
POSTOJ ČESKÉ A EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI VŮČI 
(NOVÝM) MIGRANTŮM A UPRCHLÍKŮM 

Analýza diskurzu, trendů a perspektiv budoucího vývoje 
 

Odborný workshop pořádá Právnická fakulta MU 
 

Kdy: 30. listopadu 2013, 09:00 – 17:00 hodin 
 

Kde: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha (místnost 38) 
 

V rámci aktuálních otázek v mezinárodním uprchlickém právu je jedním z řešených témat 
problematika tzv. nových migrantů-uprchlíků. Jedná se o osoby, které nespadají do současné 
definice uprchlíka dle mezinárodního práva, avšak existující realita migračních trendů a příčin 
vyvolávajících problém uprchlictví ukazuje, že stávající rozsah definice uprchlíka nedostatečně 
reflektuje aktuální potřeby a je tedy navrhováno jeho rozšíření o další kategorie migrantů. V postoji 
k této otázce však existuje tenze mezi postojem mezinárodních vládních i nevládních organizací a 
odborníků na straně jedné a států coby tvůrců mezinárodního práva na straně druhé. Cílem 
workhopu je proto zaměřit se na uchopení tohoto fenoménu a zhodnotit, jaká je perspektiva 
realizace případných změn v oblasti uprchlického práva z pohledu české (a evropské) pozice a 
legislativy a zda je evropská společnost vůbec připravena a ochotna přijímat další (nové) typy 
migrantů v právním rámci uprchlického práva. Zároveň by jeho součástí měla být reflexe otázek, 
které s těmito tématy souvisí, avšak nazírají je širší perspektivou – tj. téma uchopují nejen z hlediska 
nastavení právního rámce, ale také z pohledu celospolečenského. Řešenými otázkami tedy budou 
sociální kontext migrace, aktuální diskurz existující v české a evropské společnosti, politice a 
legislativě ve vztahu k migraci a uprchlictví či reakce cílové společnosti na (nově) příchozí. Hlavním 
záměrem je reflexe současné situace v ČR a perspektivy budoucího vývoje. 

 



Program: 
 
9:00-9:30 registrace 
 
9:30 – 12:00 Nové výzvy mezinárodního práva ve vztahu k nucené migraci 
 

V diskuzi vystoupí: 

Pavel Pořízek (KVOP)  

Petra Levrincová (UNHCR) 

Martin Rozumek (OPU) 

Linda Janků (Prf MU) 

 

(v průběhu panelu proběhne coffee break) 

 

12:00 – 13:00 oběd 

 

13:00 – 15:00 Postoj české a evropské politiky, legislativy a společnosti vůči (novým) migrantům 

V diskuzi vystoupí: 

Pavel Pořízek (KVOP)  

Lenka Šafránková Pavlíčková (NESEHNUTÍ) 

Martin Rozumek (OPU) 

Linda Janků (Prf MU) 

 

15:00 – 15:30 coffee break 

 

15:30 – 17:00 Závěrečné zhodnocení, konzultace se studenty, síťování a diskuze možností 
případné další spolupráce 

 

 

 

 

 

 

Kapacita akce je omezena. V případě zájmu kontaktujte Lindu Janků (linda.janku@law.muni.cz). 

mailto:linda.janku@law.muni.cz

