II Dni Antydyskryminacji
Organizatorzy:
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji „Inter Gentes”,
Sekcja Praw Człowieka Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro publico bono”
Data wydarzenia: 9 – 13 kwietnia 2018 r.
Miejsce wydarzenia: Poznań – Wydział Prawa i Administracji UAM, Wydział Filologii
Polskiej i Klasycznej UAM, Dom Tramwajarza
Koordynatorki: Dominika Błaszak – b.dominika.anna@gmail.com , Magdalena Dzwoniarek
magdalena.dzwoniarek@gazeta.pl
II Dni Antydyskryminacji są drugą edycją tygodnia poświęconego tematyce
dyskryminacyjnej, podczas którego odbywają się liczne szkolenia, warsztaty, wykłady
otwarte, a także projekcje filmów związanych z omawianą tematyką. Finał, a tym samym
podsumowanie Dni Antydyskryminacji, stanowi Żywa Biblioteka.
Dni Antydyskryminacji stanowią niepowtarzalną okazję do zgłębienia wiedzy
teoretycznej oraz praktycznej z zakresu prawa antydyskryminacyjnego, jego uwarunkowań
w aktach prawnych, a także rodzajów dyskryminacji oraz sposobów jej przeciwdziałania.
Podczas II Dni Antydyskryminacji odbędą się następujące wydarzenia:
 9 kwietnia 2018 r.:
„Porównanie międzynarodowych procedur skargowych
z dyskryminacją” – warsztat z dr Agata Hauser (WPiA UAM)

w

sprawach

związanych

"Rzeczywistość uchodźców w Libanie a obraz przedstawiany w mediach i dyskursie
politycznym" – wykład otwarty - Patryk Strzałkowski – dziennikarz Gazety.pl, członek Grupy
Reporterskiej Głośniej grupaglosniej.pl


10 kwietnia 2018 r:

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Oblicza dyskryminacji i środki jej przeciwdziałania”
 11 kwietnia 2018 r.
„Mobbing w pracy” – warsztat z mł. chor. p. Anną Gmurowską – przedstawicielka
Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, mediator Sądu Okręgowego w
Kaliszu
„Warsztat z podstaw Brailla” – dr Magdalena Baer
Warsztat teatralny – Włączanie do działań osób wykluczonych - Osoby niewidome

 12 kwietnia 2018 r.
„Działalność Fundacji Sławek na rzecz wspierania wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem” – wykład otwarty
„Inny nie znaczy gorszy - kształtowanie u dzieci postaw akceptujących inność” –
p. Alicja Mazurek i p. Beata Zalewska


13 kwietnia 2018 r. – finał II Dni Antydyskryminacji – Żywa Biblioteka
Wykład otwarty – p. Patryk Strzałkowski

„Rzeczywistość uchodźców w Libanie a obraz przedstawiany
w mediach i dyskursie politycznym”
Data wydarzenia: 9 kwietnia 2018 r.
Godzina wydarzenia: 14:00-15:30
Miejsce wydarzenia: s. Auditorium Maximum - Collegium Iuridicum Novum, UAM, al.
Niepodległości 53 w Poznaniu
Podczas wykładu poruszone będą następujące zagadnienia:
1. Sytuacja uchodźców w Libanie i nie tylko;
2. Rzeczywistość a obraz uchodźcy w Polsce;
3. Jak wygląda pomoc u źródła problemu – tzw. „Pomoc na miejscu”;
4. Wyzwania związane z migracją z Afryki na przyszłość.

