkom. 
Za každým blokom prednášok nasledovala diskusia. Diskusia sa často niesla v duchu 
propagandistických vystúpení mimovládnych organizácií a formálnych politických 
prejavov. Svojou kvalitou výrazne zaostala za prednáškami. Negatívne ju ovplyvnil aj 
veľký počet diskutujúcich, čo výrazne skrátilo časový limit na jedno vystúpenie.  
Aj keď na konferencii odznelo viacero zaujímavých analýz, za najvýznamnejšie 
a najhodnotnejšie poznatky považujem informácie, postrehy, námety a praktické 
skúsenosti týkajúce sa opatrení na zvýšenie plodnosti a integráciu prisťahovalcov. Ide 
naozaj o zaujímavé podnety, ktoré bude možné využiť aj pri koncipovaní populačnej 
a migračnej politiky na Slovensku. 
V rámci konferencie sa konalo aj stretnutie venované projektu Generation and 
Gender, do ktorého je zapojené aj Slovensko (u nás sa projekt realizuje pod názvom 
zisťovanie populačnej klímy). Organizátori projektu stručne zhodnotili doterajší 
priebeh a jednotlivé krajiny informovali o postupe prác. Zatiaľ len niekoľko krajín má 
zabezpečené financovanie zisťovania, viaceré krajiny (hlavne západoeurópske) však 
deklarovali, že s financovaním nebudú mať vážnejšie problémy. Naopak hlavne 
krajiny strednej a východnej Európy nemajú zatiaľ financovanie projektu 
zabezpečené. Čo sa týka postupu prác, Slovensko je medzi krajinami, ktoré pokročili 
najviac. Len malá skupina krajín má spracovaný dotazník a pripravené pilotné 
zisťovanie. Zaujímavou informáciou je, že skoro všetky krajiny odsúvajú realizáciu 
samotného zisťovania na rok 2005, pričom uvádzajú finančné dôvody alebo 
nedostatok času a kapacít na prípravu zisťovania. 
Informácie o konferencii, zoznam účastníkov, podkladové štúdie, prednesené 
príspevky a závery konferencie sa nachádzajú na internetovskej stránke  
www.unece.org/ead/pau/epf/. 
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