
Role médií, novinářů a propagandy v uprchlické „krizi“ 

(Let´s name it) 
 

Neveselou realitou takzvané „uprchlické krize“ ve Střední Evropě je skutečnost, že 
mluvíme o velké uprchlické „krizi“ ovšem téměř bez uprchlíků přítomných 
v našem visegrádském regionu, islamofobie nabývá ohromných rozměrů, ale 
chybí nám k tomu u nás žijící muslimové a řada politiků těchto nových fóbií ze 
všech sil využívá, přilévá olej do ohně a snaží se tak získat snadnou podporu od 
méně informovaných a vyděšených voličů. Otázka nepřítomných uprchlíků se tak 
paradoxně stala hlavní nadějí populistických politiků v příštích volbách a kvůli 
migraci se upozaďují skutečné problémy našich společností, které nejsou schopni 
politici řešit, jako jsou korupce, hrozivá demografická prognóza a s tím související 
neudržitelnost současného důchodového systému, zhoršující se kvalita vzdělávání 
a zdravotné péče, environmentální problémy. Navíc, na rychlém vzestupu je 
propaganda, která masivně míří proti uprchlíkům, Evropské unii, Angele 
Merkelové, muslimům, nevládním organizacím a USA a silně přispívá k tomu, 
veřejné mínění se staví často velmi negativně k solidaritě, ke spolupráci mezi 

státy, ke spolupráci v rámci EU, NATO či OSN. 

Během dvoudenní konference v Praze ve dnech 26. a 27. ledna 2017, která se bude 
konat v Evropském domě, Jungmannově ul. 24, se zaměříme na zhodnocení role 
médií a novinářů během uprchlické „krize“ a po ní. Probereme, jak odborníci a 
NNO mohou pomoci novinářům a médiím k vyváženějším výstupům jejich práce, 
pokusíme se bez obalu pojmenovat a zacílit na problém propagandy a populismu 
politiků, kteří zneužívají mýtů vytvořených kolem problematiky migrace. 
Podíváme se také na to, jak političtí hráči využívají mediálního diskursu s cílem 
zviditelnit a odůvodnit své populistické argumenty. 

Klíčové otázky jsou následující: Jaké jsou alternativy současného negativního a 
často jednostranného mediálního diskurzu? Existují dobré praxe či příklady toho, 
jak média používají etická pravidla při pokrytí vybraného tématu? Nebo existují 
jiné, účinnější nástroje ke kýženému posunu mediálního obrazu uprchlíků 

v našem regionu?  

Vedle konference o roli médií, novinářů a propagandy v uprchlické „krizi“ se dne 
25. ledna 2017 uskuteční ve 13 hodin rovněž v Evropském domě představení nové 
zprávy o vraceních a odmítání žadatelů o azyl na hranicích zemí Střední Evropy a 
Balkánu (tzv. push-backs či refoulement), které je zakázáno mezinárodním 
právem. Zprávu představí nevládní organizace ze Střední Evropy a Balkánu, 
většina z nich jsou členy ECRE – Evropské rady pro uprchlíky a exulanty se 



sídlem v Bruselu. Představení zprávy se zúčastní se také experti z Rakouska, 
Německa a Švýcarska. Diskutovat se budou také další odstrašovací taktiky 
používané zeměmi Střední Evropy a Balkánu, kterými jsou protiprávní detence 

nebo neúměrné protahování azylových řízení. 

Registraci, prosím, proveďte zasláním emailu na adresu eva.kalicinska@opu.cz. 
Ke vstupu na konferenci a představení zprávy o nezákonných návratech bude 
vyžadován průkaz totožnosti s fotografií.  Akce proběhne v angličtině a nebude 

překládána.     

Program: 

Čtvrtek 26. leden 
 
1.0             Zahájení, Martin Rozumek, Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) 

 
Zhodnocení mediálního pokrytí uprchlické „krize“ v České republice a na 
Slovensku - Adéla Jurečková, Člověk v tísni, a Zuzana Kepplová, deník SME, 
Slovensko  

 
1.40  Talk Decoded, Dr. Anna Szilagyi, Dekódovaný jazyk: Konstrukce uprchlické krize 

v politickém a mediálním diskurzu v Maďarsku 
2.10  Diskuse  
 
2.20 – 2.30  Přestávka s občerstvením 
 
2.30  Představování faktů, vyvracení mýtů o uprchlících – jak mohou experti a 

občanská společnost pomoci novinářům v jejich práci - Tomáš Lindner, týdeník 
Respekt, a Martin Biben, Hospodářské noviny  

 
3.10  Veřejné mínění v České republice a možné recepty proti vytváření negativního 

obrazu o uprchlících a migrantech - Pavel Fischer, STEM, a Magda Faltová, SIMI 

 
3.40     Manická deprese médií v pokrytí uprchlické krize aneb jaké chyby jsme udělali 

v naší práci.  
  Clemens Neuhold, Profil, Rakousko  
 
4.10  Diskuse     
 

Pátek 27. leden 
 
10.00  Reakce na propagandu v Litvě a mystéria kolem občanů - Daiva Repečkaité, 

Nadace People of Change, Malta 
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10.30  Odpověď českého státu a nestátních aktérů na propagandu v České republice - 
Jakub Janda, Think-tank Evropské hodnoty 

 
11.00  Povaha nové hybridní války Ruska a význam propagandy v ní? Případ Lisa – 

case z Německa, Steffen Dobbert, Zeit Online editor, Německo   

11.30  Diskuze, otázky a odpovědi 
 
12.00  Přestávka s občerstvením  
 
12.30  Co můžeme udělat pro lepší budoucnost? Existují efektivní nástroje pro změnu 

mediálního diskurzu v našem regionu? Jaká je budoucnost EU? Jak mohou být 

občané EU objektivně informováni o uprchlících a výhodách spolupráce zemí 
Evropské unie v otázkách migrace a azylu? Představení nápadů, názorů a 
různých iniciativ účastníků z různých zemí: Slovenska, Slovinska, Chorvatska, 
Polska, ČR, Litvy, atd.  

 
14.00  Zakončení konference 
 
 

 