Warsztat z dr Agatą Hauser

„Porównanie międzynarodowych procedur skargowych
w sprawach związanych z dyskryminacją”
Data wydarzenia: 9 kwietnia 2018 r.
Godzina wydarzenia: 16:00-18:00
Miejsce wydarzenia: s. Auditorium Maximum - Collegium Iuridicum Novum, UAM,
al. Niepodległości 53 w Poznaniu
Udział w warsztacie jest niepowtarzalną okazją do zdobycia praktycznej wiedzy
o międzynarodowych procedurach skargowych przez ich porównanie. Uczestnicy będą mieli
możliwość pracy w grupach, z których każda otrzyma kazus i na jego podstawie dokona
wyboru najodpowiedniejszej dla danego przypadku procedury skargowej.
Celem warsztatu jest przybliżenie uczestnikom potencjalnych dróg obrony przed
dyskryminacją oraz sposobu doboru właściwej dla konkretnego jej przejawu procedury.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

„Oblicza dyskryminacji i środki jej przeciwdziałania”
Data wydarzenia: 10 kwietnia 2018 r.
Godzina wydarzenia: 9:00-18:00
Miejsce wydarzenia: Collegium Maius, UAM, ul. Fredry 10 w Poznaniu
Udział w Konferencji jest niepowtarzalną okazją do zgłębienia wiedzy teoretycznej
oraz praktycznej z zakresu prawa antydyskryminacyjnego, jego uwarunkowań w aktach
prawnych, a także rodzajów dyskryminacji oraz sposobów jej przeciwdziałania. Temat
Konferencji zasługuje na szczególną uwagę ze względu na stale wzrastającą liczbę
przestępstw o charakterze dyskryminacyjnym. Niezmiernie ważnym elementem zapobiegania
tego typu czynów jest stanowcza, merytoryczna dyskusja i zapoznawanie społeczeństwa, w
tym studentów, z problemem dyskryminacji w życiu codziennym oraz w Internecie.
Jednym z najbardziej istotnych założeń konferencji jest stworzenie pola do dyskusji,
której podstawą będą dotychczasowe badania z zakresu prawa antydyskryminacyjnego oraz
doświadczenia związane z wykorzystaniem konkretnych przepisów w praktyce. Celem
przyświecającym organizatorom jest zbadanie, w jaki sposób można zapobiegać
dyskryminacji
ze względu na m.in. płeć, wyznanie, pochodzenie etniczne, narodowość, rasę, wiek,
niepełnosprawność oraz orientację seksualną.
Nasze obrad będą skupiać się wokół następujących kwestii:
- zakaz dyskryminacji w aktach prawa międzynarodowego
- zakaz dyskryminacji w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
- dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia
- dyskryminacja w pracy i szkole oraz w innych środowiskach
- zasada równego traktowania oraz przejawy jej łamania
- mowa nienawiści
- środki ochrony przed dyskryminacją

Warsztat z dr Magdaleną Baer

„Podstawy Brailla”
Data wydarzenia: 11 kwietnia 2018 r.
Godzina wydarzenia: 18:15-20:00
Miejsce wydarzenia: Collegium Maius UAM, ul. Fredry 10 w Poznaniu

Warsztat z mediatorem sądowym – p. Anną Gmurowską

„Mobbing w pracy”
Data wydarzenia: 11 kwietnia 2018 r.
Godzina wydarzenia: 16:00-17:30
Miejsce wydarzenia: s. Aula prof. Radwańskiego - Collegium Iuridicum Novum - Al.
Niepodległości 53 w Poznaniu

Wykład otwarty – p. Alicja Mazurek, Beata Zalewska

Inny nie znaczy gorszy - kształtowanie u dzieci postaw
akceptujących inność”
Data wydarzenia: 11 kwietnia 2018 r.
Godzina wydarzenia: 18:00-19:30
Miejsce wydarzenia: s. Eta - Collegium Iuridicum Novum - Al. Niepodległości 53
w Poznaniu
„Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał." Jeżeli chcemy, aby społeczeństwo
akceptowało wszystkich niezależnie od koloru skóry, orientacji czy płci, musimy zacząć
budować ku temu fundament już od najmłodszych lat. Na wykładzie podejmiemy tematykę
kształtowania postaw akceptujących inność u dzieci w wieku przedszkolnym.
Alicja Mazurek – pedagog edukacji elementarnej. Wierząc w idee edukacji ustawicznej,
ciągle poszerza swoją wiedzę, kształcąc się w dziedzinie logopedii oraz wczesnego
wspomagania rozwoju małego dziecka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Lubi
opowiadać innym o komunikacji bez przemocy, edukacji demokratycznej i podmiotowości
dziecka.
Beata Zalewska – Jest pedagogiem edukacji elementarnej, obecnie podejmującym studia
psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Interesuje się diagnozą dzieci z
zaburzeniami rozwoju oraz funkcjonowaniem ucznia zdolnego. Wierzy, że bycie
nauczycielem to jeden z najbardziej odpowiedzialnych zawodów, jakie istnieją.

