
Katowice, 22 października 2019r.  

 

Szanowni Państwo, 

zachęcone sukcesem zorganizowanej trzy lata temu studencko-doktoranckiej konferencji 
poświęconej powszechnemu systemowi ochrony praw człowieka, postanowiłyśmy pójść o krok 
dalej i zaproponować szerszemu gronu naukowców dyskurs na temat ochrony szczególnej.  
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji zatytułowanej:  

Kobiety, dzieci i (inne) grupy szczególnie wrażliwe 

- standardy ochrony i wyzwania dla prawa międzynarodowego, 

która odbędzie się 13 grudnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego  
w Katowicach (ul. Bankowa 11b).  

Tematyka konferencji zdeterminowana została przede wszystkim faktem,  
iż w 2019 r. społeczność międzynarodowa świętuje 40. rocznicę uchwalenia Konwencji  
w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz 30-lecie przyjęcia Konwencji o prawach 
dziecka. Wydarzenia te dają jednak asumpt do podjęcia zdecydowanie szerszych rozważań na 
temat adekwatności i skuteczności istniejących w prawie międzynarodowym rozwiązań 
służących ochronie praw osób należących do grup „ szczególnie wrażliwych”. Kobiety, dzieci, 
osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, osoby należące do mniejszości (seksualnych, 
religijnych, rasowych), ofiary (wojny, przemocy domowej), migranci i uchodźcy, pracownicy 
migrujący etc. to przecież kategorie jednostek, które w najwyższym stopniu narażone są na 
naruszenia ich podstawowych praw i wolności.  

Konferencja będzie jednocześnie doskonałą okazją do rozmowy na temat utworzenia 
„Research Center for Rights of Vulnerable Persons” (RCRVP), które w założeniu miałoby 
inicjować i prowadzić interdyscyplinarne badania nad prawną i praktyczną sytuacją wszystkich 
osób, które napotykają bariery w korzystaniu z praw człowieka. Szczególne miejsce  
w działalności Centrum zajmować będą także kwestie dotyczące identyfikacji zwielokrotnionej 
dyskryminacji, dlatego – oprócz prawników – do udziału w jego pracach chciałybyśmy zaprosić 
także przedstawicieli innych dziedzin i dyscyplin naukowych (zwłaszcza pedagogiki, 
psychologii, teologii i socjologii).  

Planujemy, by materialnym efektem Konferencji była (recenzowana) monografia, którą 
chciałybyśmy wydać w formie e-booka z otwartym dostępem w 2020 lub 2021 r.  
w Wydawnictwie z poziomu I Wykazu MNiSW ze stycznia 2019 r.  

Zgłoszenia udziału w Konferencji z referatem, jak i bez referatu, prosimy przesyłać  
w terminie do 20 listopada 2019 r., na adres mailowy: vulnerable@us.edu.pl.   
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