Demokracia v ohrození?
Medzinárodné fórum o extrémizme na Slovensku a v Európe
pod záštitou verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej,
primátora mesta Banská Bystrica Petra Gogolu
a rektora Univerzity Mateja Bela Vladimíra Hiadlovského
Termín: 9. 12. 2014
Miesto konania:
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Organizátori fóra:
platforma Nie v našom meste
v spolupráci s Fakultou politologických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Spoluorganizátori:
Centrum komunitného organizovania
Partneri: Amnesty International Slovensko
Animus Apertus
OZ Quo Vadis
Cieľ fóra:
Cieľom fóra je hľadať odpovede na otázky príčin nárastu extrémizmu, jeho zdrojov
a prejavov na Slovensku a v Európe a diskutovať o možnostiach, ako extrémizmu predchádzať
a akými prostriedkami proti nemu bojovať.
Extrémizmus ako ideová pozícia vedome zameraná proti základom demokratického právneho štátu útočí na systém základných práv a slobôd garantovaných ústavou a medzinárodnými
dokumentmi, alebo sa snaží svojimi aktivitami uplatňovanie týchto práv určitej skupine obyvateľov sťažiť alebo znemožniť. Na Slovensku, ale aj v iných európskych krajinách, je extrémizmus na
vzostupe. Neustále mení svoje podoby, prejavy, prezentácie, aktivity, rétoriku i výzor, využíva nové
médiá a nové prostriedky, ale jeho ciele, zamerané proti demokratickému štátu a jeho hodnotám,
zostávajú pevné a nemenné. Odpoveďou spoločnosti nesmie byť mlčanie.
Fórum otvára diskusiu o zdrojoch, príčinách a prejavoch extrémizmu ale aj o možných efektívnych nástrojoch boja proti extrémizmu a zníženia miery intolerancie v spoločnosti. Tieto nástroje
zahŕňajú okrem legislatívnych a represívnych krokov aj vzdelávacie a osvetové kampane zamerané na rôzne skupiny obyvateľstva, občianske iniciatívy i duchovné a náboženské aktivity. Zodpovednými aktérmi v boji proti extrémizmu a v diskusii o ňom sme my všetci: štátna správa, miestne
a regionálne samosprávy, členovia akademickej obce a občianska spoločnosť – občania.
Podporte fórum o extrémizme svojou účasťou. Kde inde na Slovensku je v súčasnosti vhodnejšie miesto na diskusiu ako v Banskej Bystrici?

Program fóra:
9.30 Otvorenie:
Jana Dubovcová – verejná ochrankyňa práv SR
Peter Gogola – primátor mesta Banská Bystrica
Vladimír Hiadlovský – rektor Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici
Ján Koper – dekan Fakulty politických vied UMB
Theodore Sedgwick – veľvyslanec USA na Slovensku
Csilla Droppová – občianska platforma
Nie v našom meste
10.00 – 12.00
Plenárna sekcia I: Zdroje a príčiny nárastu extrémizmu
na Slovensku a v Európe
Nick Thorpe – korešpondent BBC v strednej Európe
Peter Polák – splnomocnenec vlády SR pre rómske
komunity
Ingrid Kosová – predsedkyňa OZ Quo Vadis, koordinátorka zbystrujeme.sk
Ladislav Ďurkovič – novinár, zakladateľ
OZ Ľudia proti rasizmu
Daniel Milo – právnik, koordinátor protiextrémistických
aktivít, Kancelária ministra vnútra SR
Michal Havran – šéfredaktor jetotak.sk, moderátor
Večere s Havranom
Moderátor: Dušan Ondrušek, PDCS
12.00 – 13.00: obed (raut)
13.00 – 14.30
Plenárna sekcia II (panelová diskusia): Úloha štátu,
samosprávy, občianskej spoločnosti a akademickej
obce v boji proti extrémizmu
Laco Oravec – programový riaditeľ,
Nadácia Milana Šimečku
Stano Daniel – projektový manažér, Nadácia
otvorenej spoločnosti
Jarmila Lajčáková – senior výskumníčka,
Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Maroš Balog – koordinátor pre oblasť vzdelávania
a zdravia, Úrad spolnomocnenca SR
pre rómske komunity
Ľuboš Blaha – poslanec NR SR
Martin Poliačik – poslanec NR SR
Moderátor: Martin Klus, Univerzita Mateja Bela
14.30 – 15.00: prestávka
15.00 – 17.30
Paralelné pracovné skupiny
1.1

Ako vzdelávať mladých ľudí, aby neskĺzavali
k extrémizmu
Vedie: Štefan Porubský
1.2
Úloha náboženstiev a ich vplyv na rozdeľovanie
alebo spájanie spoločnosti?
Vedie: Benjamin Uhrin

1.3

Grassroot aktivity ako odpoveď
na extrémizmus. Ako budovať efektívne
občianske iniciatívy?
Vedie: Dorota Martincová
1.4
Štátne stratégie a politiky v boji
proti extrémizmu na Slovensku
Vedie: Radoslav Sloboda
17.30 – 18.00
Závery fóra v spoločenskej miestnosti
Uvedie: Csilla Droppová spolu s moderátormi
jednotlivých sekcií (Klus, Porubský, Uhrin,
Martincová, Sloboda)
19.00
Umelecký happening s koncertom
v aule Slovenskej zdravotníckej univerzity
v Banskej Bystrici.
Réžia podujatia: Viera Dubačová
Vstup: 5 EUR
Rezervácie lístkov: 0908 183 133,
niot.banskabystrica@gmail.com
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 podujatia
Organizačný výbor:

Detský výbor:

Radoslav Sloboda
Alexandra Bitušíková
Chuck Hirt
Martin Klus
Csilla Droppová
Ingrid Kosová
Juraj Hipš

Vincent Lupták
Patrícia Kapustová
Oliver Mako
Timea Helen Kosová

Kontakty:
Koordinátorka konferencie – Csilla Droppová,
csilla.droppova@stonline.sk
Garant za UMB/FPVMV – Martin Klus,
martin.klus@gmail.com
Koordinátor platformy Nie v našom meste
Radoslav Sloboda, radoslavml.sloboda@gmail.com
Podrobnejšie informácie: gsm +421 908 – 183 133
Zmena programu vyhradená.
FB/NIEvBB,
www.zbystrujeme.sk

