Sprawozdanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita
za rok 2014
W 2014 roku Stowarzyszeniem Otwarta Rzeczpospolita kierował Zarząd: Marek Gumkowski
(prezes), Paula Sawicka i Stefan Cieśla (wiceprezesi), Jan Herczyński (skarbnik),
Magdalena Czyż, Elżbieta Petrajtis-O’Neill, Monika Wieczyńska (członkinie).
Komisja Rewizyjna: Ludwika Wujec (przewodnicząca), Antoni Sułek, Natalia Woroszylska
(członkowie).
31 grudnia 2014 roku Otwarta Rzeczpospolita liczyła 188 członów zwyczajnych. W
minionym roku przyjęliśmy 7 nowych członków. Z listy skreślono dwie osoby na własną
prośbę.
W 2011 roku zmarła członkini Otwartej Rzeczpospolitej Alina Molska. W roku 2014
pożegnaliśmy zmarłych członków założycieli i członków Rady Programowej Otwartej
Rzeczpospolitej: Macieja Gellera, Stefana Starczewskiego i Jerzego Tomaszewskiego.
16 lutego 2015 r. zmarł prof. Feliks Tych, członek założyciel i członek Rady Programowej
Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita w 2014 roku było członkiem międzynarodowych
organizacji: AEDH, EGAM, ENAR, i FRA.
W roku 2014 w pracami biura Otwartej Rzeczpospolitej kierowała Magdalena Grudzińska.
Korzystaliśmy z pracy wolontariuszy: Katarzyny Strzałkowskiej i Damiana Wutke. Od
września 2014 r. w związku z realizacją projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” udało
się wolontariuszom zapewnić wynagrodzenie. Koordynatorką tego projektu została Karolina
Marcinkowska.
W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 10 zebrań Zarządu Głównego i 2 zebrania
Rady Programowej. Na jednym z zebrań Rady Programowej wybrano nowego
Przewodniczącego Rady Programowej – prof. Janusza Grzelaka, i nadano prof. Jerzemu
Jedlickiemu tytuł honorowego przewodniczącego Rady Programowej.

Sprawozdanie merytoryczne
1. Działalność statutowa
2. Projekt „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”
3. Działalność edukacyjna
a/ „Czym jest tolerancja?” Debaty młodzieżowe w Bydgoszczy i warsztaty
antydyskryminacyjne OR
b/ projekt „Dzieje dialogu. Mówione historie polskiej wielokulturowości”
4. Konkurs prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego
5. Strona internetowa i promocja Stowarzyszenia
6. Cykl otwartych debat
7. Udział przedstawicieli OR w spotkaniach, konferencjach, współpraca z
instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi
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1. Działalność statutowa
Stałe działania OR (do jesieni 2014 r. finansowana ze środków własnych Stowarzyszenia):
a) monitoring aktów nienawiści: na podstawie monitoringu Internetu, a także
wybiórczego monitoringu prasy, rejestrujemy akty nienawiści i dyskryminacji wobec
przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, kulturowych, religijnych,
seksualnych i innych, a także wobec materialnych tworów kultury (cmentarze,
murale). Wykorzystujemy również informacje o takich incydentach przekazywanych
nam przez korespondentów.

b) interwencje, w tym interwencje prawne – w wypadku wpisów internetowych
zwracamy się najpierw do administratorów stron o usunięcie wpisów, a gdy nie
reagują (lub niemożliwe jest skontaktowanie się z nimi) – kierujemy zawiadomienia o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratur i policji, zawiadamiając
jednocześnie Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Wzywani (na ogół po dłuższym
czasie od złożenia zawiadomienia), składamy na policji zeznania dotyczące danego
incydentu. Niekiedy występujemy jako świadkowie na procesach wytaczanych
podejrzanym o takie przestępstwa.

