„PRAWA CZŁOWIEKA NARZĘDZIEM WALKI Z RADYKALIZACJĄ
ŻYCIA SPOŁECZNEGO I MOWĄ NIENAWIŚCI”.
MŁODZIEŻOWA DEBATA Z OKAZJI 70 LECIA
UCHWALENIA POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA

OGANIZATORZY:
-

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

MIEJSCE:
- Auditorium Primum WSH, Radom, ul. Traugutta 61 A.

TERMIN:
11 grudnia 2018 roku

CELE GŁÓWNE:
1.

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat genezy, źródeł oraz istoty praw i wolności
człowieka;

2.

Wzmacnianie akceptacji różnorodności i wskazanie najczęstszych źródeł przestępstw
popełnianych z pobudek nienawistnych;

3.

Omówienie podstawowych pojęć: przestępstwo z nienawiści, incydent motywowany
stereotypem i uprzedzeniami, mowa nienawiści;

4.

Zobrazowanie aspektu psychologicznego sprawcy i jego systematyki działania;

5.

Upodmiotowienie potencjalnych ofiar tej przestępczości oraz wzmocnienie świadomości
i wrażliwości osób sprzeciwiających się tym zjawiskom;

6.

Propagowania postaw, zachowań oraz standardów ochrony prawnej związanych
z ograniczaniem przestępczości motywowanej nienawiścią oraz naruszania godności
człowieka z powodu różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych
albo bezwyznaniowości, czy też innych przyczyn wynikających w szczególności z cech
niezbywalnych (trwałych) – community policing;

7.

Promowanie życia wolnego od zachowań dyskryminujących poprzez współtworzenie
społecznej atmosfery stanowczo potępiającej propagowanie wszelkich ustrojów totalitarnych
oraz przeciwdziałającej radykalizacji postaw wywołujących społeczny strach lub niepokój.

UCZESTNICY:
Debata ma charakter otwarty, jej przekaz kierowany jest w szczególności do:
- młodzieży szkolnej i akademickiej, pragnącej poszerzyć swoją wiedzę z powyższej tematyki;
- pedagogów i nauczycieli oraz członków lokalnych wspólnot samorządowych;
- policjantów, realizujących prospołeczną misję o charakterze profilaktyczno - prewencyjnym.

PROGRAM:
10.00-10.10 - Otwarcie debaty, powitanie uczestników:
dr Adam Ziółkowski - Dziekan WSSiT Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
insp. Marek Świszcz - Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu
10.10-10.40 - mł. insp. dr Zenon Romanek, Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji
z siedzibą w Radomiu ds. Ochrony Praw Człowieka - „Geneza i źródła praw
człowieka oraz ich rola w przeciwdziałaniu nienawiści”
10.40-11.10 - mgr Dominika Gruszka, psycholog policyjny - „Aspekt psychologiczny sprawcy
oraz proces wspierania ofiary przestępstwa z nienawiści”
11.10-11.40 - mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds.
Ochrony Praw Człowieka - „Wielowymiarowość praw i wolności człowieka”
11.40-11.50 - przerwa
11.50-12.20 - podinsp. Agnieszka Guza, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu – „Profilaktyka, jako oręż wzmacniająca
proces eliminowania wszelkich form nienawiści z przestrzeni publicznej”
12.20-12.50 - dr Małgorzata Kuśmierczyk – Balcerek, wykładowca WSH w Radomiu Moderowanie dyskusji na temat: „Identyfikowanie własnych stereotypów i uprzedzeń
oraz procesów ich niwelowania, a także optymalizacji przedsięwzięć zapobiegającym
nienawistnym postawom
12.50-13.00 - Podsumowanie debaty
dr Adam Ziółkowski, insp. Marek Świszcz
PATRONAT:
- Rektor Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu – Pani doc. dr Elżbieta KIELSKA,
- Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu – Pan insp. Tomasz MICHUŁKA.

