Doktorské studium na politologii absolvovala s prací zaměřenou
na mezinárodní spolupráci neonacistů v Evropě. Odborně se
zaměřuje na problematiku politického extremismu a radikalismu
v Evropě a jejich prevenci, na procesy radikalizace vedoucí
k násilnému extremismu a deradikalizace, a v neposlední řadě se
také věnuje bezpečnostní politice. Je autorkou či spoluautorkou
řady odborných textů, pravidelně se účastní mezinárodních
politologických a kriminologických konferencí a je členkou
Radicalization Awareness Network a European Expert Network
on Terrorism Issues.

V letech 2000–2008 zasedala v Zastupitelstvu Středočeského
kraje, kde byla místopředsedkyní a později předsedkyní Výboru
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. V letech 2004–2010
byla členkou české delegace ve Výboru regionů EU. V letech
1989 – 2009 byla členkou KDU-ČSL a od roku 2009 působí v TOP
09. Vede středočeskou stranickou organizaci, kde je od roku 2011
místopředsedkyní strany. V roce 2010 a znovu v roce 2013 úspěšně
kandidovala do Poslanecké sněmovny PČR.

Příspěvek: Nenávist vůči Muslimům na internetu - Blok proti
Islámu

▼Zuzana Lenhartová

▼PhDr. Tomáš Urubek
Po ukončení magisterské politologie a práv v roce 1999 nastoupil
Tomáš Urubek na odbor azylové a migrační politiky na ministerstvu
vnitra. Na počátku tisíciletí učil dva semestry na FSS MU, avšak
práci na ministerstvu upřednostnil před akademickou kariérou.
V letech 2006 a 2007 pracoval v Mezinárodním centru pro rozvoj
migračních politik (ICMPD) ve Vídni. Poté se vrátil na migrační
odbor ministerstva vnitra, kde vede Oddělení zahraničních
a evropských záležitostí.
Příspěvek: Budoucí směrování a rozvoj evropské migrační
a azylové politiky

▼RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Od roku 2005 působí jako odborná asistentka Přírodovědecké
fakulty UK v Praze, Katedry sociální geografie a regionálního
rozvoje (KSGRR). Doktorát získala v oboru Regionální geografie
a přednáší předměty „Geografie mezinárodní migrace a integrace
cizinců“, „Latinská Amerika“ a „Seminář z Latinské Ameriky“.
Dále přednáší v rámci programu ERASMUS, na letních školách
migrace, pro UNFPA – Executive training courses apod. Věnuje se
souvislé vědecké práci, ve které se specializuje na problematiku
mezinárodních migrací a integrace cizinců do společnosti. Je
členkou České geografické společnosti, Asociace amerických
geografů a výzkumného týmu GeoMigrace a také členkou
redakčních rad zahraničních časopisů zaměřených na výzkum
migrace. Podílela se na řadě mezinárodních a domácích projektů
v roli řešitele či spoluřešitele. Řešitelem byla např. v projektech
GAČR (postdoc) „Integrace druhé generace dětí cizinců v ČR“
(2005-07) a GAČR „Migrační vztahy cizinců (a domácí populace)
v Česku: koncentrační nebo difuzní procesy?“ (2012-2014). Je
autorkou nebo spoluautorkou několika kapitol v monografiích
zaměřených na mezinárodní migraci a Latinskou Ameriku, dále pak
řady článků v mezinárodních i domácích odborných časopisech.
Příspěvek: Světové migrační trendy a jejich vliv na současnou
migraci v Česku

▼Mgr. Helena Langšádlová
Poslankyně PČR, bývalá zastupitelka Středočeského kraje
a bývalá starostka Černošic, místopředsedkyně strany (TOP 09).
Mezi roky 2004–2008 vystudovala Vysokou školu politických
a společenských věd v Kolíně, poté absolvovala politologii
na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze.

