Władza kontra Obywatel - konferencja wolnościowa

Inicjatywa na rzecz Świadomości Obywatelskiej i
Społeczeństwa Obywatelskiego
Jak bronić się przed władzą i urzędnikami
naruszającymi i utrudniającymi realizację naszych praw i
wolności
Konferencja / Publikacja
Projekt Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów
Motto:
Bez pobłażania dla prób ograniczania wolności obywatelskich! Urzędnik czy organ władzy
przyzwyczajany do uległości i pokory petenta/obywatela umacnia się w przekonaniu o własnym
sobiepaństwu i instrumentalnym traktowaniu prawa.
Cel:
Celem jest nie tylko rozpoznanie i diagnoza aktualnych naruszeń, ale i analiza w perspektywie
przyszłości, biorąc pod uwagę możliwe zaostrzenie „kursu" w związku z dojściem do władzy
partii odwołujących się do retoryki antywolnościowej.
Data:
Między wyborami a Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka
Współorganizatorzy:
Polskie
Stowarzyszenie
Racjonalistów,
Towarzystwo
Humanistyczne,
Stowarzyszenie
na
rzecz
Państwa
Neutralnego
Światopoglądowo
„Neutrum",
Stowarzyszenie
"Inicjatywa
33"
Polskie Stowarzyszenie Wolnomyślicieli im. K. Łyszczyńskiego,
Miejsce:
Warszawa

PROGRAM
Część wprowadzająca
1. Pojęcie i geneza praw i wolności człowieka i obywatela. Różnica między prawami i
wolnościami. Prawa i wolności w polskiej konstytucji. Ok. 15 min.
2. Społeczeństwo otwarte, obywatelskie i informacyjne - społeczne oblicze
nowoczesnej demokracji. Ok. 20-30 min.
3. "Moralne" rewolucje, „antyterrorystyczne" środki, „usprawnienia techniczne"
życia i inne formy współczesnego „miękkiego" ograniczania praw i wolności
obywatelskich. Różnica między brutalnym i „miękkim" ograniczaniem praw i wolności. Czy
chcemy bezpieczeństwa kosztem wolności? Ponure oblicze pięknych haseł.

Część zasadnicza
Czas wystąpień — 30 — 45 min. Skrócenie lub wydłużenie na życzenie prelegenta.
Zakres poszczególnych tematów podany w zarysie, orientacyjnie. W nawiasie artykuł
Konstytucji RP.

a) Wolności konstytucyjne
4. Wolność zrzeszania się (art. 12, 58). O konieczności zrzeszania się. Jak władza
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administracyjna może ograniczać i szykanować „niepoprawne" stowarzyszenia. Polowanie na
czarownice, czyli nagonki antymasońskie. Casus niedoszłego Stowarzyszenia Osób
Narodowości Śląskiej.
5. Nietykalność i wolność osobista (art. 41). Nadużycia policji. Prawo do samoobrony
(w tym kwestie wolności posiadania broni oraz granic „obrony koniecznej").
6. Wolność sumienia i wyznania (art. 53). Ograniczenia wolności religijnej. Polowania
na sekty, szykany mniejszości wyznaniowych w życiu społecznym. Wolność sumienia i
wyznania a prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jakimi
środkami ograniczać wolność wychowania w przypadku, gdy rodzice wpajają nienawiść do
obcych (kultur, ludzi, zwyczajów, narodów)? Utrudnienia w realizacji wolności przyjmowania
religii i bezwyznaniowości.
7. Wolność słowa (art. 54) i twórczości artystycznej (art. 73). Ściganie za obrazę
uczuć religijnych, instrumentalne traktowanie prawa chroniącego wolność wyznania. Inne
formy cenzury i autocenzury. Wolność prasy.
8. Wolność zgromadzeń (art. 57). W perspektywie doświadczeń środowisk
homoseksualnych. Organizowanie zgromadzeń, manifestacji i wieców. Ograniczenia, nadużycie
władzy.
9. Wolność wyboru i wykonywania zawodu (art. 65) a ekspansja zawodowej
korporacyjności. Korporacje prawnicze, stan polskiej ochrony prawnej oraz dostępności
obywateli do usług prawniczych. Tworzenie korporacji przez psychologów. Inne korporacje o
wątpliwej wartości społecznej. Legalna prostytutka?
10. Wolność badań naukowych (art. 73). Ideologie w nauce. Nauka a etyka. Między
dogmatyzmem naukowym a pseudonauką. Ograniczanie wolności badań seksuologii (m.in.
casus prof. Izdebskiego).

b) Prawa konstytucyjne
11. Prawo do informacji (art. 61) o działalności organów władzy publicznej oraz osób
pełniących funkcje publiczne. Przejrzystość władzy. Nieumiejętność korzystania z prawa do
informacji. Prawo składania petycji, wniosków i skarg (art. 63) do organów władzy
publicznej i organizacji społecznych jako miernik aktywizacji i świadomości społecznej oraz
obywatelska forma nacisku na władze.
12. Prawa kontrowersyjne etycznie i światopoglądowo: związki partnerskie,
aborcja, eutanazja. Depenalizacja posiadania marihuany. (art. 47 — prawo do decydowania o
swoim życiu osobistym).

Część końcowa
13. Dobry urzędnik — marzenie niezrealizowane. Przyczyny niskiego poziomu
polskiej kadry urzędniczej. Gdzie się podziały marzenia o niezależnym i kompetentnym
korpusie służby cywilnej? Jak radzić sobie z urzędnikami. KPA jako elementarz obywatela. Ok.
45 min.
14. Piszemy skargę konstytucyjną. Sposoby dochodzenia swoich praw przed
sądownictwem europejskim. Ok. 20 — 30 min.
15. Obywatelskie nieposłuszeństwo. Pojęcie i geneza, warunki dopuszczalności,
zakres zastosowania. Inne formy nacisku na władze. Ok. 30 min.
16. Podsumowanie. Organizacja rejestru przypadków łamania prawa przez osoby i
instytucje publiczne. Tworzenie forum współdziałania organizacji pozarządowych i
nieformalnych grup społecznych w przypadkach naruszania praw i wolności mniejszości.
*
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wziąć w tym udział, do zaangażowania
w propagowanie tej inicjatywy oraz włączenie się w jej przygotowania w Warszawie.
Zainteresowani mogą pisać pod adres: psr@racjonalista.pl
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