Vědecká kavárna Uprchlictví a migrace
Středa, 21. října 2015
ÚMV, Nerudova 3, Praha 1
14:30 – 14:50

Prohlídka knihovny ÚMV

15:00 – 16:10

Domácí rozměr
Moderuje: Ondřej Horký-Hlucháň

15:00

Přivítání ředitele Petra Kratochvíla: Jakým směrem bychom se měli vydat?
Úvodní slovo Anny Vanclové, organizátorky výzvy Vědci proti strachu a lhostejnosti

15:10

Pavel Barša: Co je nového na současné vlně odporu proti uprchlíkům?

15:30

Daniela L. Chalániová (AAU): Aký obraz o utečencoch ponúkajú iDNES.cz a Blesk s
radikálnym hnutím Islam v ČR nechceme? Analýza fotografií a fotokoláží zo sociálnych
sietí

15:50

Michal Kořan: Je česká politika odpovědná za to, co se děje za našimi hranicemi?

16:10 – 16:20

Přestávka

16:20 – 17:40

Středoevropský a unijní rozměr
Moderuje: Ondřej Horký-Hlucháň

16:20

Michal Šimečka: Jaký smysl má společný postoj Visegrádské skupiny k návrhům
Evropské komise?

16:40

Vít Beneš: Přežije Schengen uprchlickou krizi?

17:00

Vladimír Handl: Proč mají Němci k uprchlíkům vstřícnější vztah než Češi?

17:20

Jan Eichler: Jaký je mezi rozdíl běženci a uprchlíky? Jak se s imigrací sžila Francie?

17:40 – 17:50

Přestávka

17:50 – 19:30

Mimounijní rozměr
Moderuje: Daniela L. Chalániová (AAU)

17:50

Ondřej Horký-Hlucháň: Omezíme příchod uprchlíků a ekonomických migrantů
poskytováním rozvojové pomoci zemím jejich původu?

18:10

Jan Daniel: Jak se Libanonci vyrovnávají s více než milionem syrských uprchlíků v
zemi? Jaké jsou hlavní výzvy vzájemného soužití a v čem by jim mohlo pomoci
mezinárodní společenství? Videokonference z Bejrútu

18:30

Lucia Najšlová (FSV UK): Proč jsou dva miliony Syřanů v Turecku a co na to říkají
Turci? Co si Turecko myslí o uprchlických kvótách v Unii?

18:50

Kateřina Rudincová (TUL): Před kým a před čím utíkají mladí Eritrejci, Etiopané a
Somálci do Evropy?

19:10

Marek Čejka: Jak se žije v palestinských uprchlických táborech v Libanonu?
Komentovaná fotoreportáž

Doprovodný program:
Po celou dobu konání akce budou k dispozici tematické materiály, připravena výstavka publikací
o migraci a budete mít možnost navštívit knihovnu ÚMV.
Registrace:
Registrujte se, prosím, na e-mailu registrace@iir.cz do úterý, 20. října 2015. Je možné dostavit se jen na
část programu kdykoli v průběhu celého odpoledne.
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat PR a Konferenční servis: conference@iir.cz.