Příspěvek: Odpovědně řešení bez populismu

Je zakladatelkou a ředitelkou organizace Pomáháme lidem na
útěku (PLNU) a pořadatelkou velké brněnské materiální sbírky pro
uprchlíky. Sama čtyřikrát vyjela pomáhat uprchlíkům do zahraničí,
naposledy před 3 týdny do Idomeni na řecko-makedonských
hranicích. Organizace PLNU koordinuje dobrovolnickou pomoc
lidem na útěku. Činnost organizace zahrnuje koordinaci výjezdů,
koordinaci dobrovolníků a jejich podporu na místě a psychologickou
podporu po příjezdu do ČR, informační servis, materiální a finanční
sbírky a mediální servis. Zuzana je socioložka, pracuje v Institutu pro
výzkum inkluzivního vzdělávání na Katedře speciální pedagogiky,
MU.
Příspěvek: Osobní zkušenosti s pomocí uprchlíkům

-----------------------------------------------------------Moderátoři:
▼prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Vystudoval politologii a právo na Masarykově univerzitě v Brně.
Od roku 1997 do současnosti působí na Fakultě sociálních studií
Masarykovy univerzity. V letech 2003-2004 pobýval jako vědecký
pracovník na Filosofické fakultě Technické univerzity v Chemnitz.
Je držitelem certifikátu od The Bureau of Educational an Cultural
Affairs United States Department of State za studium United States
Institute on National Security at the University of California on
Global Conflict and Cooperation (2007). Zaměřuje se na výzkum
politického extremismu a násilí ve střední Evropě. Je autorem či
spoluautorem několika monografií (mj. Pravicový extremismus
a radikalismus v ČR, Brno 2012; Terorismus v ČR, Brno 2005,
s Astrid Bötticher Extremismus – Theorien – Konzepte – Formen,
München 2012) a více než 150 odborných textů.

▼JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.
Marek Čejka se zaměřuje na region Blízkého východu a jeho vztahy se
Západem, na souvislosti vztahu náboženství a politiky, náboženský
radikalismus, terorismus a vybrané aspekty mezinárodního práva.
V současnosti působí v Ústavu mezinárodních vztahů, Vojenském
historickém ústavu a přednáší na FSS MU a několika dalších
vysokých školách. Je autorem řady článků a několika knih, mj. „Izrael
a Palestina“ (Barrister & Principal, 2005), „Judaismus a politika
v Izraeli“ (Barrister & Principal, 2009) a je spoluautorem
knihy „Rabbis of our time“ (Routledge, 2015). Provozuje blog:
http://blizky-vychod.blogspot.com

MEZINÁRODNÍ POLITOLOGICKÝ ÚSTAV MASARYKOVY UNIVERZITY, FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MU, KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG – ZASTOUPENÍ V ČR, EUROCENTRUM BRNO
A EURACTIV.CZ VÁS ZVOU NA KONFERENCI: MIGRACE - PERSPEKTIVY A MOŽNÁ ŘEŠENÍ.

8:30 - 9:00 – REGISTRACE
9:00 - 9:15 – ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO
9:15 - 10:15 – KEYNOTE SPEECH
Christina Katherine Krause
(Konrad Adenauer Stiftung)

Petra Vejvodová
(Katedra politologie, FSS, Masarykova univerzita)

Tomáš Urubek
(Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR)

Eva Janská
(Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK)

-----------------------------------------------------------10:15 - 10:30 – COFFEE BREAK
------------------------------------------------------------

Helena Langšádlová

10:30 - 12:15

Zuzana Lenhartová

Panel 1: Možnosti kooperace ve střední Evropě
za účelem zmírnění dopadů migrační krize
Moderátor: Miroslav Mareš
(Katedra politologie, FSS, Masarykova univerzita)

Martin Hrabálek
(Mendelova univerzita, Brno)

Nicole Horáková Hirschlerová
(Filosofická fakulta, Ostravská univerzita)

Martin Rozumek
(Organizace na pomoc uprchlíkům)

(Výbor pro evropské záležitosti, Poslanecká sněmovna Parlamentu
České republiky)

(organizace Pomáháme lidem na útěku)

