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V Bratislave sa opäť bude konať Dáždnikový pochod na podporu utečencov a utečenkýň
Nadácia Milana Šimečku, Slovenská humanitná rada a Mareena s podporou Úradu vysokého
komisára OSN pre utečencov v Slovenskej republike organizujú v sobotu 18. júna v Bratislave
podujatie pri príležitosti Svetového dňa utečencov. Začne sa o 14:00 na Primaciálnom námestí
bubnovacím workshopom Jamadan. Po ňom odštartuje Dáždnikový pochod ulicami hlavného
mesta, ktorý ukončíme na Tyršovom nábreží, kde je pripravený pestrý program, workshopy a stánky
až do 22:00.
V tento deň sa ľudia po celom svete “skryjú” pod dáždniky, aby symbolicky vyjadrili solidaritu s tými,
ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu alebo dočasné útočisko (utečenci a utečenky, ľudia s
doplnkovou ochranou alebo dočasným útočiskom i žiadatelia a žiadateľky o azyl). To je určené
komukoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek, lebo každý má právo hľadať bezpečie. Solidaritu ľuďom v núdzi
vyjadrí Slovensko i tento rok.
Podujatie pri príležitosti Svetového dňa utečencov sa začne v sobotu 18. júna v Bratislave 14:00 na
Primaciálnom námestí príhovormi 1. námestníčky primátora Bratislavy, Tatiany Kratochvílovej,
a ľuďmi, ktorí museli utekať zo svojich domov kvôli vojne či prenasledovaniu a bubnovacím
workshopom Jamadan. Po ňom odštartuje Dáždnikový pochod ulicami hlavného mesta, ktorý
ukončíme na Tyršovom nábreží. Tam bude program pokračovať divadielkom pre deti SpozaVoza:
Ružová rozprávka, hudobným a tanečným vystúpením detí z Ukrajinskej školy v Bratislave a detí
odídencov z hudobných škôl v Charkove a Kyjeve. Bahájske spoločenstvo pripravilo diskusiu v
angličtine a choreografka Aron MITU tanečný workshop. Vystúpia aj hudobníčka Oksyia a raper Aurel
Shomongo Mwene Bwawa. Deň uzavrie DJ Karaoke Tundra vojnovým setom. Okrem toho budú
návštevníci a návštevníčky môcť absolvovať workshop pletenia náramkov či maľovania pohľadníc
vďaka organizácii SME SPOLU, ochutnať netradičné jedlá, občerstviť sa v Mareena café, spoznať rôzne
organizácie a cudzinecké komunity či zapojiť sa do športových turnajov.
V umeleckom objekte Archipelágo architektonického štúdia WoVen si budete môcť pozrieť tri výstavy:
výstava plagátov a fotografií, ktorými dizajnér Mykola Kovalenko a fotografka Maryna Syrovatka
reflektujú vojnu na Ukrajine. Výstava Nadácie Milana Šimečku Humans of [fjúžn] zobrazuje portréty
cudzincov a cudziniek, ktoré našli domov na Slovensku.
Na konci roka 2021 bolo viac ako 89,3 miliónov ľudí na svete nútene vysídlených zo svojich domovov.
Vyše 42 percent z nich sú deti. Viac ako 27,1 miliónov z nich sú ľudia na úteku, ktorí museli opustiť
svoju krajinu, aby unikli pred prenasledovaním a hrôzami ozbrojených konfliktov. V kontexte ruskej
invázie na Ukrajinu vo februári tohto roka, počet ľudí, ktorí boli nútení odísť zo svojich domov presiahol
viac ako 100 miliónov. Počet ľudí na úteku z Ukrajiny je viac ako päť miliónov, prevažná väčšina sú ženy
s deťmi. Aj ich odvahu a silu si pripomíname na Svetový deň utečencov, ktorý každoročne pripadá na
20. júna.

„Po ruskej invázií hľadá bezpečné útočisko na Slovensku vyše 77-tisíc ľudí z Ukrajiny. Je dôležité im
podať nielen pomocnú ruku, ale nastaviť také politiky, ktoré budú reflektovať pribúdajúcu rozmanitosť
v spoločnosti,” hovorí riaditeľka Nadácia Milana Šimečku Veronika Fishbone Vlčková. Michaela
Pobudová z Mareeny zároveň dodáva: „Vnímanie tejto témy do veľkej miery ovplyvnili informácie a
obrazy po roku 2015, keď sa príchod ľudí na úteku stal jednou z hlavných tém politického a mediálneho
diskurzu. Veríme, že pripomínaním Svetového dňa utečencov verejnými a kultúrnymi akciami,
dokážeme prispievať k pochopeniu témy nútenej migrácie a zlepšovať postoje verejnosti voči ľuďom,
ktorých sa to týka.”
Význam Svetového dňa utečencov vysvetľuje aj prezident Slovenskej humanitnej rady Peter Devínsky:
„Ráno sa v pokoji 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 ľudí, ktorí museli
svoju krajinu opustiť a sú nútení hľadať si lepší život mimo svojho domova. Aj preto si každý rok
pripomíname Svetový deň utečencov ako prejav solidarity voči utečencom na celom svete.”
A hoci sa v súčasnosti pozornosť celého sveta zameriava na Ukrajinu, Seda Kuzucu, senior
koordinátorka pre núdzové operácie, ktorá v súčasnosti vedie operáciu UNHCR v Slovenskej republike,
dodáva: “Ktokoľvek. Kdekoľvek. Kedykoľvek. Každý má právo hľadať bezpečie. Každý rok 20. júna svet
oslavuje Svetový deň utečencov. Stojíme za utečencami – ktokoľvek sú, z kdekoľvek prichádzajú a
kedykoľvek sú nútení utiecť.“
Pomoc ľuďom na úteku poskytuje aj Centrum právnej pomoci: „Už niekoľko rokov je súčasťou agendy
Centra právnej pomoci aj oblasť právnej pomoci ľuďom žiadajúcim o azyl na Slovensku. Tento rok sa
Centrum intenzívne zapojilo do poskytovania právnej pomoci ľuďom z Ukrajiny. Ľuďom na úteku sme
zabezpečili dôležité informácie a poradenstvo a tak aspoň čiastočne zmiernili následky hrôz, ktoré
musia kvôli vojne a prenasledovaniu znášať.“ doplnila riaditeľka Centra právnej pomoci, Zuzana
Števulová.

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. Tento deň oslavuje silu a odvahu ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoju krajinu, aby unikli
pred konfliktom alebo prenasledovaním. Svetový deň utečencov je príležitosťou na budovanie
empatie a pochopenia ich ťažkej situácie a na uznanie ich sile a odolnosti, keď si budujú svoje životy
odznova.
Aká je situácia u nás?
Ku koncu apríla tohto roka požiadalo o azyl 229 ľudí, Slovensko udelilo 17 azylov a 27 doplnkových
ochrán. Z dát UNHRC vyplýva, že kvôli vojne v susednej Ukrajine utieklo na Slovensko viac ako 78 302
ľudí, o dočasné útočisko požiadalo 78 113 z nich. V európskych krajinách je ku 14. júnu registrovaných
takmer 5 miliónov ľudí z Ukrajiny, pričom najviac ich je v Poľsku, viac ako 1,1 milióna ľudí.

UNHCR
Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Slovenskej republike zabezpečuje ochranu
práv a blaho utečencov. UNHCR sa usiluje zabezpečiť, aby každá osoba mala právo vyhľadávať azyl,
nájsť bezpečné útočisko v inej krajine alebo sa dobrovoľne vrátiť domov. UNHCR poskytuje utečencom
ochranu a pomoc na základe ich potrieb a bez ohľadu na ich rasu, náboženstvo, politické názory a
pohlavie. Pri všetkých svojich aktivitách venuje UNHCR pozornosť zraniteľným skupinám, obzvlášť
potrebám detí a presadzuje rovnaké práva pre ženy a dievčatá.
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 multižánrový,
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. Slovenská humanitná
rada sa už viac ako 15 rokov aktívne podieľa na realizácii projektov pre utečencov na Slovensku, a to
vo všetkých štádiách azylového procesu - od vstupu do samotného procesu, cez karanténne a
pobytové zariadenia, udelenie či neudelenie statusu azylanta. Taktiež zabezpečuje komplexnú
starostlivosť o štatnych príslušníkov tretích krajín umiestnených v Útvaroch policajného zaistenia pre
cudzincov a komplexné integračné služby osobám s udelenou medzinárodnou ochranou.
Mareena
Sme nezisková organizácia, ktorá sa pomocou dobrovoľníctva, vzdelávania, komunitných aktivít a
šírenia povedomia snaží vytvoriť inkluzívnejšiu spoločnosť a otvorený domov pre všetkých, ktorí ho
prišli hľadať práve na Slovensko.
Pôsobíme v Bratislave, Nitre, Košiciach, Gabčíkove, a momentálne aj na hraničnom priechode Vyšné
Nemecké, kde v spolupráci so štátnymi zložkami denne koordinujeme poskytovanie služieb za
hraničným priechodom pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom na Ukrajine

Podujatie organizujeme v spolupráci s:
SME SPOLU/Ukraine-Slovakia SOS, Liga za ľudské práva
Podujatie finančne podporili:
UNHCR, Granty EHP a Nórska, ISF AMIF, Nadácia mesta Bratislava, Človek v ohrození

Program podujatia Svetový deň utečencov na Tyršáku & Dáždnikový pochod:

14:00
Primaciálne námestie
Príhovory: Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora Bratislavy, utečenci a utečenkyne a
ľudia, ktorí museli utekať zo svojich domov kvôli vojne či prenasledovaniu
bubnovací workshop Jamadan
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

15:15
Tyršovo nábrežie
Príhovory: Ján Orlovský, riaditeľ Migračného úradu, TBC

16:00
Tyršovo nábrežie
Divadlo SpozaVoza: Ružová rozprávka
O prasiatkach, ktoré hľadajú svoj domov v rôznych krajinách.

17:00-17:30
Tyršovo nábrežie

Tanečné a hudobné vystúpenie
Vystúpia deti z Ukrajinskej školy v Bratislave a deti z hudobných škôl z Charkova a Kyjeva.

17:30-18:00
Tyršovo nábrežie
On inclusion - diskusia Bahájskeho spoločenstva na Slovensku
Diskusia o inklúzii a eliminácii predsudkov v spoločnosti - v rodinách, susedstvách, školách či na
pracoviskách. Diskusia bude v angličtine.

18:00-19:00
Aron MITU - tanečné vystúpenie a workshop

19:00 – 20:00
Tyršovo nábrežie
Koncert Oksyi
koncert

20:00 – 21:00
Tyršovo nábrežie
Aurel Shomongo Mwene Bwawa
koncert

21:00 – 22:00
Tyršovo nábrežie
Karaoke Tundra
DJ set
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