c) interwencje obywatelskie – nie uciekając się do interwencji prawnych, reagujemy na
przejawy nienawiści, rasizmu, ksenofobii i nietolerancji. Uczestniczymy w
zbiorowych protestach i petycjach, piszemy listy i pisma do przedstawicieli
administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla, instytucji i organizacji itp.
Wszystkie takie inicjatywy odnotowujemy na naszej stronnie internetowej. M.in.:
29 kwietnia 2014 r. wystosowaliśmy wraz z Fundację Klamra apel do Wojewody
Śląskiego w związku z bagatelizowaniem przez przedstawicieli lokalnych władz
nasilających się na Śląsku wystąpień antyromskich. Apelowaliśmy do solidaryzujących
się ze stanowiskiem wyrażonym w liście o wysyłanie wyrazów jego poparcia na adres
Wojewody Śląskiego
9 maja 2014 r. poinformowaliśmy prokuraturę o „poważnym prawdopodobieństwie
popełnienia przestępstw z nienawiści przez organizatorów i uczestników tzw. festiwali
muzyki patriotycznej nazywanej też „rockiem narodowym” i „muzyką tożsamościową”
organizowanych na terenie Polski pod patronatem nigdzie, poza Facebookiem, nie
zarejestrowanego Stowarzyszenia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W rzeczywistości są to
koncerty, na których propaguje się faszystowskie i neofaszystowskie treści i symbole oraz
nawołuje słowami śpiewanych piosenek do nienawiści na tle różnic narodowościowych,
etnicznych i rasowych (np.”Żydowskie gnidy przejmują władzę”, „Jeden kolor, jedna
rasa”, „Zdrajców należy zastrzelić”). Z informacji przekazywanych w Internecie wynika,
że na festiwale te mają przyjechać zespoły z wielu krajów Europy wsławione wspieraniem
jawnie faszystowskich i rasistowskich organizacji i ruchów”
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2 lipca wysłaliśmy do prokuratury 103 zawiadomienia nawołujących do nienawiści i
przemocy wpisów w internecie. Między 2. a 31. lipca przesłaliśmy do prokuratury 13
zgłoszeń w sprawie skrajnie rasistowskich wpisów w internecie. 3 września wysłaliśmy
do prokuratury 23 zawiadomienia nawołujących do nienawiści wpisów z internetu, a
szereg nieco mniej skrajnych, ale niewiele mniej obraźliwych, zgłosiliśmy
administratorom stron.
d) monitoring inicjatyw na rzecz tolerancji – rejestrujemy wydarzenia świadczące o
przeciwdziałaniu aktom nietolerancji, reagowaniu na nie i zapobieganiu, im i staralmy
się je wspierać. Takie informacje regularnie zamieszczamy na stronie internetowej.

e) działania administracji i aparatu ścigania wobec aktów nienawiści – w miarę
możliwości śledzimy działania policji, lokalnych władz samorządowych, a następnie
prokuratur i sądów.

2. Projekt „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”
Od października 2014 r. wraz z Fundacją Klamra realizujemy projekt „Społeczeństwo na
rzecz tolerancji”. Projekt, realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji z
Funduszy EOG, jest projektowany na 20 miesięcy. Jego istotną częścią jest portal
internetowy zglosnienawisc@otwarta.org. Za pomocą prostego formularza internauci
mogą wysłać opis dostrzeżonych przez siebie przejawów mowy bądź czynów nienawiści i
śledzić działania, które podejmujemy w danej sprawie. Na portalu jest też miejsce na
„dobre praktyki” czyli przykłady skutecznych projektów, których celem jest promowanie
tolerancji i zwalczanie nienawiści.
Od rozpoczęcia projektu zrealizowaliśmy następujące działania:
10.2014-12.2014 - praca nad budową architektury informacji i nad funkcjonalnością nowego
portalu, przygotowanie kreacji graficznej portalu we współpracy z firmą informatyczną
SilkSoftWareHouse;
12.10.2014 - wdrożenie techniczne i instalacja portalu na serwerze.
05.01.2015 - oficjalne uruchomienie portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org; uzupełniliśmy
na portalu dwujęzyczną zakładkę „dobre praktyki” o projekty, które wspieramy i promujemy;
10.01.2015 - opracowanie przez Koordynatorkę projektu podręcznika procedur
monitorowania i interwencji oraz obsługi technicznej portalu. Jest on na bieżąco uzupełniany i
aktualizowany.
– uzupełniliśmy nowy portal o wszystkie incydenty, które zgłosiliśmy od początku realizacji
projektu, czyli od września 2014 r. Na dzień 16.02.2015 (wraz z incydentami, które zostały
nadesłane przez internautów) na portalu jest 118 incydentów;
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01.2015 - ustalenie i wykonanie zmian technicznych w obrębie strony www.otwarta.org
od 02.2015 zaczęliśmy opracowanie merytoryczne zgromadzonego
przygotowanie ekspertyz prawnych, językowych i statystycznych

