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10 grudnia b.r. podczas Narodowego Forum Praw Człowieka 2020 (Nacionalinis
žmogaus teisių forumas | 2020) odbędzie się międzynarodowa konferencja „Dążenie do
wypracowania efektywnej odpowiedzi na przestępstwa z nienawiści i mowę nienawiści
na Litwie”. Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną wirusem COVID-19,
wydarzenie będzie się odbywało wyłącznie w sposób zdalny.
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Podczas konferencji swoje przemówienia wygłoszą eksperci z Litwy i zagranicy, poza tym
w każdej sesji przewidziane są dyskusje, w których udział wezmą funkcjonariusze,
przedstawiciele organizacji pozarządowych, organizacji międzynarodowych oraz
członkowie wspólnot szczególnie narażonych na ataki nienawiści. Program całego
wydarzenia możecie znaleźć na stronie https://nztf.lt/en/ w rubryce Program -> Sala
konferencyjna, 5 piętro (Conference hall, 5th floor) od godziny 11.45. Szczegółowy opis
tematyki dyskusji i wystąpień gości udostępnimy już niebawem.
Konferencja ma na celu:
– Zwrócenie uwagi instytucji państwowych na potrzebę efektywnej odpowiedzi na
przestępstwa z nienawiści;
– Oddanie głosu osobom, które stały się ofiarami przestępstw z nienawiści;
– Wzmacnianie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, instytucjami
państwowymi i osobami zainteresowanymi, by bardziej efektywnie zwalczać
przestępstwa z nienawiści;
– Pobudzenie do dyskusji o prawdziwym stanie przestępstw z nienawiści na Litwie, do
poszukiwania rozwiązań;
– Wymianę pomysłów oraz stosowanych praktyk w zwalczaniu przestępstw z nienawiści
na poziomie lokalnych wspólnot oraz na poziomie instytucjonalnym.
Chcąc oglądać konferencję na żywo zachęcamy do rejestracji i wybrania w
formularzu rejestracyjnym dyskusji oznaczonych jako „Konferencja
przestępstw z nienawiści” (Conference on hate crimes):
https://bit.ly/39jVZlb
W dniu wydarzenia konferencję będzie można oglądać na żywo na portalu
https://nztf.lt/en/. Chcąc zadać pytania prelegentom, będzie możliwość dołączenia do
dyskusji za pomocą specjalnego linku, który będzie dostępny na stronie internetowej
wydarzenia przy okienku transmisji.
Konferencja jest organizowana w ramach realizacji przez Europejską Fundację Praw
Człowieka projektu #MesVisi. Partnerzy projektu: Litewskie Centrum Praw Człowieka,
Litewska szkoła policji oraz Instytut Monitorowania Praw Człowieka. Konferencja jest
częściowo wspierana z unijnego programu Prawa, równości i obywatelstwa oraz przez
Fundację Dobrej Woli.
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