
                     
 

 

 

 

 

 

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACYJNA 

Czy to jest człowiek? – wykluczenia we współczesnym świecie 
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DZIEŃ PIERWSZY 

Środa, 7 lipca 

13.00-13.30 / OTWARCIE KONFERENCJI 

13.30-14.15 / WYKŁAD INAUGURACYJNY 

Prof. Gregory H. Stanton, Przewodniczący Genocide Watch 

14.15-14.30 / PRZERWA 

14.30-16.00 / PANEL DYSKUSYJNY  

 

Czujemy się niewidzialni. Świat o nas zapomniał 

https://womenforwomen.org.uk/about-us/our-story 

Wykluczenia kobiet i dzieci 

Celem panelu jest pokazanie prawdziwego znaczenia wykluczeń dotykających kobiety i dzieci 

podczas konfliktów zbrojnych oraz omówienie ich konsekwencji dla osób wykluczonych. 

 

Paneliści: 

Brita Fernandez Schmidt, Dyrektor Zarządzająca, Women for Women International 

Léa-Rose Stoian, Zastępca Dyrektora, We are NOT Weapons of War 

Przedstawiciel UNICEFu 

 

16.00-17.30 / PRZERWA 

 

17.30-18.40 / SESJA Z OTWARTEGO NABORU NR 1 

 

11-ste przykazanie: Nie bądź obojętny!  

Marian Turski 



W trakcie sesji zostaną zaprezentowane krótkie wystąpienia przedstawicieli trzech lokalnych 

organizacji, którzy w ramach swoich działania szerzą świadomość na temat wykluczeń we 

współczesnym świecie i niosą realną pomoc oraz wsparcie tym, którzy stali się ich ofiarami.   

 

18.40-19.00 / PRZERWA 

 

19.00 – 20.30 / PANEL DYSKUSYJNY 

Religia nie jest ani prawdziwa, ani fałszywa, proponuje tylko pewien sposób życia  

Éric-Emmanuel Schmitt, Dziecko Noego 

Wykluczenia ze względu na wyznanie religijne 

W dyskusji wezmą udział aktywiści zajmujący się na co dzień problem islamofobii, 

antysemityzmu i antychrystianizmu, którzy będą zastanawiać się nad przyczyną tak gwałtownej 

radykalizacji postaw i brutalnych prześladowań dotykających przedstawicieli największych 

religii na świecie.   

 

Paneliści: 

Logan Carmichael, Główna Doradczyni, China Aid 

Dr Farid Hafez, Uniwersytet w Salzburgu 

Leon Saltiel, Przedstawiciel ONZ i UNESCO oraz Koordynator ds. Przeciwdziałania 

Antysemityzmowi, Światowy Kongres Żydów 

 

 

 

DZIEŃ 2 

Czwartek, 8 lipca  

 

13.00-14.30 / PANEL DYSKUSYJNY 

Wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy mamy godność  

Papież Franciszek 

Wykluczenia ze względu na orientację seksualną 

Uczestnicy trzeciego panelu dyskusyjnego postarają się odpowiedzieć na pytania dlaczego 

osoby LGBT+ budzą tak dużą nietolerancję oraz skąd się bierze przyzwolenie na przemoc i 

dlaczego organy porządku publicznego pozostają bierne w obliczu prześladowań. 

Paneliści: 

Tuisina Ymania Brown, Współsekretarz Generalna, ILGA World 

Jovan Džoli Ulićević, Członek Zarządu, Transgender Europe 

Vyacheslav Melnyk, Dyrektor Wykonawczy, Kampania przeciw Homofobii 

 

14.30-14.50 / PRZERWA 

 

14.50 – 16.00 / SESJA Z OTWARTEGO NABORU NR 2 

11-ste przykazanie: Nie bądź obojętny!  



Marian Turski 

W trakcie panelu zostaną zaprezentowane krótkie wystąpienia przedstawicieli lokalnych 

organizacji, którzy w ramach swoich działania szerzą świadomość na temat wykluczeń we 

współczesnym świecie i niosą realną pomoc oraz wsparcie tym, którzy stali się ich ofiarami.   

 

 

16.00 – 17.30 / PRZERWA 

 

17.30-18.40 / SESJA Z OTWARTEGO NABORU NR 3 

11-ste przykazanie: Nie bądź obojętny!  

Marian Turski 

W trakcie panelu zostaną zaprezentowane krótkie wystąpienia przedstawicieli lokalnych 

organizacji, którzy w ramach swoich działania szerzą świadomość na temat wykluczeń we 

współczesnym świecie i niosą realną pomoc oraz wsparcie tym, którzy stali się ich ofiarami 

 

18.40-19.00 / PRZERWA 

 

 

19.00 – 20.30 / PANEL DYSKUSYJNY 

(...) kiedy ludzie zaczynają nienawidzić, przestają zadawać pytania. Po prostu gardzą innymi 

i już  

Mario Escobar, Dzieci żółtej gwiazdy 

Spotkanie z ofiarami wykluczeń 

Dyskusja zgromadzi osoby, które są ofiarami wykluczeń na różnym podłożu. W czasie 

rozmowy postaramy się wskazać co jest wspólne, a co różne w ich doświadczeniu i jaki wpływ 

to doświadczenie ma na ich życie.  

Paneliści: 

Almasa Salihović 

Muang Zarni 

Przedstawiciel LGBT+ 

 

20.30-21.00 / PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 


