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Na międzynarodowej konferencji „Edukacja na rzecz praw człowieka: promocja 
zmian w czasach transformacji i kryzysu”, zorganizowanej przez Wydział Studiów 
Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 6–10 
grudnia 2012 r., motywem przewodnim obrad było założenie, że edukacja o pra-
wach człowieka to różnorodne działania, mające na celu przekazywanie wiedzy  
o prawach człowieka i zachęcanie do działalności w ich obronie. W tym kontekście 
edukacja o prawach człowieka powinna być skutecznym narzędziem, które obej-
muje nie tylko proces uczenia się, ale również konkretne działania. 

Zapraszając do udziału w konferencji szerokie i zróżnicowane grono osób, 
organizatorzy wskazali, że edukacja o prawach człowieka jest procesem długotrwa-
łym, przez który każdy uczy się tolerancji i respektowania godności innych, pozna-
je również środki i metody zapewniające wzajemne respektowanie we wszystkich 
społecznościach. Edukacja o prawach człowieka w dłuższej perspektywie zmienia 
postawy i zachowania ludzi, przyczyniając się do powszechnego poszanowania 
praw i wolności. Wzmacnia wiedzę, uczy umiejętności stawania w obronie praw 
swoich i innych ludzi. Rozwijanie świadomości praw człowieka może i powinno 
być pierwszym krokiem w realizacji działań edukacyjnych w państwach i na sze-
rokiej płaszczyźnie międzynarodowej.
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Honorowy patronat nad kongresem objął prezydent RP Bronisław Komo-
rowski, a otwarcia dokonał były prezydent Lech Wałęsa. Była to już trzecia mię-
dzynarodowa konferencja poświęcona prawom człowieka. Pierwsza odbyła się  
w Sydney w 2010 r., druga w Durbanie w 2011 r., a kolejny kongres jest planowany 
na rok 2013 w Taipei. Honorowymi gośćmi kongresu byli m.in.: były prezydent RP 
Lech Wałęsa, przewodniczący Papieskiej Rady Iustita et Pax kardynał Peter Turk-
son i biskup pomocniczy Pragi Vaclav Male. W gronie panelistów zasiedli: rzecz-
nik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz, prezes Trybunału Konstytucyjnego 
prof. Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Jerzy Stę-
pień, były rzecznik praw obywatelskich i były prezes Trybunału Konstytucyjnego 
prof. Andrzej Zoll, oraz podsekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych 
Janusz Cisek.

W kongresie wzięło udział ponad 400 osób z całego świata. Uczestnicy kon-
ferencji tworzyli szerokie spektrum naukowców i praktyków: prawników, socjo-
logów, pedagogów, polityków, pracowników społecznych i członków grup religij-
nych, specjalistów z wielu krajów, reprezentujących organizacje międzynarodowe, 
ośrodki uniwersyteckie, organizacje pozarządowe i regionalne grupy inicjatywy. 
Wszyscy podkreślali niepodważalną rolę i znaczenie edukacji praw człowieka  
w globalnej rzeczywistości XXI w. Bez względu na reprezentowaną dziedzinę na-
uki czy opcję polityczną, elementem łączącym wypowiedzi uczestników konferen-
cji było przekonanie, że edukacja o prawach człowieka jest niezbędna w realizacji 
praw człowieka i fundamentalnych wolności i znacznie przyczynia się do promo-
wania równości, zapobiegania konfliktom i naruszeniom praw człowieka, a także 
wzmacnia procesy demokratyczne, szczególnie zwracając uwagę na rozwój społe-
czeństw, w których praktyka tolerancji pozostaje z szacunkiem dla praw człowieka.

Doniosłość i aktualność problematyki konferencji zarówno pod względem 
teoretycznym, jak i praktycznym podkreślał fakt, że została zorganizowana w od-
powiedzi na uchwalony w grudniu 2004 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Świa-
towy Program Edukacji o Prawach Człowieka, będący kontynuacją Dekady Praw 
Człowieka NZ (1995–2004). W program edukacji o prawach człowieka doskonale 
wpisało się wręczenie Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włod-
kowica. Nagroda jest przyznawana jako wyraz uznania rzecznika praw obywatel-
skich dla występowania w obronie podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew 
zdaniu i poglądom większości, przez osoby fizyczne i prawne. Laureatem nagrody 
w bieżącym roku została Krystyna Mrugalska, prezes Polskiego Stowarzyszenia 
na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Nie bez znaczenia jest fakt, że wrę-
czenie nagrody odbyło się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw 
Człowieka. 

