
Konferencja:  

Po pierwsze klient(ka):  
Praktyczne aspekty zwalczania przemocy                             

motywowanej uprzedzeniami 
16 grudnia 2017 roku 

Lokalizacja 
Austriackie Forum Kultury - Próżna 7/9 (AFK) 

Menora - plac Grzybowski 2 (Menora)

Zrealizowano dzięki wsparciu udzielonemu przez Fundację im. Stefana 
Batorego w ramach programu Demokracja w Działaniu



Program 

10.20-10.30  
Otwarcie (AFK) 
Powitanie osób uczestniczących w konferencji w imieniu organizatorów. Przedstawienie celów i struktury konferencji  

10.30-11.00  
Sesja 1: Od hejtu, przez mowę nienawiści do przestępstw motywowanych uprzedzeniami.                                             
Wykład wprowadzający (AFK) 
• Piotr Godzisz, Lambda Warszawa 

Czy student z zagranicy pobity w klubie to ofiara “hejtu”? Czy nawoływanie do nienawiści w Internecie to przestępstwo                           
z nienawiści? Wykład wstępny pozwoli osobom uczestniczącym w konferencji uporządkować siatkę pojęciową związaną                         
z przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami. 

11.00-12.00  
Sesja 2: Jak najlepiej wykorzystywać obecnie obowiązujące przepisy, aby najlepiej pomóc osobie                  
pokrzywdzonej? (AFK) 
• Jacek Mazurczak, Lambda Warszawa 

Choć kodeks karny nie przewiduje wyższych kar za czyny motywowane uprzedzeniami na tle orientacji seksualnej, tożsamości 
płciowej, niepełnosprawności czy płci, szereg instrumentów pozwala Policji i prokuraturze na możliwie skuteczne prowadzenie 
postępowań w sprawach dot. przestępstw z nienawiści. Dyskusja pozwoli osobom uczestniczącym dowiedzieć się, w jaki sposób 
organizacje pozarządowe mogą wspierać osoby pokrzywdzone przemocą motywowaną uprzedzeniami poprzez składanie 
odpowiednich wniosków dowodowych. 

12.00-12.15 
Przerwa na kawę  

12.15-13.00 
Sesja 3: Jak komunikować przestępstwa motywowane uprzedzeniami? Współpraca NGOs i mediów. 
Rozmowa wprowadzająca (AFK) 
Moderacja: Cecylia Jakubczak, Kampania Przeciw Homofobii 

1. Dziennikarz/dziennikarka mediów tradycyjnych  
2. Dziennikarz/dziennikarka mediów elektronicznych 
3. Dziennikarz/dziennikarka telewizyjna 
4. Dziennikarz/dziennikarka radiowa



Praca z mediami jest, obok mediów elektronicznych, kluczową formą komunikacji zewnętrznej organizacji pozarządowych. Celem 
rozmowy będzie poznanie metod pracy z mediami a także przyjrzenie się temu, co ułatwia, a co utrudnia osobom pracującym            
w mediach współpracę z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami. 
Rozmowa będzie wprowadzeniem do warsztatów. 

13:00-13.45 
Przerwa na lunch (AFK) 

13.45-14.45 
Sesja 4: Skuteczna współpraca między organizacjami pozarządowymi a mediami. Warsztaty. (AFK i Menora) 

Celem warsztatu jest nabycie nowej wiedzy i kompetencji przez osoby działające w organizacjach pozarządowych w zakresie 
współpracy                z mediami. Zdaniem osób uczestniczących w warsztacie będzie zaplanowanie (we współpracy z ekspertami            
i ekspertkami) działań medialnych w oparciu o zaproponowane przez organizatorów opisy spraw. W trakcie warsztatu 
poszczególne grupy warsztatowe będą zajmą się przygotowaniem: 1) informacji prasowej; 2) konferencji prasowej; 3) tzw. „setki’/
wystąpienia radiowego; 4) publikacji w mediach społecznościowych. 

Moderacja grup warsztatowych — eksperci: 

1. Kampania Przeciw Homofobii — Cecylia Jakubczak 
2. Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej (do potwierdzenia) 
3. Helsińska Fundacja Praw Człowieka — Małgorzata Szuleka 
4. Miłość Nie Wyklucza (do potwierdzenia) 

14.45-15.15 
Sesja 5: Sprawozdanie z warsztatów (AFK) 
Podczas tej sesji sprawozdawca/sprawozdawczyni z każdej z grup warsztatowych zaprezentuje wyniki pracy swojej grupy:                    
1) informacja prasowa; 2) konferencja prasowa; 3) setka/wystąpienie radiowe; 4) post w mediach społecznościowych. 

15.15-15.30 
Przerwa na kawę 

15.30-16.15 
Sesja 6: Historie osobiste — rozmowa z osobą, która doświadczyła przemocy motywowanej uprzedzeniami 
(AFK) 
Przestępstwa motywowane uprzedzeniami mają szczególnie negatywne konsekwencje społeczne i psychiczne dla osób, które ich 
doświadczyły. Trudności i bariery wiążą się nie tylko z przeżyciem samego ataku, ale także ze zgłoszeniem przestępstwa na Policji 
oraz czekaniem na rozstrzygnięcie sprawy w sądzie. Opowie o tym osoba, która doświadczyła przemocy motywowanej homofobią, 
a której sprawę prowadziła Kampania Przeciw Homofobii.  

Rozmowę poprowadzi Michał Pawlęga (Lambda Warszawa).



16.45-17.45 
Sesja 7: Jak zachęcić osoby pokrzywdzone do zgłaszania się do organizacji pozarządowych po pomoc                                      
i nierezygnowania z dochodzenia ochrony prawnej? Dyskusja moderowana. 

Moderacja: Agata Kowalska, TOK FM (do potwierdzenia) 

1. Gdy klientów jest garstka – Paweł Knut, Kampania Przeciw Homofobii 
2. Pomoc na dużą skalę: Lucyna Kicińska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 
3. Jak docierać do osób pokrzywdzonych? Community work – Marta Siciarek, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek 

Z badań, a także z doświadczenia organizacji pozarządowych wynika, że duża część osób pokrzywdzonych przemocą z nienawiści 
nie decyduje się na zgłoszenie przestępstwa organom ścigania lub organizacjom pozarządowym. Brak zgłoszeń to z jednej strony 
brak danych o prawdziwej skali problemu; z drugiej - oznaka, że osoby pokrzywdzone cierpią w milczeniu, a sprawcy pozostają 
bezkarni. Nawet jednak w razie zgłoszenia się do organizacji pozarządowej po pomoc, bardzo często zdarza się, że po pierwszej 
konsultacji osoba rezygnuje z dochodzenia odpowiedzialności od sprawców. Ostatnia sesja, nawiązując tematycznie do części ją 
poprzedzającej, poświęcona będzie metodom pracy z pokrzywdzonymi z różnych grup oraz temu, jak zachęcać klientów/klientki do 
korzystania z przysługujących im praw, nierezygnowania z pomocy organizacji pozarządowych i dochodzenia sprawiedliwości.  

17.45-19.00  
Lampka wina 
Lampka wina będzie okazją na rozmowę w nieformalnej atmosferze, dokończenie dyskusji i zadanie pytań, na które zabrakło 
miejsca podczas sesji.


