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V Bratislave sa opäť bude konať Dáždnikový pochod na podporu utečencov
Takmer 80 miliónov ľudí na svete bolo nútene vysídlených zo svojich domovov.
Teda približne každý stý človek je utečencom. Až 40 percent z nich sú deti. Viac ako
26 miliónov z nich sú ľudia na úteku, ktorí museli opustiť svoju krajinu, aby unikli pred
prenasledovaním a hrôzami ozbrojených konfliktov. Ich odvahu a silu pripomína
Svetový deň utečencov.
V tento deň sa ľudia po celom svete “skryjú” pod dáždniky, aby symbolicky
vyjadrili solidaritu so žiadateľmi o azyl, ľuďmi, ktorí získali doplnkovú ochranu a
azylantmi. Tento rok sa opäť k tejto iniciatíve pripojí aj Slovensko. Podujatie pri
príležitosti Svetového dňa utečencov organizujú Nadácia Milana Šimečku a Slovenská
humanitná rada s podporou Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov
(Zastúpenia UNHCR pre strednú Európu) v nedeľu 20. júna. Začne sa o 14:00 na
Primaciálnom námestí bubnovacím workshopom Drumstas. Po ňom odštartuje
Dáždnikový pochod ulicami hlavného mesta, ktorého cieľom bude Tyršovo nábrežie.
Tam bude program pokračovať bábkovým predstavením Posledný dinosaurus Divadla
na hojdačke aj koncertom Andrey Bučko. Okrem toho budú môcť návštevníci
absolvovať workshop Cirkus-kus, ochutnať netradičné jedlá či zahrať si volejbal.
Pripravená je aj výstava najlepších plagátov súťaže Refjúžn Poster z minulého roka.
„Ráno sa v kľude zobudiť, ísť do práce, cez víkend tráviť voľný čas so svojou
rodinou alebo kamarátmi. Takéto, u nás bežné a samozrejmé veci, si však nemôže
dovoliť viac ako 26 miliónov utečencov, ktorí museli svoju krajinu opustiť a sú nútení
hľadať si lepší život mimo svojho domova. Aj preto si každý rok pripomíname Svetový
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deň utečencov ako prejav solidarity voči utečencom v rámci celého sveta,” vysvetľuje
význam Svetového dňa Peter Devínsky, prezident Slovenskej humanitnej rady.
Nina Galanská, riaditeľka Nadácie Milana Šimečku, k tomu dodáva: „Až jedno
percento celej svetovej populácie nemôže žiť v mieste, ktoré nazývali svojím
domovom. Napriek tomu na Slovensku neprevláda u verejnosti ochota prijímať
utečencov. Z výskumu Centra pre výskum etnicity a kultúry vyplýva, že viac ako 85%
respondentov nesúhlasí s tým, aby Slovensko prijímalo viac utečencov ako doteraz.
Naše vnímanie tejto témy je vo veľkej miere ovplyvnené informáciami a obrazmi z
rokov 2015 a 2016, kedy sa stal vysoký počet utečencov prichádzajúcich do Európy
jednou z hlavných tém politického a mediálneho diskurzu. Veríme, že pripomínaním
Svetového dňa utečencov aj cez verejné a kultúrne akcie aspoň čiastočne dokážeme
meniť negatívny obraz o týchto ľuďoch a problematike utečenectva ako takej.”

Čo je Svetový deň utečencov?
20. jún ako Svetový deň utečencov oficiálne vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN v roku 2000.
Prvýkrát si svet pripomenul zraniteľnosť a potreby ľudí na úteku v roku 2001, na 50. výročie Dohovoru
o právnom postavení utečencov z roku 1951. Medzinárodný deň patrí ľuďom, ktorí opustili svoje
domovy a v nových krajinách hľadajú nielen bezpečie, ale aj pomoc pri riešení každodenných
problémov.
Aká je situácia u nás?
V roku 2020 požiadalo o azyl 282 ľudí, Slovensko udelilo 11 azylov a 27 doplnkových ochrán.
Podobná situácia bola v roku 2019, o azyl požiadalo 232 ľudí, získalo ho 9 ľudí, 19 ľudí získalo
doplnkovú ochranu. Pomer uznaných žiadostí o azyl spolu s doplnkovými ochranami sa tak pohybuje
okolo 12 percent. Pandémia a prísne obmedzenia pohybu spôsobili pokles žiadostí o udelenie azylu v
Európe o 31 percent. V roku 2019 ich bolo 713 000, vlani vyše 461 000. Napriek tomu ostal pomer
uznaných žiadostí stabilný, okolo 32 percent.
Nadácia Milana Šimečku
Vznikla vo februári 1991, patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie
meno a odkaz Milana Šimečku, významného disidenta, mysliteľa, filozofa a spisovateľa. Nadácia sa
venuje vzdelávaniu v oblasti ľudských práv, identity, pamäti a rozmanitosti. Organizuje multikultúrny
festival [fjúžn] a prispieva k inklúzii zlepšovaním postavenia sociálne vylúčených skupín.
Slovenská humanitná rada
Pôsobí na Slovensku od roku 1990 a v súčasnosti združuje 116 dobrovoľníckych neziskových
organizácií na území celej republiky. Je národným dobrovoľníckym centrom, reprezentuje
mimovládne, nepolitické a nezávislé spoločenstvo dobrovoľníckych neziskových organizácií.
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Program podujatia Svetový deň utečencov na Tyršáku & Dáždnikový pochod:
14:00
Primaciálne námestie
bubnovací workshop Drumstas
Interaktívna bubnová show, ktorá spája a prináša radosť. Zapojiť sa môže každý, kto má
chuť spoznávať nové veci. Svieže tanečné rytmy z celého sveta budú znieť aj počas
Dáždnikového pochodu.
14:30
Primaciálne námestie
štart Dáždnikového pochodu ulicami mesta
smer Tyršovo námestie
15:00
Tyršovo nábrežie
príhovory
16:00
Tyršovo nábrežie
Divadlo na hojdačke: Posledný dinosaurus
Nezávislé divadlo Divadlo na hojdačke tvorí autorské rozprávky pre deti. Predstavenie
Posledný dinosaurus poučí a zabaví najmenších aj žiakov I. stupňa. V príbehu o putovaní
svetadielmi a hľadaní identity nechýbajú veselé pesničky.
17:00
Tyršovo nábrežie
koncert Andrey Bučko
Hudobníčka, speváčka a skladateľka tvorí vo viacerých jazykoch. Pohybuje sa na hranici
hudobných žánrov, spája jazz s vážnou aj populárnou hudbou.
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