HUMAN FORUM
Medzinárodné diskusné fórum o demokracii a ľudských právach
Demokracia v ohrození ?
Pod záštitou:
verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej
primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska
rektora Univerzity Mateja Bela Vladimíra Hiadlovského
dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Branislava Kováčika

Termín: 7. - 8. 12. 2016 (streda - štvrtok)
Miesto konania - v Banskej Bystrici:
Historická Radnica mesta
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Múzeum SNP
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry
Bábkové divadlo na Rázcestí
Štátna vedecká knižnica
Katedrála svätého Františka Xaverského
Organizátori fóra:
Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE
v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Spoluorganizátor:
Centrum komunitného organizovania v Banskej Bystrici
Anotácia podujatia
Radikalizácia a polarizácia spoločnosti, rastúca nedôvera k štandardnej demokracii, migrácia utečencov do EÚ
a odmietavé reakcie zo strany politikov i veľkej časti verejnosti jasne naznačujú, ţe potreba diskutovať o
atmosfére v slovenskej spoločnosti, o prejavoch neznášanlivosti, rasizmu, xenofóbie a intolerancie, ale aj
o spôsoboch, ako týmto javom čeliť, je vysoko aktuálna.
Hľadanie príčin nárastu pravicového extrémizmu, prenikanie neonacistov do politiky a legitimizácia
antidemokratických postojov na Slovensku a v Európe bolo hlavnou témou uţ pri prvých dvoch ročníkoch
diskusného fóra o ľudských právach, ktoré sa konali v Banskej Bystrici v decembri 2014 a 2015 pri príleţitosti
Medzinárodného dňa ľudských práv.
Iniciátori podujatia HUMAN FORUM sa preto rozhodli zorganizovať tretí ročník diskusného fóra s názvom
„Demokracia v ohrození?“ v rámci občianskej platformy „NIE V NAŠOM MESTE!“. Cieľom je vytvoriť priestor pre
zástupcov štátnych inštitúcií a samosprávy, akademikov, občianskych aktivistov, študentov, učiteľov,
novinárov, politikov, predstaviteľov cirkví ale aj pre širokú verejnosť, aby sa spoločne pokúsili sformulovať
odpovede na otázky súvisiace so stavom ľudských práv v našej spoločnosti, ako aj na otázku, či je obava z
nárastu extrémizmu a radikalizácie spoločnosti opodstatnená. O týchto aktuálnych otázkach budú účastníci
fóra diskutovať bez predsudkov, bez nenávistných prejavov a bez dohadov zaloţených na dojmoch. Osobitosťou
tohto podujatia je, ţe má ambíciu 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 i deradikalizácie,
 prispievať k šíreniu tolerancie v spoločnosti.

Program fóra:

STREDA - 7. 12. 2016
14.30
Vernisáţ Fotografickej výstavy s názvom „Na ceste...“ významného slovenského fotografa a reportéra
Andreja Bána
Galéria Štátnej vedeckej kniţnice v Banskej Bystrici
15.00 Tlačová konferencia (Radnica)
Moderátorka: Eva Ščepková

15.30 Otvorenie (Radnica):
Jana Dubovcová – Verejná ochrankyňa práv
Ján Nosko – primátor mesta Banská Bystrica
Vladimír Hiadlovský – rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Branislav Kováčik – dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Csilla Droppová – občianska platforma „Nie v našom meste!“
Ambasádorské príhovory
Veľvyslanci: Nórska, USA, Veľkej Británie
16.00 – 18.30 (Radnica)
Plenárna sekcia I (Cikkerova sieň)

Názov: Akým smerom sa vyvíja demokracia v európskej a slovenskej spoločnosti?
Jana Dubovcová – verejná ochrankyňa práv
Milan Šagát – výkonný riaditeľ VIA IURIS
Peter Terem – Vedúci Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie
Csilla Droppová NIOT– občianska iniciatíva Nie v našom meste
Ocenenie mimoriadneho činu v humanizácii spoločnosti – Cena Human Fora
Andrej Bán a jeho pozvanie na výstavu fotografií do Štátnej vedeckej kniţnice a na besedu do
filmového klubu.
Vystúpenie multiţánrovej speváčky a zástankyne rôznych kultúr, náboţenstiev a práv príslušníkov
všetkých etník sveta Janky Orlickej & Orchester Jána Berkyho Mrenicu ml.
Moderátorka: Alexandra Bitušíková

18.30 – 19.30
Čaša vína na pozvanie primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska
20.00
Ekumenická bohosluţba v Katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici

ŠTVRTOK - 8. 12. 2016
10.00 – 11.30
Plenárna sekcia II - panelová diskusia (aula FPVaMV):

Názov: Radikalizácia versus poznanie a kritické myslenie
Martin Bútora – sociológ
Mária Kolíková – právnička
Peter Hunčík – psychiater
Martin Milan Šimečka – novinár a spisovateľ
Moderátor: Dušan Ondrušek
Paralelné podujatia