materiału

–

Ponadto od rozpoczęcia projektu przeprowadziliśmy następujące działania:
- stały monitoring i prowadzenie dokumentacji przejawów nienawiści i wszelkich form
nietolerancji, dyskryminacji i obojętności na te zjawiska;
- reagowanie na zjawiska zidentyfikowane w ramach monitoringu – wysyłanie pism do
prokuratury/Policji, zgłaszanie mowy nienawiści w internecie;
- wzmocnienie tzw. „monitoringu obywatelskiego” poprzez tworzenie sieci inicjatyw
obywatelskich na rzecz tolerancji, udział w debatach publicznych, przygotowywanie apeli i
zbieranie podpisów;
- stworzenie podręcznika procedur monitorowania i interwencji, z którego będą mogli
korzystać wszyscy administratorzy portalu OR i wolontariusze.
Szczegółowy opis interwencji i innych działań podejmowanych w ramach projektu – w
załączniku do sprawozdania.
3. Działalność edukacyjna
a/ Czym jest tolerancja? Debaty młodzieżowe w Bydgoszczy i warsztaty
antydyskryminacyjne OR
19 listopada 2014 r. mieliśmy okazję uczestniczyć w tegorocznej odsłonie Młodzieżowych
Debat Ekonomiczno-Prawnych. W tym roku tematem przewodnim była tolerancja:
młodzież gimnazjalna z zaproszonych szkół bydgoskich spotkała się po to, by
dyskutować wspólnie nad znaczeniem tego pojęcia. Debaty poprzedzone były
zorganizowanymi przez OR warsztatami antydyskryminacyjnymi oraz quizem
sprawdzającym wiedzę z zakresu komunikacji międzykulturowej. Wspólnie
zastanawialiśmy się nad źródłami uprzedzeń, przyczynami i rodzajami dyskryminacji,
wartością różnorodności kulturowej i tolerancji w społeczeństwie polskim.
Zwieńczeniem debat był konkurs, w którym brali udział reprezentanci pięciu gimnazjów
bydgoskich – każda z grup przedstawiała publiczności i jury wylosowany przez nich
incydent dyskryminujący określoną grupę mniejszościową. Oceniana była logika
wypowiedzi i argumentacji, jasność wypowiedzi, przytaczane przez młodzież źródła,
poprawne stosowanie pojęć opisujących dane wydarzenie, a nawet – gestykulacja i
ekspresja. Zwyciężyła grupa przedstawicieli Zespołu Szkół EkonomicznoAdministracyjnych w Bydgoszczy – gospodarze wydarzenia. Warsztaty i debaty zostały
zrealizowane w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w
ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
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b/ Projekt „Dzieje dialogu. Mówione historie polskiej wielokulturowości”
Projekt był realizowany w ramach programu „Patriotyzm Jutra”, który prowadziło Muzeum
Historii Polski W czerwcu nawiązaliśmy kontakt z warszawskim Zespołem Szkół nr 118 –
Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela i Gimnazjum nr 165 oraz z VII
Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego. Uczniowie wybranych klas wzięli
udział w całości projektu, który składał się z dwóch etapów. Pierwszym z nich były
warsztaty merytoryczne przeprowadzone przez współpracowników Stowarzyszenia
Otwarta Rzeczpospolita – Agnieszkę Pasiekę oraz Damiana Wutke. Podczas trzech
spotkań uczniowie zdobyli wiedzę na temat mniejszości narodowych, etnicznych i grup
obcokrajowców, zamieszkujących Polskę oraz na temat dyskryminacji i sposobów
przeciwdziałania wobec stereotypów i uprzedzeń. Na tym etapie uczniowie wybrali
również tematy swoich filmów. Klasa Ie z Liceum im. Lelewela wybrała temat
Wietnamczyków w Polsce, podobnie jak klasa IIa z Liceum im. Słowackiego.
Gimnazjaliści zdecydowali się zgłębić temat mniejszości żydowskiej w Polsce, a druga
grupa z klasy I e temat polskich Tatarów. Przygotowaniem do realizacji filmów były
warsztaty filmowe z profesjonalnym fotografem Łukaszem Dzięciołowskim, który
wprowadził uczniów w tajniki pracy z kamerą. Był to kolejny etap naszego projektu.
Ostatnim etapem była realizacja filmów. Uczniowie, zajmujący się tematem
Wietnamczyków w Polsce, przeprowadzili między innymi sondę uliczną wśród
warszawiaków, których pytali o wiedzę na temat Wietnamczyków, ich stosunek do nich
oraz opinię na temat państwa wielokulturowego oraz spotkali się z przedstawicielkami
młodego pokolenia Wietnamczyków w Polsce. Gimnazjaliści wzięli udział w wykładzie,
który poprowadziła Marta Jankowska z Fundacji Centrum Taubego Odnowy Życia
Żydowskiego, a uczniowie zgłębiający temat Tatarów spotkali się z Grzegorzem
Dżemilem Bohdanowiczem – przewodniczącym Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w
Warszawie. Zwieńczeniem realizacji filmów był ich pokaz. W Liceum im. Słowackiego
odbył się on w ramach Święta Szkoły i zgromadził liczną społeczność uczniowską, grono
pedagogiczne oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. W Zespole
Szkół nr 118 pokaz był bardziej kameralny, jednak udział wzięli w nim również
uczniowie, nauczyciele i współpracownicy naszego Stowarzyszenia. Efekty pracy uczniów
są dostępne dla szerokiego grona odbiorców poprzez umieszczenie ich na naszym kanale w
serwisie YouTube. Zakończenie projektu nastąpiło 15 grudnia 2014 r.

4. Konkurs Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego
W 2014 roku przyznaliśmy nagrody w XIX edycji Konkursu Prac Magisterskich im. Jana
Józefa Lipskiego. Do II etapu nominowano 18 prac. Nagrodzono 11 prac. Komisja
Konkursowa w składzie: Grażyna Borkowska, Paweł Dybel, Małgorzata Fuszara, Michał
Głowiński, Marek Gumkowski, Agnieszka Grudzińska, Janusz Grzelak, Krzysztof Jasiecki,
Jerzy Jedlicki, Mirosław Kofta, Ireneusz Krzemiński, Marcin Kula, Adam Leszczyński,
Dariusz Libionka, Agnieszka Mrozik, Maria Ofierska, Monika Płatek, Szymon Rudnicki,
Elżbieta Sawicka, Mirosław Sawicki, Anna Sobolewska, Małgorzata Szpakowska, Barbara
Weigl, Natalia Woroszylska, Mirosław Wyrzykowski, przyznała dwie nagrody I stopnia:
(ufundowane przez Annę Marzec-Manser – WalkPoland); dwie nagrody II stopnia
(nagrodę specjalną Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita” oraz nagrodę specjalna im.
Gajki Kuroniowej, obie ufundowane przez Annę Marzec-Manser – WalkPoland) oraz
siedem wyróżnień, w tym jedno wyróżnienie specjalne im. Jacka Kuronia, jedno
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wyróżnienie specjalne im. Joanny Wiszniewicz, jedno wyróżnienie ufundowane przez
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Uroczystość rozdania nagród
finansowych i rzeczowych odbyła się 25 czerwca 2014 roku w Pałacu Staszica w
Warszawie. Listę laureatów oraz nagrodzonych prac publikujemy na stronie internetowej
www.otwarta.org.

5. Strona internetowa, publikacje i promocja Stowarzyszenia
Informacje o bieżących i dawnych działaniach OR można znaleźć na stale aktualizowanej
stronie internetowej, która umożliwia jednocześnie zainteresowanym osobom, członkom i
sympatykom kontakt ze Stowarzyszeniem. Informujemy o większości wydarzeń
związanych z podejmowaną przez nas problematyką, o działalności pokrewnych
organizacji, a także wynikających ze statutowej działalności stowarzyszenia akcjach i
interwencjach. Zamieszczamy także publikacje tyczące antysemityzmu, mowy nienawiści,
różnych form dyskryminacji, kwestii etycznych i edukacji. Ogłaszamy też na stronie nasze
apele, listy otwarte i protesty. Informujemy o interesujących publikacjach i zamieszczamy
ich recenzje. Wydarzenia, specjalnie dla OR komentują eksperci i autorytety. Strona
internetowa staje się coraz częściej miejscem wymiany poglądów – publikujemy
kierowane do OR przez internautów komentarze i stanowiska, zamieszczamy coraz więcej
tekstów własnych i staramy się o wypowiedzi autorskie pisane na nasze zamówienie.
Równolegle prowadzimy konto na portalu społecznościowym Facebook, gdzie na bieżąco
informujemy o akcjach i interwencjach Stowarzyszenia. Co miesiąc rozsyłane Wiadomości
z Otwartej Rzeczpospolitej informują członków i sympatyków Stowarzyszenia, jak
również organizacje z nami współpracujące o naszych działaniach. Nasza aktywność na
stronie internetowej spotyka się z dużym odzewem. Wersję angielską strony internetowej
w znacznej mierze zawdzięczamy Elżbiecie Petrajtis-O’Neill, która na bieżąco i pro bono
tłumaczy aktualności.

6. Debaty
Kontynuujemy współpracę z Teatrem Polskim w Warszawie przy organizowaniu debat
otwartych o ważnych i aktualnych aspektach życia publicznego w Polsce. Miejscem debat
jest zawsze Sala Kameralna Teatru Polskiego. W debatach można uczestniczyć za
pośrednictwem Internetu, a potem relacje są stale dostępne na stronie internetowej OR.
Debaty są również okazją do promowania publikacji związanych z ich tematem.
W 2014 r. odbyły się dwie debaty:
12 maja dedykowana pamięci Macieja Gellera VI publiczna debata
O dyskutowaniu … czyli o tym, czy krytyk moich poglądów jest moim wrogiem
Wprowadzenie do debaty: Magdalena Fikus, Zbigniew Nosowski, Monika Płatek.
Prowadząca: Janina Paradowska
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21 października dedykowana pamięci Tadeusza Mazowieckiego VII publiczna debata
Czy Polska jest Państwem świeckim? …czyli o tym jak ocalić przyjazny rozdział państwa od
Kościoła
Wprowadzenie do debaty: Tomasz Piątek, Teresa Romer, Mirosław Wyrzykowski
Prowadzący: Jarosław Kuisz

