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W dniu 15 stycznia 2019r. odbył się III Ogólnopolski Okrągły Stół 
EUIncSo „Społeczeństwo, władza, media: mowa nienawiści a inkluzja społeczna”. 
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Akademię im. Jakuba z Paradyża 
w Gorzowie Wielkopolskim, Ośrodek Edukacyjny Lubuska Młodzieżowa Akade-
mia Bezpieczeństwa, Jean Monnet Module – Inclusive society building through 
EU Studies: human rights protection in the European Union (EUIncSo). 

Wydarzenie patronatem honorowym objęli Rektor Akademii im. Jakuba 
z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska 
oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. 

W okrągłym stole i dyskusji czynny udział wzięli przedstawiciele takich 
ośrodków jak: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Łódzka, Uniwersytet 
Szczeciński, Collegium Civitas, Uniwersytet Zielonogórski, Biuro Rzecznika 
Praw Obywatelskich, Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europej-
skiej w Polsce, Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim, Wojewódzka 
i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielko-
polskim (WiMBP), Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim, 
stowarzyszenie Lambda Warszawa, Instytut Bezpieczeństwa Społecznego, Fun-
dacja CODEX, Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych oraz 
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (AJP).

Celem okrągłego stołu było popularyzowanie wiedzy na temat przejawów 
oraz skali mowy nienawiści. Dyskusja zorientowana była na zidentyfikowanie 
przyczyn i przebieg procesu formułowania wypowiedzi nienawistnych, motywa-
cję jego sprawców i ochronę ofiar. Istotnym priorytetem było skierowanie uwagi 
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w stronę adekwatnej reakcji na język nienawiści. Wydarzenie stworzyło przestrzeń 
do wymiany poglądów i dobrych praktyk w zakresie zwalczania mowy niena-
wiści i nietolerancji oraz budowania inkluzywnego społeczeństwa opartego na 
niedyskryminacji.

Słowa kluczowe: mowa nienawiści, przestępstwa z nienawiści, hejt, społeczeństwo  
inkluzyjne, cyberhejt, dyskryminacja, przemoc

Konferencję otworzył Prorektor ds. Nauki Akademii im. Jakuba z Para-
dyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Paweł Leszczyński. Następnie 
głos zabrała Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Administracji i Bezpieczeń-
stwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim  
dr Katarzyna Samulska, która przywitała uczestników debaty. 

Program konferencji podzielony został na sześć paneli tematycznych. 
W ramach pierwszego panelu, pt. Mowa nienawiści: kwestia prawna, problem 
społeczny czy fenomen medialny, głos zabrali:

− prof. dr hab. Irena Machaj(AJP),
− prof. dr hab. Paweł Leszczyński (AJP), 
− prof. dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński (Uniwersytet Zielonogórski),
− dr hab. Krzysztof Wasilewski (WiMBP).
W ramach panelu II, pt. Władza a mowa nienawiści: dobre praktyki 

w budowaniu inkluzywnego społeczeństwa,wystąpili: 
− dr hab. Edyta Pietrzak (Politechnika Łódzka),
− Marcin Sośniak (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich),
− prok. Arleta Pechman (Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielko- 

polskim),
− Bogusław Stanisławski (Team Europe przy Przedstawicielstwie 

Komisji Europejskiej).
Trzeci panel, pt. Cyberhejt: O hejcie w Internecie i innych mediach, obej-

mował prezentacje:
− prof. dr hab. Beaty Orłowskiej (AJP),
− dr. Konrada Burdziaka (Uniwersytet Szczeciński),
− dr Magdaleny El Ghamari (Collegium Civitas),
− nadkom. Rafała Parchimowicza, (Komenda Wojewódzka Policji 

w Gorzowie Wielkopolskim).
W ramach panelu IV, pt. Społeczeństwo obywatelskie przeciw dys- 

kryminacji i nienawiści, referaty wygłosili:
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− dr Piotr Godzisz (Lambda Warszawa/Uniwersytet Warszawski), 
− Jarosław Urbański (Zachodni Ośrodek Badań Społecznych 

i Ekonomicznych), 
− dr Tomasz Marcinkowski (AJP/Zachodni Ośrodek Badań Społecz-

nych i Ekonomicznych), 
− Stanisław Czerczak (Instytut Bezpieczeństwa Społecznego/Fundacja 

CODEX).
Panel V, pt. Studenci na rzecz równość i inkluzji społecznej, zawierał 

wystąpienia:
− Katarzyny Komorowskiej (AJP),
− Karola Pikausa (AJP).
W ostatnim – VI panelu, pt. Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy 

– perspektywa interdyscyplinarna, swoje poglądy przedstawiali:
− dr Piotr Krzyżanowski (AJP), 
− dr Aleksandra Szczerba-Zawada (AJP/JM Module EUIncSo),
− dr Waldemar Zakrzewski (AJP), 
− dr Karol Siemaszko (AJP), 
− dr Sławomir Driczinski (AJP), 
− dr Bogna Wach (AJP).
W wystąpieniach prelegenci podjęli problematykę mowy nienawiści 

w ujęciu interdyscyplinarnym. Uwypuklono rolę języka jako narzędzia, które 
współcześnie w otwartej przestrzeni Internetu służy do dyskryminacji i przemocy. 
Użycie słowa jako instrumentu wykluczenia ze względu na pochodzenie etniczne, 
orientację seksualną, tożsamość płciową jest jednym z większych wyzwań polityki 
równościowej w naszym kraju. 

W przypadku mowy nienawiści i postaw wobec dyskryminacji mniejszo-
ści ważne wydaje się nastawienie rodziców i nauczycieli, gdyż dzieci i młodzież 
artykułują to, co usłyszą od dorosłych. W związku z tym, niezbędnym jest eduko-
wać nie tylko dzieci i młodzież, ale również ich rodziców i nauczycieli.

Odpowiedzialność władz publicznych w kontekście przestępstw motywo-
wanych nienawiścią to kolejny obszar rozważań uczestników debaty. Zwrócono 
uwagę na powinność stworzenia podstaw odpowiedzialności sprawców deliktów 
z nienawiści przez prawodawcę krajowego i europejskiego. Kluczowym zadaniem 
w tym zakresie jest przeciwdziałanie ewolucji mowy nienawiści w akty nienawiści. 
Reakcją jest tworzenie odpowiednich norm prawnych, kształtowanie norm społecz-
nych oraz klimatu społecznego, sprzyjającego przeciwdziałaniu mowie nienawiści.
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Podsumowanie

Okrągły stół stworzył przestrzeń do prezentacji niezwykle aktualnej problematyki 
z różnej perspektywy. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że spotkanie przyniosło 
wiele istotnych rozstrzygnięć związanych z mową nienawiści, przestępstwami 
na tym tle oraz ochroną praw człowieka i jest impulsem do dalszej współpracy 
uczestników debaty. 