Výstava fotografií spojená s besedou s vojnovým fotografom Andrejom Bánom
v Štátnej vedeckej knižnici UMB
- 8.30 – 10.00 žiaci základných škôl
- 10.30 – 12.00 žiaci stredných škôl
( !!! Dôleţité upozornenie: z dôvodu výjazdu Andreja Bána do Kosova sa táto beseda bude konať
v piatok 9.12. o 8.30 pre stredné školy a o 10.30 pre základné školy 8. – 9. ročník )

Kultúra a tradície rómskej komunity pod vedením Jolany Nátherovej z o.z. Nádej deťom
v Cikkerovej sieni historickej mestskej radnice
- 8.30 – 10.00 žiaci základných škôl
- 10.30 – 12.00 žiaci stredných škôl

Divadelné predstavenie LIST ČIERNEMU SYNOVI spojené s diskusiou po predstavení
v Bábkovom divadle na Rázcestí
- 8.30 – 10.00 žiaci základných škôl
- 10.30 – 12.00 žiaci stredných škôl

„Nový nacionalizmus v srdci Európy“ - prehliadka dokumentárnych filmov a diskusia s
autorom – Tomášom Rafom - vizuálnym umelcom, kameramanom, fotografom
a aktivistom
vo Filmovom klube v Múzeu SNP
- 8.30 – 10.00 žiaci stredných škôl
- 10.30 – 12.00 žiaci základných škôl
- 17.30 – 19.00 verejnosť
11.30 – 12.30: obed – teplý a studený bufet (spoločenská miestnosť FPVaMV)

Pracovné dielne – workshopy
12.30 – 14.30

 Vzdelávací program pre ZŠ a SŠ v oblasti výchovy k tolerancii a znižovaniu rastu
extrémizmu a rasizmu medzi mladými (miesto: FPVaMV)
Segment: riaditelia a učitelia základných a stredných škôl
Vedie: Rado Sloboda - programový riaditeľ, Sokratov inštitút
12.30 – 14.30

 Zasadanie Komory mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády Slovenskej
republiky pre mimovládne neziskové organizácie
(miesto: Radnica – Cikkerova sieň)
Stretnutie členov Komory ku súčasnej situácii a trendom v občianskej spoločnosti na
Slovensku
Vedie: Marcel David Zajac – predseda Komory MNO Rady vlády SR pre MNO

Paralelné podujatie (FPVaMV)
12.30 – 14.00

Vedecká konferencia „Human Forum“ venovaná problematike ľudských práv
pod gesciou Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie Fakulty politických vied
a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Záštitu nad vedeckou konferenciou prebrala Lucia Ţitňanská – ministerka spravodlivosti SR

o 14.30 hodine

Príhovor prezidenta Slovenskej republiky Andrej Kisku
15.00 – 15.30: coffee break (spoločenská miestnosť)
15.30 - 17.00

Diskusia s novinárom a spisovateľom Martinom Milanom Šimečkom, Ľubomírom
Kováčom (aktívny občan a volič ĽSNS) a Radovanom Bránikom (expert na
extrémizmus) o spoločenskom vývoji na Slovensku
Je rastúca intolerancia, rasizmus a xenofóbia mýtus alebo realita aktuálnej doby?
Miesto: FPVaMV
Moderátor : Dušan Ondrušek
17.30 – 19.00

Diskusia: Sú mainstreamové médiá v kríze? Veria ľudia viac alternatívnym médiám
a sociálnym sieťam?
Pohľad slovenských a zahraničných analytikov, komentátorov a novinárov
Miesto: Bábkové divadlo na Rázcestí
Moderátor: Michal Havran
od 20.00 hodiny
Ľudskoprávny kultúrny večer v Centre nezávislej kultúry Záhrada: Pocta ľudskosti
Hudobný odkaz a predstava do budúcnosti
Prezentácia záverov Human Fóra 2016 v kultúrnom centre Záhrada.

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 (učitelia/-ky, žiaci/-čky), 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
Zuzana Kučerová
Eva Ščepková
Zuzana Szabóová

Chuck Hirt
Ingrid Kosová
Radoslav Sloboda
Benjamin Uhrin
Viera Dubačová
Peter Medveď
Maroš Chmelík

Juraj Hipš
Jarmila Androvičová
Ivan Chorvát
Jolana Náterová
Peter Terem
Csilla Droppová
Diana Ivanová

Detský organizačný výbor:
Tímea Kosová
Patrícia Kapustová
___________________________________________________________________________
Kontakty:
Koordinátorka fóra - Csilla Droppová, csilla.droppova@stonline.sk
Garant za UMB – Alexandra Bitušíková, alexandra.bitusikova@umb.sk
Podrobnejšie informácie: gsm +421 905 – 626 117
Zmena programu vyhradená.

