Migrace, mobilita a reprodukční zdraví
Migrace a mobilita svým způsobem definují dnešek. K migraci v historii lidstva nikdy
nedocházelo v takovém rozměru a intenzitě, v jakých ji můžeme celosvětově pozorovat dnes
(Acevedo-Garcia, Almeida 2012). Migrace je proces, který je v mnoha různých rovinách spjat
se zdravím dotyčných osob, přičemž obzvláště silně ovlivňuje reprodukční a perinatální
zdraví migrujících žen a jejich dětí. V celé oblasti lidské reprodukce se nicméně v posledních
cca dvaceti letech vyskytuje rostoucí mobilita lidských těl, tělesných substancí, objektů,
technologií a vědění, které překračují hranice, včetně těch státních, proto, aby uspokojily
rodičovské touhy a potřeby pomocí reprodukční medicíny a průmyslu (Krolokke et al. 2016).
Pohyb napříč státními hranicemi, lokálními institucemi a v rámci globálních nerovností se
však stává zdrojem rizik a zranitelnosti, je sférou obchodních zájmů, ale také nástrojem k
hledání řešení.
Migrace a mobilita představují nejen v souvislosti s reprodukčním zdravím téma navýsost
politické, jak ukazují například diskuse o (nedostatečném) přístupu migrujících ke zdravotní
péči a jejich právech na zdraví, debaty o jejich pozici v systému zdravotní péče, zejména
v souvislosti s možnostmi ne/získat zdravotní pojištění, či ať jde o četné diskuze o
ekonomické či etické dimenzi tzv. reprodukčního průmyslu a reprodukčního cestování, apod.
České sociální vědy se výrazněji zaměřují na politické a ekonomické aspekty migrace než na
tématiku zdraví. Tou se zabývají především v souvislosti se zdravotním pojištěním, jemuž
jistou pozornost věnuje i veřejnost a média. Oblast reprodukčního zdraví i přes svou
důležitost pro jednotlivce (zejména těch se zkušeností migrace či různých typů mobility) i pro
společnost jako celek není v českém kontextu dostatečně reflektována.
Zveme Vás proto k účasti na workshopu o reprodukčním zdraví, migraci a mobilitě
v nejširším slova smyslu. Vítány jsou příspěvky z oblasti sociologie, sociální a kulturní
antropologie, kulturní ekologie, sociální demografie, veřejného zdraví a dalších příbuzných
disciplín. Naším cílem je vytvořit kreativní prostor pro výměnu poznatků, zkušeností a
nápadů mezi vědkyněmi a vědci zabývajícími se těmito tématy a diskutovat možnosti
případné spolupráce na tomto poli.
Název a anotaci příspěvku v délce 250 až 300 slov posílejte na emailové adresy organizátorek
(parizkov@kss.zcu.cz; ehresano@kss.zcu.cz)nejpozději do 15.5. 2017.

Datum a místo konání:
8. 6. 2017 [10:00 - 17:00] Kulturka, Sedláčkova 15, Plzeň

Organizátorky workshopu
Alena Pařízková, Ph.D. (parizkov@kss.zcu.cz)
Ema Hrešanová, Ph.D. (ehresano@kss.zcu.cz)
Katedra sociologie FF Západočeské univerzity v Plzni

Workshop navazuje na výzkumný projekt „Migrace a zdraví matek: těhotenství, porod a rané
rodičovství“ (Grantová agentura České republiky, grant č. 16-10953S), který je propojen s EU COST
Action IS1405 “Building Intrapartum Research Through Health – an interdisciplinary whole system
approach to understanding and contextualising physiological labour and birth (BIRTH)”,
výzkumným rámcem financovaným Evropskou komisí. Workshop bude finančně podpořen katedrou
sociologie FF ZČU v Plzni.