Wykład otwarty – p. Marek Łagodziński – Prezes Fundacji Sławek

„Działalność Fundacji Sławek na rzecz wspierania
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem”
Data wydarzenia: 12 kwietnia 2018 r.
Godzina wydarzenia: 16:00-18:00
Miejsce wydarzenia: s. Eta, Collegium Iuridicum Novum, al. Niepodległości 53, Poznań
Fundacja Sławek jest Organizacją Pożytku Publicznego ufundowaną w 1998 roku
przez rodzinę Państwa Łagodzińskich.
Misją Fundacji jest udzielanie pomocy i wsparcia osobom przebywającym
w więzieniach, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych. Działa także na
rzecz bliskich i rodzin osób osadzonych, na rzecz pojednania i zbliżania rodzin dotkniętych
izolacją. Pomaga tym, którzy odbyli swoją karę, bezpiecznie wrócić do społeczeństwa
i rodziny.
Pan Marek Łagodziński, Prezes Fundacji Sławek wraz z dwójką podopiecznych Fundacji
- byłą osadzoną oraz byłym osadzonym w zakładzie karnym, przedstawią działania
podejmowane przez Fundację na rzecz wspierania wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem. Przedstawią oni między innymi programy takie jak:
1) Program „Anioł Stróż” - projekt kierowany do więźniów, którzy otrzymują
przepustki.
„Anioł Stróż” to osoba, która towarzyszy skazanemu, gdy ten wychodzi na przepustkę.
Wielu skazanych pomimo uzyskania uprawnień do korzystania z przepustek, nie ma
możliwości, aby z nich korzystać z przyczyn od nich niezależnych. (…) Sytuacja ta powoduje,
że więźniowie Ci, z przyczyn od nich niezależnych, nie korzystają z przysługującej im
przepustki. Program „Anioł Stróż” wychodzi naprzeciw opisanemu powyżej problemowi. (..)
„Anioł Stróż” jest obecny cały czas przy skazanym, towarzyszy skazanemu, wdraża go we
współczesny świat. Ponadto Fundacja stara się zapewnić takiemu skazanemu podczas
przepustki, nie tylko opiekę, ale również nocleg i wyżywienie. Działania w ramach tego
programu pozwalają nie tylko na skorzystanie z przepustki osobie, która nie miałaby na to
szans, a na to zasługuje, ale również pozwala na stały kontakt ze światem, ludźmi1.
2) Program „Czytam dotykiem” – program tworzenia książek dotykowych dla dzieci
niewidzących i słabowidzących przez więźniów.
3) OBIEKTYWnaWOLNOŚĆ - akcja społeczna powstała w celu uświadomienia
społeczeństwa o problemach osób pozbawionych wolności i opuszczających zakłady
karne. W ramach projektu odbędą się warsztaty fotograficzne dla osadzonych oraz
stoły dyskusyjne podczas których toczona będzie dyskusja społeczności ze skazanymi
i o skazanych. Ostatnim kluczowym zadaniem jest zorganizowanie wernisażu
i wystawy fotografii powstałych w ramach warsztatów.