Kolejnym czynnikiem o głębokim znaczeniu dla tegorocznego kongresu 
praw człowieka była debata na temat uniwersalizmu i partykularyzmu w Państwo-
wej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu oraz 
zapoznanie uczestników obrad z obozem KL Auschwitz-Birkenau. W tej niezwy-
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kłej scenerii zastanawiano się nad tym, jak mogło dojść do powstania Auschwitz, 
jakie znaczenie ma Auschwitz dla współczesnej nauki o prawach człowieka oraz 
jaki stosunek do Auschwitz mają współcześni Żydzi i Niemcy.

Głównym tematem kongresu były praktyczne i teoretyczne aspekty praw 
człowieka obserwowane w różnych częściach świata, zwłaszcza w kontekście spo-
łecznych i kulturowych przemian, jakie dokonały się w środkowej Europie w ostat-
nim dziesięcioleciu XX w. i jakie mają miejsce obecnie w Afryce Północnej i na 
Bliskim Wschodzie. W trakcie obrad omawiano m.in. problematykę praw socjal-
nych w dobie globalnego kryzysu ekonomicznego, wpływu nowych technologii 
na prawa i wolności człowieka (rozwój internetu, biotechnologia, nanotechnologie 
itp.), kwestie bioetyczne. Dyskutowano również na temat transformacji ustrojowej 
w Europie Środkowo-Wschodniej i polskich doświadczeniach w budowie demo-
kratycznych instytucji. Rozległa tematyka konferencji znalazła rozwinięcie w sze-
regu paneli i warsztatów merytoryczno-tematycznych:
– Europa Środkowa przykładem transformacji: od komunizmu do demokracji  
i edukacji o prawach człowieka. Złożoność kontekstów krajów Europy Środkowej 
i Środkowo-Wschodniej;
– Nowe technologie a prawa człowieka. Bariera czy szansa dla edukacji o prawach 
człowieka? Dyskusja o wolności, bezpieczeństwie i prawach człowieka;
– Prawa socjalne w czasach kryzysu ekonomicznego;
– Bioetyka, biotechnologia a edukacja o prawach człowieka;
– Pokój i rozwój. Edukacja o prawach człowieka a wyzwania poszczególnych re-
gionów;
– Co doprowadziło do Oświęcimia? Uniwersalizm a partykularyzm praw człowie-
ka. Czy edukacja o prawach człowieka rozpoczęła się po Oświęcimiu?;
– Multikulturalizm. Koniec polityki wielokulturowości? Jak dzisiaj uczyć o pra-
wach człowieka;
– Arabska Wiosna i jej przyczyny. Afrykańskie modele edukacji o prawach czło-
wieka.

Punktem wyjścia organizatorów konferencji była teza o edukacji globalnej 
skierowanej na problemy świata. Edukacja praw człowieka jest ważnym elemen-
tem edukacji globalnej, która stawia sobie za cel ukształtowanie świata bardziej 
sprawiedliwego dla wszystkich jego mieszkańców. Współczesna edukacja to pro-
ces stałego kształcenia obywateli świata, wyposażania młodzieży w globalną świa-
domość, eliminację ksenofobii i uprzedzeń – jako przyczyn destrukcyjnego współ-
życia grupowego. Ten punkt widzenia dominował w wystąpieniach referentów  
z Azji Południowo-Wschodniej, reprezentujących bardzo różnorodne organizacje 
pozarządowe i instytucje zaangażowane w działalność edukacyjną o charakterze 
społecznym, mającą na celu popieranie pojmowania i wprowadzania w praktyce 
pojęcia edukacji permanentnej i budowanie demokratycznego społeczeństwa oby-
watelskiego.
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Dostrzegając pozytywne zmiany dokonujące się współcześnie w metodach  
i programach edukacji o prawach człowieka, uczestnicy konferencji zwracali uwa-
gę na konieczność zmierzenia się z nowymi wyzwaniami stojącymi przed edukacją 
o prawach człowieka w dobie globalizacji. Zaliczono tu, między innymi, koniecz-
ność zwrócenia większej uwagi na edukację międzykulturową. Inaczej mówiąc, 
edukację przezwyciężającą „obcość” i „inność”, sprzyjającą wychowaniu do nego-
cjacji, dialogu, współistnienia i tolerancji. W tym kontekście przedmiotem szeregu 
wystąpień był temat edukacji do bezpieczeństwa i pokoju, której istotą powinna 
być potrzeba równoważenia postępu materialnego, z kultywowaniem wartości spo-
łecznych, moralnych i duchowych oraz uwrażliwiania świadomości ludzi na wy-
stępujące zjawiska głodu, bezrobocia, przewagi „mieć” nad „być” i inne czynniki 
nękające wiele regionów świata. Przedstawiono tu wiele nowatorskich projektów 
prac z nowymi grupami ludzi, które mogą przynieść realny postęp w rozwiązywa-
niu konkretnych problemów dotyczących praw człowieka, szczególnie wtedy, gdy 
szkolenia i inne przedsięwzięcia edukacyjne odpowiadają na potrzeby społeczno-
ści lokalnej. Współpraca z organizacjami lokalnymi i/lub miejscowymi władzami 
jest często podstawą osiągnięcia celu. Praca z nowymi grupami ludzi wspomaga 
budowanie kultury poszanowania praw człowieka, lecz – co było przedmiotem 
wielu polemicznych dyskusji – w trakcie tej pracy głęboko zakorzenione opinie  
i uprzedzenia mogą być trudne do zmiany. Wskazywano tu na konieczność zaanga-
żowania w trwałą i długoterminową współpracę, albowiem tylko taka forma dzia-
łania może stworzyć podstawę dla budowania zaufania. To z kolei spowoduje, że 
ludzie staną się aktywnymi promotorami zmian społecznych w swoim środowisku. 
W opinii uczestników konferencji na proces edukacji do bezpieczeństwa i pokoju 
istotny wpływ wywierają wyzwania regionalne, a angażowanie grup zmarginalizo-
wanych przez edukację praw człowieka, może prowadzić do ich wzmocnienia. Ta 
forma edukacji, dając głos grupom zmarginalizowanym, pozwala im wyrażać swo-
je obawy, poglądy i wartości. Edukacja praw człowieka daje im wiedzę i umiejęt-
ności, które pozwalają reagować na łamanie praw człowieka. Zwracali na to uwagę 
szczególnie referenci z krajów Azji i Afryki, podkreślając że wyzwania regionalne, 
przed jakimi stoją ich kraje stawiają ważne zadania przed edukacją do bezpieczeń-
stwa i pokoju, a tym samym edukacją o prawach człowieka.

Wiele uwagi poświęcono także modelowi edukacji regionalnej, w której 
wiedza o regionie, wiedza o małej ojczyźnie i wychowanie regionalne, zostają 
wzbogacone elementami zakresu poszanowania wartości innych (mniejszości). 
Do podstawowych problemów metodologicznych koncepcji edukacji regionalnej 
uczestnicy konferencji zaliczyli wieloznaczność, a w konsekwencji dowolność 
interpretacyjną następujących pojęć kluczowych: region, regionalizm, ojczyzna, 
tradycja, dziedzictwo kulturowe czy tożsamość regionalna.

Szczególną uwagę przypisywano edukacji w procesie umożliwiana czło-
wiekowi (jednostce) globalnego przetrwania i rozwoju (edukacja powszechna, 
holistyczna, wielokulturowa itp.). Stąd też w referatach konferencyjnych autorów 
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z krajów afrykańskich i azjatyckich wypracowane były różne koncepcje przedsta-
wiające podejmowane w trybie wspólnych działań rozwiązania trudnych proble-
mów współczesności: przemoc i terroryzm, ubóstwo, bieda, bezrobocie, zagrożenie 
środowiska naturalnego, analfabetyzm, problem wartości, więzi międzyludzkich  
i dziedzictwa kulturowego.

Wśród wielu przedstawionych na konferencji programów edukacyjnych 
wyraźnie dominowały programy dotyczące stosunków między cywilizacjami, 
religiami, kulturami, państwami, narodami, programy globalnych rozwiązań pro-
blemów ludzkości w skali ogólnoświatowej, edukacyjne rozwiązania w zakresie 
ogólnoświatowych programów upowszechniania podstawowych norm i wartości 
ochrony jednostki, przepływu i wymiany wartości i tradycji oraz związanych z tym 
perspektyw porozumienia i pokoju.

Wielonarodowe spojrzenie na edukację praw człowieka, konieczne z uwagi 
na rosnące zjawisko globalnej współzależności, stanowiło podstawę do nawiązania 
przez uczestników konferencji do nowych form rasizmu i dyskryminacji. Zwró-
cono szczególną uwagę na fakt, że dyskryminacja zmodernizowała się, stała się 
bardziej subtelna i zgodna z wytycznymi politycznej poprawności, która w więk-
szym stopniu niż kiedykolwiek wcześniej, rozprzestrzenia się w społeczeństwie.  
W tym kontekście istotne znaczenie miało także uwypuklenie zaniepokojenia wie-
lu środowisk obecnym wzrostem aktów nietolerancji, przemocy, terroryzmu, kse-
nofobii, agresywnego nacjonalizmu, wykluczenia, marginalizacji i dyskryminacji, 
skierowanych przeciwko narodowym, etnicznym, religijnym i językowym mniej-
szościom, uchodźcom, imigrantom i narażonym na niebezpieczeństwo grupom 
społecznym; a także aktami przemocy i zastraszania popełnianymi wobec jedno-
stek zachowujących wolność opinii i wyrażania jej – tym wszystkim, co zagraża 
utrwalaniu pokoju i demokracji zarówno w płaszczyźnie narodowej, jak i między-
narodowej oraz stanowi przeszkody dla rozwoju.

Biorąc pod uwagę skalę omawianego zjawiska, podjęto próbę wypracowa-
nia wspólnego stanowiska w odniesieniu do edukacji – jako najskuteczniejszego 
sposobu zapobiegania nietolerancji. Za pierwszy krok w edukacji dla tolerancji 
uznano nauczanie ludzi, czym są ich wspólne prawa i swobody. Uznano, że edu-
kacja dla tolerancji powinna być traktowana jako nagląca konieczność i powinna 
mieć na celu przeciwstawienie się wpływom, które prowadzą do strachu i wyklu-
czenia innych oraz powinna pomagać młodym ludziom w rozwijaniu zdolności 
niezależnego sądu, krytycznego myślenia i etycznego rozumowania. Edukacyjne 
strategie i programy powinny przyczyniać się do rozwoju zrozumienia, solidar-
ności i tolerancji zarówno wśród jednostek, jak i grup etnicznych, społecznych, 
kulturowych, religijnych i językowych oraz całych narodów.

Interdyscyplinarny charakter konferencji pozwolił na podjęcie stosunkowo 
szerokiego wachlarza zagadnień. Stanowiła ona forum wymiany poglądów na wie-
le zagadnień teoretycznych oraz praktycznych, nie uchylając się od podejmowania 
oraz oceny kwestii złożonych i trudnych. Było to możliwe głównie dzięki specja-
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listycznej wiedzy referentów i uczestników konferencji z różnych regionów świa-
ta, którzy nie uchylali się także od ustosunkowania się do wielu spraw trudnych, 
uwzględniając odmienne implikacje i punkty widzenia odnośnie aktualnej sytu-
acji oraz prognozy dalszej ewolucji wkładu edukacji praw człowieka w przemiany  
i rozwój współczesnego, demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. 

Podsumowując obrady dr Sev Ozdowski z Western University Sydney, spe-
cjalista w dziedzinie edukacji praw człowieka, pomysłodawca i organizator I Kon-
gresu w 2010 r. w Sydney, powiedział: „prawa człowieka to prawa uniwersalne, 
nie ma kraju, który ich nie łamie. Różnica tkwi w stopniu, w jakim się ich nie 
przestrzega i kogo to dotyczy”.

Znakomite grono panelistów, różnorodność tematów wystąpień, owocna 
dyskusja oraz bardzo dobra organizacja sprawiły, że międzynarodową konferencję 
„Edukacji na rzecz praw człowieka, promocji zmian w czasach transformacji i kry-
zysu”, można zaliczyć do ważnych wydarzeń w skali światowej.


