HUMAN FORUM
Medzinárodné diskusné fórum o demokracii a ľudských právach
Pod záštitou:
prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku
verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej
primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska
rektora Univerzity Mateja Bela Vladimíra Hiadlovského
dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov - Jána Kopera

Termín: 8. - 9. 12. 2015 (utorok - streda)
Miesto konania:
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Organizátori fóra:
Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE
v spolupráci s
Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Spoluorganizátor:
Centrum komunitného organizovania v Banskej Bystrici

Hľadanie príčin nárastu extrémizmu na Slovensku a v Európe bolo hlavnou témou už pri prvom
ročníku diskusného fóra o ľudských právach, ktoré sa konalo 9. decembra 2014 v Banskej Bystrici,
v predvečer Medzinárodného dňa ľudských práv. Masová migrácia do EÚ a najmä reakcie, ktoré táto
„migračná kríza“ vyvoláva, zapríčinili, že potreba diskutovať o atmosfére v slovenskej spoločnosti,
o prejavoch neznášanlivosti a nástrojoch boja proti extrémizmu, je ešte akútnejšia ako pred rokom.
Preto sa organizátori HUMAN FORUM 2015, nadväzujúceho na diskusné fórum s názvom
„Demokracia v ohrození?“ v rámci občianskej platformy „NIE V NAŠOM MESTE!“, rozhodli pokračovať
v úsilí a opäť vytvorili priestor pre zástupcov štátnych inštitúcií a samosprávy, akademikov, politikov,
občianskych aktivistov, študentov, novinárov, ale aj pre širokú verejnosť, aby sa k téme vyjadrili
a spoločne sa pokúsili sformulovať odpovede na otázky súvisiace s aktuálnym stavom ľudských práv
v našej spoločnosti, ako aj na otázku, či je obava z nárastu extrémizmu opodstatnená. O týchto
aktuálnych otázkach, ako aj o historických paralelách aktuálnej doby a predvojnového krízového
obdobia 30-tych rokov budú účastníci fóra diskutovať bez predsudkov, bez nenávistných prejavov
a bez dohadov založených na dojmoch. Osobitosťou tohto podujatia je, že má schopnosť spájať v
diskusii akademickú, politickú a občiansku verejnosť.
Cieľom fóra je
 prehlbovať povedomie o základných hodnotách v demokratickej spoločnosti,
 vyzývať k rešpektu a úcte voči ľudským právam,
 poukazovať na nedostatky a negatívne spoločenské javy, akými sú napríklad
neznášanlivosť a extrémizmus,
 hľadať nástroje na ich riešenie, vrátane prevencie
 prispievať k šíreniu tolerancie v spoločnosti.

Program fóra:

UTOROK - 8. 12. 2015
15.30 Otvorenie (aula FPVaMV):
Stephanie Fitzmaurice – Press Attaché, U.S. Embassy Bratislava
Ján Nosko – primátor mesta Banská Bystrica
Vladimír Hiadlovský – rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ján Koper – dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Csilla Droppová – občianska platforma „ Nie v našom meste! “
16.00 – 18.00 (FPVaMV)
Plenárna sekcia I (aula):
Ukotvenosť demokratických hodnôt v spoločnosti.
Zdroje a prejavy extrémizmu, hľadanie historických paralel.
Jan Dobeš – Filozofická fakulta, Karlova univerzita Praha
Peter Hunčík – psychológ a psychiater
Paul Sheridan – NIOT – Not In Our Town, USA, West Virginia
Peter Terem – Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB
Moderátorka: Alexandra Bitušíková
18.30 – 20.00: spoločenský večer (spoločenská miestnosť FPVaMV)

