Vabilo na okroglo mizo
Kakšne so posledice omejevanja mobilnosti zaradi pandemije
COVID-19?
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Slovenska vlada je 12. 3. 2020 razglasila epidemijo COVID-19, ki je v t.i. prvi fazi trajala do 31.
5. 2020. V tem času je bilo v povezavi s COVID-19 in mobilnostjo prebivalstva sprejetih več
kriznih strategij, politik in ukrepov za repatriacijo prebivalcev Slovenije, ki so se ob razglasitvi
pandemije nahajali v drugih državah. Nacionalna konzularna služba in številna relevantna
ministrstva so se znašla pred povsem novim izzivom: kako številnim turistom, študentom,
migrantskim in napotenim delavcem zagotoviti varen povratek v Slovenijo. Repatriacija, ki je
sledila izbruhu COVID-19, je bila največja repatriacija v zgodovini Republike Slovenije. Poleg
asistirane repatriacije so se prebivalci Slovenije vračali v državo na različne načine ter se na
potovanju in po prihodu v Slovenijo soočali z različnimi ovirami. Številni delovni migranti,
čezmejni delavci in napoteni delavci so v tujini nenadoma ostali brez dela ali so bili potisnjeni
v prekarne delovne razmere. Med opravljanjem čezmejnega dela so bili izpostavljeni tudi
številnim tveganjem kot posledici omejevanja mobilnosti zaradi epidemije (izguba službe,
začasna prekinitev dela, zdravstvena tveganja, ipd.).
Na okrogli mizi bodo o posledicah ukrepov in osebnih izkušnjah mednarodne mobilnosti
spregovorili Žarko Markovič, EURES svetovalec v okviru Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje, Andrej Šter, vodja konzularnega sektorja pri Ministrstvu za zunanje zadeve,
Petra Miklavc, receptorka hotela v Avstriji, ki dnevno prehaja mejo med Slovenijo in Avstrijo
ter Katja Terpin, direktorica Zavoda Patronata INAS - CISL Nova Gorica. V pogovor, ki ga bo
vodila dr. Mirjam Milharčič Hladnik, se bodo vključili tudi raziskovalke in raziskovalci ZRC
SAZU.
Dogodek organizira Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU. Potekal bo v živo
in na spletu preko povezave https://www.youtube.com/watch?v=MfM-IzEw6Og
Vljudno vabljeni!
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Okrogla miza je rezultat Raziskovalnega programa Narodna in kulturna identiteta slovenskega
izseljenstva v kontekstu raziskovanja migracij (P5-0070), ki poteka na ZRC SAZU.