1

Informacje pochodzą ze strony internetowej Fundacji – www.fundacjaslawek.org

ŻYWA BIBLIOTEKA
Data wydarzenia: 13 kwietnia 2018 r.
Godzina wydarzenia: 16:30-22:00
Miejsce wydarzenia: Dom Tramwajarza, ul. Słowackiego 19/21, Poznań
Żywa Biblioteka została stworzona, aby podważać uprzedzenia wobec wszystkich
osób, które ich doświadczają i aktywnie przeciwdziałać dyskryminacji. To wydarzenie
edukacyjne organizowane w oparciu o wartości takie jak otwartość, różnorodność i prawa
człowieka. Żywa Biblioteka umożliwia Czytelnikom i Czytelniczkom nieformalny kontakt
z przedstawicielami i przedstawicielkami grup społecznych obarczonych stereotypami,
uprzedzeniami, wykluczeniem i dyskryminacją, podczas osobistej rozmowy trwającej
zazwyczaj około trzydziestu minut. Rozmowa ma luźny charakter: całe wydarzenie,
w szczególności spotkanie z Żywą Książką, odbywa się w intymnej, przyjaznej atmosferze,
w przestrzeni bezpiecznej dla wszystkich zainteresowanych osób.
Pierwsza Żywa Biblioteka została zorganizowana w 2000 r. podczas Festiwalu
w Roskilde [Dania]. Wzięło w niej udział 75 Żywych Książek, m.in: Policjant, Polityk,
Feministka, Grafficiarz, Kibic. Jej celem było umożliwienie uczestniczącym w niej
Czytelnikom i Czytelniczkom dosłownego zmierzenia się twarzą w twarz ze stereotypami
i własnymi uprzedzeniami. Spotkanie z osobą pełniącą rolę Żywej Książki miało inicjować
dialog między czasem bardzo różnymi od siebie ludźmi i budować zrozumienie dla inności,
redukując w ten sposób niechęć i nienawiść wobec tego, co obce.
W 2004 roku Żywą Bibliotekę uznano za oficjalną metodę edukacji o prawach
człowieka i dzięki pierwszemu podręcznikowi wydanemu przez Radę Europy rozprzestrzeniła
się ona na kilkanaście krajów, a obecnie realizowana jest w ponad siedemdziesięciu. Nad
Żywą Biblioteką czuwa, i dba o jej jakość, Human Library Organization.
Poprzednia edycja Żywej Biblioteki miała miejsce 4 kwietnia 2017 r. w godzinach
17:00 – 22:00 w Centrum Amarant przy ul. Słowackiego 19/21 w Poznaniu i cieszyła się
ogromną popularnością. W ciągu 5 godzin jej trwania przybyło ponad 150 czytelników. Całe
spotkanie przebiegało w atmosferze otwartości i szacunku wobec drugiego człowieka.
Na rozmowy z Żywymi Książkami przyszli zarówno seniorzy, jak i młodzi ludzie, w tym
nierzadko z własnymi dziećmi, co zdecydowanie podkreśla, iż wydarzenie to łączy nie tylko
ludzi o różnych poglądach i wartościach, lecz także zbliża pokolenia.
W Żywej Bibliotece przedstawiciele określonych grup społecznych występują
w postaci „Żywych Książek”. Czytelnik, którym jest każda osoba, chcąca przyjść w miejsce,
gdzie wydarzenie się odbywa, może się zarejestrować – tj. założyć „kartę czytelnika”,
a następnie wybiera z listy „książek” osobę, z którą chce porozmawiać. Cały projekt polega
na stworzeniu platformy do dialogu – indywidualnego poznawania określonej osoby, która
narażona jest na dyskryminację i uprzedzenia ze względu na posiadaną przez siebie cechę
wrodzoną, bądź też przynależność do wskazanej grupy społecznej. Rozmowa czytelnika
z książką odbywa się przy stoliku, stwarzając tym samym lepsze warunki bezpośredniego
kontaktu.

Wśród Żywych Książek podczas zeszłorocznej edycji Żywej Biblioteki byli:
1. Muzułmanka
2. Członek Gminy Żydowskiej
3. Siostry zakonne
4. Niepijący alkoholik
5. Była bezdomna
6. Niebinarna lesbijka
7. Osoba, która dokonała aborcji
8. Osoba aseksualna
9. Ateista
10. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną
11. Osoba z autyzmem
12. Osoba żyjąca z HIV
13. Anarchofeministka
14. Weganin
15. Imam
16. Małżeństwo homoseksualne
Wideorelacja:
https://www.youtube.com/watch?v=j9Y21PUsjqo
https://www.youtube.com/watch?v=B_oliZCCFh4&t=24s
Fotorelacja:

W poprzedniej edycji wsparli nas:

