KONFERENCIJA EMN NCP HRVATSKA
POVODOM DANA IZBJEGLICA
„ŽENE U MIGRACIJAMA“
Zagreb, 23. lipnja 2022. godine
AGENDA
EMN NCP Hrvatska i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, povodom
Svjetskog dana izbjeglica dana 23. lipnja u Zagrebu, organiziraju nacionalnu
konferenciju, posvećenu ženama u migracijama.
Datum: četvrtak, 23. lipnja 2022.
Vrijeme održavanja: 10:00 – 15:00
Mjesto: Hotel Dubrovnik (dvorana Ban Jelačić), Zagreb, Hrvatska i online
Jezik: engleski i hrvatski (simultani prijevod)
Moderator: Marina Mandić, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
10 dana prije
9:15 – 10:00
10:00 – 10:15

Registracija
Okupljanje i tehnička provjera
Kava dobrodošlice
Dobrodošlica
Ivana Perlić Glamočak, koordinator, EMN NCP Hrvatska
Uvodna riječ
Žarko Katić, državni tajnik, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike
Hrvatske

10:15 – 11:20

Panel I: Žene u pokretu – Žene migrantice u EU-u
U većini europskih zemalja udio žena među migrantima je visok. Što
znamo o tim ženama u pokretu? Žene migriraju u Europu iz raznih
razloga te čine više od polovice svih migranata u zemljama OECD-a i
EU-a. Uloga žena migrantica vrlo je važna u kontekstu integracije – ne
samo njihove vlastite, već i integracije članova njihovih obitelji.
Nedavni događaji u Ukrajini potaknuli su još više rasprave o integraciji
žena migrantica. Više od šest milijuna Ukrajinaca napustilo je svoju
zemlju od početka rata 24. veljače, a većina tih izbjeglica su žene i
djeca.
Kako bi se uklonile prepreke s kojima se suočavaju žene migrantice,
istaknute žene koje sudjeluju u stvaranju migracijskih politika, kako u
Hrvatskoj tako i u Europskoj uniji, pozvane su dati osvrt na temu
osnaživanja žena u migracijama i njihovog uspješnijeg uključenja u
društvo.
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Bahrija Sejfić, zamjenica ravnatelja Ureda za ljudska prava i
prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske



Simona Ardovino, Odjel za upravljanje migracijama, Europska
komisija



Karolina Marcjanik, Odjel za upravljanje obukom i učenjem,
EUAA



Anna Rich, predstavnica UNHCR-a u Hrvatskoj



Suzana Borko, zamjenica ravnatelja, Hrvatski Caritas

Q&A
11:20-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Panel II: Fokus na integraciju žena migrantica; EU okvir i
nacionalne politike i strategije država članica
Druga panel rasprava osvrnut će se na provođenje Akcijskog plana EU
o integraciji i uključivanju za razdoblje od 2021. do 2027. godine, u
kontekstu položaja žena u migracijama, s posebnim osvrtom na
mogućnost korištenja sredstava iz EU fondova.
Bit će prezentirani i glavni zaključci EMN studije „Integracija žena
migrantica u EU: politike i mjere” te će se dati uvid u stanje integracije
žena migrantica u EU-u.
Predstavnici drugih država članica koje imaju posebne programe
integracije usmjerene isključivo na žene migrantice bit će pozvani da
podijele svoje dobre prakse i iskustva.


Provedba Akcijskog plana EU za integraciju i inkluziju
2021. - 2027. i EMN studija „Integracija žena migrantica
u EU: Politike i mjere”- Magnus Ovilius, voditelj Sektora
predviđanja, pripravnosti i praćenja politika, predsjedavajući
EMN, Europska komisija



Austrija-Marianne Höhl, voditeljica integracijske koordinacije
Ureda saveznog kancelara Republike Austrije
Projekt „Nachbarinnen in Wien”- Ayten Pacariz, (operativna
upraviteljica) i Asha Osman (socijalna pomoć za obitelji)



Njemačka – Projekt „Strong in the Workplace” - Christine
Mühlbach (voditeljica odjela njemačkog Ministarstva za obitelj,
starije građane, žene i mlade)



Cipar – Projekt – “Limassol: one city; the whole world”
Simoni Papakosta, Limassol



Grad Osijek
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Q&A

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-14:50

Panel III: Tko su žene u pokretu? Iskustva žena migrantica u
Hrvatskoj
U trećem panelu sudjelovat će korisnice privremene i međunarodne
zaštite u Republici Hrvatskoj, ali i državljanke trećih zemalja koje
borave u Republici Hrvatskoj temeljem nacionalnog ili EU
zakonodavstva u području zakonitih migracija. Cilj panela je pružiti
mogućnost ženama migranticama u Republici Hrvatskoj da upoznaju
javnost s iskustvima, izazovima s kojima se susreću, očekivanjima
koja imaju te s prijedlozima potreba i aktivnosti koje bi omogućile
uspješnije i ravnopravnije uključivanje u hrvatsko društvo.

14:50-15:00

Q&A
Završna riječ
Ivan Vidiš, državni tajnik, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava,
obitelji i socijalne politike
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