7. Udział przedstawicieli OR w spotkaniach, konferencjach, współpraca z instytucjami
państwowymi i organizacjami pozarządowymi
9 stycznia 2014 r odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych
i Etnicznych. Tematem spotkania był tym razem problem antysemityzmu w Polsce.
Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita reprezentowali Monika Wieczyńska i Marek
Gumkowski.
13 lutego 2014 r. odbyło się z inicjatywy Komendanta Głównego Policji, a pod patronatem
Rzeczniczki Praw Obywatelskich, spotkanie przedstawicieli Policji i innych instytucji
rządowych oraz organizacji pozarządowych, które tworzą Policyjną Platformę Przeciw
Nienawiści (PPPN). Celem tej inicjatywy – podjętej w związku ze wzrostem tzw.
przestępstw z nienawiści – jest doprowadzenie do ściślejszej współpracy między Policją a
organizacjami pozarządowymi w tej dziedzinie. Otwartą Rzeczpospolita reprezentowała
Monika Wieczyńska.
8–9 kwietnia 2014 r. odbyła się międzynarodowa konferencja „Warszawa 3T: Technologia,
Talent, Tolerancja”. Obrady obserwowała przedstawicielka Otwartej Rzeczpospolitej
Monika Wieczyńska.
8 – 10 maja 2014 obradowało I Oświęcimskie Forum Praw Człowieka pod hasłem Europa
wobec wyzwań XXI wieku. Deportacje, wysiedlenia i przymusowe migracje jako
nieodłączny element konfliktów zbrojnych i wojen współczesnego świata. W
zamykającym Forum, otwartym dla publiczności panelu pt. Polska dla Polaków?
prowadzonym przez Piotra Trojańskiego, historyka z Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie, uczestniczyli: Zbigniew Gluza z Ośrodka Karta, Adam Krzemiński,
dziennikarz, Beata Machul-Telus z Pro-Humanum, Joanna Talewicz-Kwiatkowska ze
Stowarzyszenia Romów w Polsce, Artur Szyndler z Centrum Żydowskiego w
Oświęcimiu oraz Paula Sawicka z Otwartej Rzeczpospolitej.
12 maja 2014 r. przedstawiciele Otwartej Rzeczpospolitej (Marek Gumkowski, Paula
Sawicka, Mirosław Sawicki i Ludwika Wujec) rozmawiali z panią Minister Joanną
Kluzik-Rostkowską. W spotkaniu uczestniczyła doradczyni Minister Edukacji pani Olga
Iwaniak. Asumpt do spotkania dał list z grudnia 2013, w którym zarząd OR wyrażał
zaniepokojenie nasilaniem się postaw nietolerancji i ksenofobii w niektórych
środowiskach polskiej młodzieży. Wyraziliśmy gotowość podzielenia się z Panią
Minister naszymi doświadczeniami. Chcieliśmy rozmawiać o tym, że polska szkoła nie
potrafi uczyć tolerancji i nie umie w sposób przekonujący zaprezentować wzorca
dobrego obywatela, rozumiejącego, że prawa i wolności jednostki nie mogą naruszać
praw i wolności innych osób, nie umie zaprezentować wzorca dobrego człowieka,
otwartego i życzliwego dla innych. Postulowaliśmy, żeby zastanowić się nad
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wprowadzeniem do nauczania szkolnego treści i działań, które pozwolą zmienić ten
niepokojący stan rzeczy. Zapoznaliśmy Panią Minister z doświadczeniami edukacyjnymi
OR, zwłaszcza warsztatami antydyskryminacyjnymi, mówiliśmy o ich efektywności i
atrakcyjności dla uczniów, czego dowodzi długa lista szkół oczekujących na te zajęcia.
Wskazywaliśmy, że podobne zajęcia w kompetentny sposób prowadzi wiele organizacji
pozarządowych, że z wieloma współpracujemy. Daliśmy wyraz przekonaniu, że
organizacje pozarządowe najlepiej oceniają potrzeby w tym zakresie i jest im najłatwiej,
bez zbędnej biurokracji i mniejszym kosztem docierać bezpośrednio do szkół. Jednak,
jeśli zajęcia mają być bezpłatne dla szkół, prowadzenie ich na terenie kraju wiąże się z
kosztami i nie jest możliwe bez wsparcia finansowego. Otrzymaliśmy zapewnienie, że
MEN podejmie pracę nad projektem trzyletniego programu wspierania edukacyjnych
działań organizacji pozarządowych na rzecz tolerancji i przeciw mowie nienawiści.
Rozmawialiśmy także o powołanym przez panią Minister Katarzynie Hall Zespole
Opiniodawczym ds. Nauczania o Holokauście, który niestety zwołano tylko dwa razy, a
do którego powołano najbardziej zaangażowane w sprawy edukacji
antydyskryminacyjnej grono ludzi. Warto ponownie się do nich odwołać i postawić przed
Zespołem konkretne zadania.
12 czerwca 2014 r. odbyła się w Sali Kolumnowej sejmu RP całodniowa konferencja: „Mowa
nienawiści w Polsce 2014: problem prawny, społeczny, zjawisko medialne?”. Każdy z
trzech paneli (I. Jak przeciwstawić się modzie na nienawiść w kręgu rówieśniczym? Rola