-----------------------------------------------------------ZÁVĚR KONFERENCE
-----------------------------------------------------------▼Dr. Christina Catherine Krause
Dr. Christina Krause se v Nadaci Konrada Adenauera (KAS), kde
působí již jedenáct let, zaměřuje na témata uprchlictví a migrace.
Dr. Krause v KAS nejdříve působila jako spolupracovnice v Bosně
a Hercegovině a posléze jako referentka pro Latinskou Ameriku.
V posledních čtyřech letech působila jako referentka pro západní
Evropu. Před tím, než začala pracovat pro KAS pracovala v Berlíně
pro OSN se specializací na uprchlickou politiku. Získala doktorský
titul s prací na téma přistěhovalecké politiky.
Keynote speech: Německá zkušenost a pohled na migrační krizi

Markéta Blažejovská
(Evropské hodnoty)

Panel 1:

-----------------------------------------------------------12:15 - 14:00 – OBĚD
------------------------------------------------------------

▼Mgr. et Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.

14:00 - 15:45
Panel 2: Česká republika a migrační krize
Moderátor: Marek Čejka
(Ústav mezinárodních vztahů)

Vystudoval Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně,
obor mezinárodní vztahy a evropská studia a Právnickou fakultu
Masarykovy univerzity, obor obor Právo a právní věda. Doktorát
získal v roce 2011 na Fakultě sociálních studií v oboru evropská
studia. Dlouhodobě se zabývá problematikou evropské integrace,
především s ohledem na vnitřní věci a ochranu vnějších hranic. Dále
se zabývá oblastí Latinské Ameriky, především z bezpečnostního
hlediska a z hlediska regionální integrace. V současné době
působí jako odborný asistent na Fakultě regionálního rozvoje
a mezinárodních studií Mendelovy univerzity a jako externí
vyučující na Fakultě sociálních studií MU.
Příspěvek: Problematika azylových kvót a evropská integrace

▼Dr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A.
Pochází z Ingelheim am Rhein (SRN), studovala historii, slavistiku,
pedagogiku a sociologii na univerzitě Johannes-Gutenberg v Mainz
(Mohuč) a na Freie Universität v Berlíně. Účastnila se řady projektů,
např. v Sovětském svazu, kde vyučovala němčinu pro německou
národní menšinu. Po studiích začala pracovat jako lektorka nadace
Robert Bosch Stiftung v ČR a vyučovala němčinu na univerzitě
Palackého v Olomouci a po postgraduálním studiu na univerzitě
v Ostravě jako stipendistka DAAD. V současnosti je odbornou
asistentkou na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a od roku
2013 je zde vedoucí Katedry sociologie. Zabývá se sociologií
migrací, občanskou společností, dějinami sociologie a sociologií
masmédií. Své studium zakončila v rámci multidisciplinární
postgraduální vědecké skupiny na Univerzitě v Osnabrücku
disertační práci na téma Migrace v moderní době.
Příspěvek: Krize jako výzva? Sociologický pohled na migrační
jevy a její pokusy o řešení

▼JUDr. Martin Rozumek
V roce 1998 vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity
obor Mezinárodní veřejné právo. Od roku 2002 pracuje pro
Organizaci pro pomoc uprchlíkům (OPU) a v současnosti je jejím
ředitelem. Působil na různých pozicích v UNHCR v České republice
a Pákistánu, jakož i v brněnském Sdružení občanů zabývajících se
emigranty. Je šéf Výboru vlády České republiky pro lidská práva
a práva cizinců. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti realizace a řízení
nadnárodních projektů EU a projektů rozvojové pomoci v Gruzii.
Úzce spolupracuje s European Council on Refugees and Exiles
a Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.
Příspěvek: Uprchlická krize - národní nebo evropské řešení

▼Mgr. et Mgr. Markéta Blažejovská
Vystudovala Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity
v Brně, obor Sociologie a obor Mediální a komunikační studia.
Nyní je doktorandkou na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy
v Praze. Zabývá se mezinárodní migrací a migrační politikou,
politickou sociologií, multikulturalismem a integrací. Od roku 2014
pracuje v think-tanku Evropské hodnoty jako analytička v týmu
Migration Policy Task Force, která se zabývá řešením migrační krize
na evropské i národní úrovni.
Příspěvek: Silná společná pozice zemí V4 a její role v evropské
migrační krizi

Panel 2:
▼Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.
Působí jako odborná asistentka na Katedře politologie FSS MU.
Je absolventkou politologie a mezinárodních vztahů na FSS MU.