STREDA - 9. 12. 2015
9.00 tlačová konferencia (spoločenská miestnosť)
Moderátor: Rado Sloboda
9.30 – 11.30 (FPVaMV)
Plenárna sekcia II - panelová diskusia (aula):
Nástroje prevencie a boja proti extrémizmu: formálne rámce a reálna prax. Potreby, očakávania,
návrhy riešení.
Marta Šimečková – novinárka, projekt Stredoeurópske fórum
Jozef Lenč - Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Adriana Vasiľková – Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB
Kamila Gunišová – Amnesty International Slovensko
Radoslav Sloboda – NIOT–občianska iniciatíva Nie v našom meste
Moderátor: Dušan Ondrušek - PDCS
11.30 – 12.30: obed – teplý a studený bufet (spoločenská miestnosť)
12.30 – 15.00
Okrúhle diskusné stoly
1.1 Výmena skúseností so zástupcami v zahraničí (USA, CZ)
 Nick Thorpe – korešpondent BBC v strednej Európe
 Paul Sheridan – Nie v našom meste, USA
 Irina Spartu – Rómske centrum, Viedeň
Vedie: Chuck Hirt – Centrum komunitného organizovania, o.z.
Rokovací jazyk: angličtina, Miestnosť: CEKR1

1.2 Reflexia na migračné vlny (spolupatričnosť, tolerancia, schopnosť prijať inú kultúru, odmietanie,
strach...). Je strach z utečencov opodstatnený?
 Miloslav Bahna – Sociologický ústav SAV v Bratislave
 Zuzana Bargerová –CVEK, Liga za ľudské práva
 René Holon Monzo - kazateľ Apoštolskej cirkvi, pôvodom z Konga
 Viera Dubačová – divadelná režisérka, aktivistka
 Sanja Nikolov – koordinátorka občianskeho centra Zvolen–Západ
Vedie: Martina Bolečeková – Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej
Bystrici
Miestnosť: P4
1.3 Vzdelávanie k rasovej a náboženskej znášanlivosť a tolerancii – jeho potreba a význam
Andrej Findor – Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava
Dana Hanesová – Pedagogická fakulta UMB
Monika Vrzgulová – Dokumentačné stredisko holokaustu a Ústav etnológie SAV
Kamila Gunišová – Amnesty international Slovensko
Vedie: Juraj Hipš – riaditeľ o.z. Živica
Miestnosť: S5
1.4 Netolerantný Boh? Diskusia o vzťahu znášanlivosti, tolerancie a religiozity
Miroslav Kocúr - teológ a publicista
Branislav Koppal - generálny vikár banskobystrickej diecézy RKC
Daniel Pastirčák - básnik, výtvarník, kazateľ Cirkvi bratskej
M. S. Hasna – Islamská nadácia na Slovensku
Vedie: Benjamin Uhrin – teológ, baptistický kazateľ
Miestnosť: CEKR2
15.00 – 15.30: obed – coffee break (spoločenská miestnosť)
15.30 - 17.00
Verejný okrúhly politický stôl s nahrávaním (miestnosť P4)
Ukotvenosť demokratických hodnôt v spoločnosti. Zdroje a prejavy extrémizmu. Nástroje prevencie
a boja proti extrémizmu v demokratickej spoločnosti
Moderátor: Michal Havran
17.10 – 17.30
Závery fóra (aula)
Od 20.00
Koncert Pocta ľudskosti - Andrej Šeban v CNK Záhrada Beniczky
Účastníci fóra: študenti/-ky, akademici/-čky, zástupcovia/-kyne ambasád na Slovensku, politici/-čky,
reprezentanti/-ky štátnej správy a samospráv, predstavitelia/-ky mimovládnych neziskových
organizácií, vzdelávacích inštitúcií, zástupcovia/-kyne médií
Účastnícky poplatok: konferencia sa koná bez nároku na poplatok
Organizátori poskytujú občerstvenie počas celého dňa podujatia

Organizačný výbor:
Alexandra Bitušíková
Martina Bolečeková
Marek Lenč
Kamila K. Beňová

Chuck Hirt
Ingrid Kosová
Radoslav Sloboda
Benjamin Uhrin

Juraj Hipš
Jarmila Androvičová
Ivan Chorvát
Csilla Droppová

___________________________________________________________________________
Kontakty:
Koordinátorka fóra - Csilla Droppová, csilla.droppova@stonline.sk
Garant za UMB – Alexandra Bitušíková, alexandra.bitusikova@umb.sk
Koordinátor platformy NIE V NAŠOM MESTE !
Radoslav Sloboda, radoslavml.sloboda@gmail.com
Podrobnejšie informácie: gsm +421 905 – 626 117
Zmena programu vyhradená.
FB/NIEvBB
www.zbystrujeme.sk
Organizáciu konferencie finančne podporil Island, Lichtenštajnsko a Nórsko
prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia
Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne
zmeny.

