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TISKOVÁ ZPRÁVA

Týden za práva migrantů a migrantek

Praha 6. prosince 2012 - Až sto tisíc migrantů ze zemí mimo Evropskou unii je vyloučeno ze systému veřejného zdravotního pojištění. Právě tento problém se stane hlavním tématem Týdne za práva migrantů a migrantek, který proběhne od 12. do 19. prosince. Týden akcí v Praze, Brně a Pardubicích se koná při příležitosti Mezinárodního dne OSN za práva migrantů. Kromě tématu zdravotního pojištění se také vysloví proti aktuální hrozbě zrušení sekce lidských práv na Úřadu vlády.

„Migrantům risk, pojišťovnám zisk“ je hlavní motto Týdne za práva migrantů a migrantek, které vystihuje aktuální situaci migrantů odkázaných na nevyhovující komerční pojištění. Úsilí o začlenění migrantů do systému veřejného zdravotního pojištění zatím podpořily desítky institucí a osobností, mezi nimi i prezident České lékařské komory, Milan Kubek: „Česká lékařská komora podporuje legitimní požadavky na začlenění legálních imigrantů do systému veřejného zdravotního pojištění. Vždyť přeci není normální, že náš stát v zájmu zisku komerčních pojišťoven umožňuje okrádání systému veřejného zdravotního pojištění a diskriminuje lidi, kteří mají zájem v naší zemi legálně pracovat, a jejich rodinné příslušníky.“ Do veřejného zdravotního pojištění mají nyní přístup pouze migranti, kteří jsou zaměstnáni anebo mají trvalý pobyt. Celé prohlášení je dostupné zde.

V rámci Týdne za práva migrantů se budou například promítat dokumenty „Obchodníci se zdravím“ a „Lepší život“, které se věnují jak problému zdravotního pojištění, tak postavení migrantů na trhu práce v ČR, bude se diskutovat o postavení migrantů v ČR a ve světě, vernisáž bude mít výstava o zdravotním pojištění migrantů. Specialitou bude procházka s výkladem po okolí pobočky Ministerstva vnitra, kde si migranti kupují od zprostředkovatelů komerční pojištění. V Praze završí program týdne dvě akce. Během Mezinárodního dne migrantů 18. prosince bude připomenuta Úmluva OSN o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin, jakož i další významné úmluvy, které Česká republika neratifikovala. Poté zahrají na uzbecký buben a zazpívají tradiční arabské písně Tashev Farhod a Meran Kasim a dále kapela Koza na útesu. 19. prosince proběhne happening za zahrnutí migrantů a migrantek do veřejného zdravotní pojištění před sídlem VZP v Praze.

Během Týdne za práva migrantů a migrantek se též bude protestovat proti aktuálnímu plánu na zrušení Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády, která má být přesunuta a rozmělněna po několika ministerstvech. „Argumentuje se šetřením, počty úředníků v této sekci jsou však nyní naprosto minimální. Ponechání už dnes slabé zmocněnkyně pro lidská práva na Úřadu vlády bez jakéhokoliv sekretariátu by vážně ohrozilo agendu lidských práv“, říká Marek Čaněk z Konsorcia.

Celý program: www.konsorcium-nno.cz/tyden-za-prava-migrantu.html 

Více informací o Kampani za zdravotní pojištění migrantů a migrantek: www.zdravotnipojistenimigrantu.cz

Více informací: 
Marek Čaněk, marek.canek@konsorcium-nno.cz, tel. 776 – 003 635 
Elena Tulupova, office@konsorcium-nno.cz, tel. 773 – 649 264
Linda Janků, linda@nesehnuti.cz, tel. 777 – 254 821

Program Týdne za práva migrantů a migrantek, 12. – 19. prosince 2012
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Za podporu Mezinárodního dne migrantů v rámci projektu Za veřejné zdravotní pojištění pro migranty a migrantky děkujeme Nadaci Open Society Fund Praha. 


***

Středa 12. 12.
 
Pardubice: Promítání filmu Obchodníci se zdravím (2012) a diskuse s tvůrci
9.00 Univerzita Pardubice, Aula Arnošta z Pardubic

Dva vietnamští filmaři, manželé Nghiem Quynh Trang a Do Duy Hoang, natočili krátký film o tom, jaké to je přijít k doktorovi jako cizinec s kartičkou komerční zdravotní pojišťovny. Ukazují na nesmyslnost systému komerčního pojištění pro migranty, který diskriminuje cizince v přístupu ke zdravotní péči a přivádí rodiny s dětmi do neřešitelných finančních potíží.

Pořádá: Most pro lidská práva

Brno: Zdravotní pojištění migrantů v ČR v obrazech
17.30 -19.30 Trojka, Dominikánská ulice 9

Slavnostní vernisáž výstavy ke Kampani za zdravotní pojištění migrantů a migrantek. Výstava představí originální grafické ztvárnění příběhů migrantů a migrantek, na které tvrdě dopadl současný nefungující systém komerčního zdravotního pojištění cizinců v ČR. Součástí vernisáže bude diskuse, vystoupení písničkáře Andreje Mukamaeva a ve druhé části promítnutí Obchodníků se zdravím.

Pořádá: NESEHNUTÍ a Organizace pro pomoc uprchlíkům Brno

Praha: Migrace, co to pro nás znamená? Migration: What does it mean to us?
17.30 – 20.00 Galerie Družina, Krymská 14

Diskusní večer spojený s promítáním krátkých filmů o migraci. Na debatu zveme autory filmů, pořadu Crossings na Radiu Wave, autory článků z webu Media4us a odborníky. V MU budou vystaveny fotografie ze soutěže Koktejl kultur.

Pořádá: European Alternatives – Transeuropa Prague a Multikulturní centrum Praha

Sobota 15. 12.

Praha: Exkurze po komerčních zdravotních pojišťovnách
14.30 Koněvova 32

Čeká vás krátká procházka po okolí pobočky Ministerstva vnitra, kde se vyřizují žádosti migrantů o pobyt anebo jejich prodloužení. V jejím okolí je řada služeb pro migranty včetně koupě pojistek u zástupců pěti komerčních pojišťoven. Proč musí mít někteří migranti komerční zdravotní pojištění? Kdo na něm vydělává a kdo na něm prodělává? Jak se liší jednotlivé komerční pojišťovny?

Pořádá: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty, Iniciativa za práva pracovních migrantů a migrantek a PragueWatch

Pondělí 17. 12.

Praha: Promítání filmů Lepší život (2012) a Obchodníci se zdravím (2012) s diskusí
20.30 Kino Světozor

Lepší život vypráví příběhy čtyř migrantů a migrantek z Ukrajiny, Vietnamu, Kyrgyzstánu a Moldávie, kteří si vybrali Českou republiku jako místo, kde chtějí žít a pracovat. Režisérem je Jan Látal. Film Obchodníci se zdravím filmařů Nghiem Quynh Trang a Do Duy Hoang je kritikou systému komerčního pojištění pro migranty.

Pořádá: Sdružení pro integraci a migraci

Úterý 18. 12.

Praha: MEZINÁRODNÍ DEN MIGRANTŮ
Klubovna v Dejvicích, na rohu ul. Generála Píky a Gymnazijní
18.30 – 19.45 Jak zlepšit postavení migrantů v ČR? Otevřená debata
20.15 – 20.45 Tashev Farhod a Meran Kasim – uzbecký buben a arabské písně
21.00 – 22.00 Koza na útesu – klezmer-punk
Výstava Zdravotní pojištění migrantů v obrazech

18. prosinec je spojený s Úmluvou OSN o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin. O této a dalších úmluvách, které Česko neratifikovalo, postavení migrantů v ČR a ve světě a migrantském aktivismu bude diskuse, která otevře celovečerní oslavu Mezinárodního dne migrantů. Zvou na ni migrační a migrantské organizace a další iniciativy. Vstupné dobrovolné

Pořádá: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Iniciativa Ne rasismu!, AMIGA

Středa 19. 12.

Praha: Happening za zahrnutí migrantů do veřejného zdravotního pojištění
14.30 VZP, Orlická 4

Pořádá: Iniciativa Ne rasismu!, Iniciativa za práva pracovních migrantů a migrantek