edukacji formalnej i nieformalnej, II. Czy media są odpowiedzialne za nienawistne treści?
Granice wolności słowa, III. Karać czy nie karać? Jak skutecznie walczyć z mową
nienawiści?) wywołał żywą i inspirującą dyskusję. W panelu poświęconym skuteczności
karania za mowę nienawiści swój punkt widzenia przedstawiali Krzysztof Śmiszek z
Koalicji na rzecz Równych Szans, Mateusz Woiński z Katedry Prawa Karnego Akademii
im. Leona Koźmińskiego, Edyta Petryna z Prokuratury Generalnej, Mirosław Wróblewski
z Biura RPO oraz Paula Sawicka z Otwartej Rzeczpospolitej.
27 czerwca 2014 r. odbyła się konferencja „Przeciw mowie nienawiści – myśl globalnie,
działaj regionalnie i lokalnie” zorganizowana przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw
Równego Traktowania. Konferencja składała się z wystąpień wprowadzających i dyskusji
panelowej. Omawiano różne aspekty problemów równości i dyskryminacji, mowy
nienawiści i kwestii równego traktowania. Otwarta Rzeczpospolita była reprezentowana
przez Elżbietę Petrajtis-O’Neill.
24 sierpnia, na zaproszenie Zastępcy Prokuratora Okręgowego Pana Roberta
Myślińskiego, odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu OR z kierownictwem
Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W spotkaniu udział wzięli Prezes zarządu Marek
Gumkowski, wiceprezes Stefan Cieśla, skarbnik Jan Herczyński oraz nasza wolontariuszka
Katarzyna Strzałkowska. W toku spotkania Zastępca Prokuratora Okręgowego potwierdził
zamiar zwalczania przestępstw mowy nienawiści i określił warunki składania zawiadomień
o przestępstwie, które mogą przyśpieszyć realizację procedur postępowania karnego.
Przedstawiciele OR podziękowali za cenną inicjatywę Prokuratury Okręgowej w
Warszawie. Zapoznali kierownictwo Prokuratury z najczęstszymi problemami
powstającymi na styku z Policją i Prokuraturą w związku z realizacją misji OR –
zwalczania mowy nienawiści w przestrzeni publicznej. Przedyskutowano także
zagadnienie wnioskowanej przez OR nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu
postępowania karnego, które mogłyby przez zmianę znamion przestępstw mowy
nienawiści i kar za te przestępstwa oraz obowiązujących procedur karnych, ułatwić
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osiąganie celu penalizacji mowy nienawiści – wychowanie społeczeństwa w duchu
szacunku dla innych, tolerancji i otwartości. W szczególności przedstawiciele Prokuratury
Okręgowej zwrócili uwagę na pewne warunki formalne, które muszą być spełniane, by
prokurator mógł podjąć czynności sprawdzające, takie jak termin przedawnienia
przestępstw, ustawowy okres przechowywania danych użytkowników przez dostarczycieli
usług internetowych oraz brak możliwości uzyskania pomocy prawnej przy ustalaniu
sprawców przestępstw mowy nienawiści ze strony Stanów Zjednoczonych. W toku
spotkania ustalono, że przy zgłaszaniu przestępstw mowy nienawiści Otwarta
Rzeczpospolita będzie prowadziła preselekcję zawiadomień, zgłaszając do Prokuratury
Okręgowej takie sprawy, które ze względu na terminy mają największe szanse wykrycia
sprawcy.
22 października 2014 w Prokuraturze Generalnej odbyła się konferencja pt. „Sprawiedliwość
naprawcza w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE stanowiącej
normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw”. W konferencji
uczestniczyła Paula Sawicka.
17 listopada 2014 r. w Kancelarii Premiera na zaproszenie Pełnomocniczki Rządu ds
Równego Traktowania, pani prof. Małgorzaty Fuszary przedstawicielki organizacji
pozarządowych oraz instytucji zajmujących się polityką równościową odbyło się
posiedzenie okrągłego stołu poświęcone dyskryminacji intersekcjonalnej. Otwartą
Rzeczpospolitą reprezentowała Paula Sawicka.
24 listopada 2014 r odbyło się kolejne spotkanie Koalicji na Rzecz Równych Szans, na
którym jej koordynator Krzysztof Śmiszek omówił jej ostatnie działania. Koncentrowały
się one głównie wokół kwestii wprowadzenia projektu ustawy równościowej, która została
wypracowana przez Koalicję, a której wejście pod obrady jest w Sejmie celowo opóźniane.
Wysłuchano też wystąpienia profesor Małgorzaty Fuszary – Pełnomocniczki Rządu ds.
Równego Traktowania. Otwartą Rzeczpospolitą reprezentowała Monika Wieczyńska.

Warszawa, dnia 27 lutego 2015 roku
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