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Bezprawność detencji dzieci uchodźców w Polsce stwierdzona przez Europejski Trybunał
Praw Człowieka.
Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie A.B. i Inni p. Polsce. W skardze
wskazano, że umieszczenie rodziny w strzeżonym ośrodku naruszało dobro dziecka skarżących.
ETPC stwierdził naruszenie prawa do życia rodzinnego (art. 8 Konwencji) wobec dziecka. Trybunał
uznał, że polskie władze nie zbadały dobra dziecka decydując o detencji rodziny, nie potraktowały
detencji jako środka ostatecznego i nie zbadały możliwości zastosowania rozwiązań
alternatywnych wobec pozbawienia wolności. Jest to trzeci już wyrok, w którym ETPC stwierdził
bezprawność detencji dzieci-uchodźców.
Źródło: https://bit.ly/2AGljTT
Inspiracja na wydarzenie: Webinarium/Seminarium dotyczące statusu prawnego uchodźców
lub praw dziecka; warsztaty dla dzieci dotyczące ich praw.

Zdalne posiedzenia w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania zagraża
konstytucyjnemu prawu do obrony.
W zdalnym posiedzeniu o zastosowanie aresztu osoba zatrzymana ma przebywać w areszcie, a jej
obrońca - w siedzibie sądu. Sytuacja, w której podejrzany znajduje się w zupełnie innym miejscu
niż jego obrońca, przekreśla możliwość prowadzenia efektywnej obrony. Prowadzenie
posiedzenia w ten sposób całkowicie wyłącza możliwość swobodnego porozumienia się osoby
zatrzymanej z obrońcą. Uniemożliwia im też konsultacje w zakresie dowodów, które może mieć
osoba zatrzymana. Jest wprawdzie możliwość rozmowy telefonicznej zatrzymanego z obrońcą, ale
nie przewiduje się, by odbyła się ona z wymogiem zachowania poufności, jest to całkowicie
uzależnione od decyzji sądu, a poufność kontaktów osoby zatrzymanej z obrońcą musi być
bezwzględna.
Źródło: https://bit.ly/2ARR9Np
Inspiracja na wydarzenie: Webinarium/Panel dyskusyjny dotyczące prawa do obrony i jego
realizacji, a także praw osoby zatrzymanej.

Zespół roboczy ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego
Ministerstwa Zdrowia podjął uchwałę w sprawie konieczności podjęcia prac nad Krajową Bazą
Danych na rzecz Monitorowania i Profilaktyki Zachowań Samobójczych.
Zdaniem zasiadających w zespole psychiatrów, psychologów, toksykologów, policjantów
i strażaków informacja, że pacjent, zatrzymany lub ofiara przestępstwa już raz targnęli się na
własne życie, mogłaby pomóc zapobiec kolejnemu takiemu zdarzeniu. Zdaniem prawników, jest
to głęboka ingerencja w prawa podstawowe, zwłaszcza do ochrony danych osobowych,
prywatności, intymności, godności czy życia rodzinnego. Informacje dotyczące zdrowia
psychicznego są danymi szczególnie wrażliwymi i powinny być objęte szczególną ochroną. Jeżeli
rejestr prób samobójczych miałby być dostępny dla szerokiego grona podmiotów, stanie
się narzędziem do stygmatyzacji.
Źródło: https://bit.ly/2UZb5oa
Inspiracja na wydarzenie: Seminarium/Webinarium dotyczące prawnych aspektów ochrony
zdrowia psychicznego; Legal Cafe z psychologiem sądowym.
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Międzynarodowa Konferencja Online: Zapewnić rządy prawa w Europie
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Niemiecki Instytut Praw Człowieka, Miasto Brema
oraz Poznańskie Centrum Praw Człowieka
(link)
Konferencja naukowa pt. Zapewnić rządy prawa w Europie: Znaczenie niezależnego
sądownictwa, która odbędzie się w czwartek, 25 czerwca 2020, w godzinach
10:00-13:15. Podczas debaty będziemy chcieli zastanowić się, co może zaproponować
Unia, jakie możemy wdrożyć działania, by lepiej zabezpieczyć i wspierać praworządność
krajów członkowskich. Bardzo zależy nam, aby debata przyczyniła się także w Polsce
do uświadomienia, że nasze sądy są częścią systemu sądownictwa europejskiego.
Państwo prawa i prawa człowieka w czasach koronawirusa
Uniwersytet SWPS
(link)
O funkcjonowaniu naszego państwa oraz prawach człowieka w czasie pandemii będą
rozmawiać prof. Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich i wykładowca naszej
uczelni, oraz prof. Ewa Łętowska – która pełniła funkcje Rzecznika Praw Obywatelskich
oraz sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dowiemy się m.in. czego nauczyliśmy
się o funkcjonowaniu państwa w czasie pandemii, czy wprowadzone ograniczenia praw
człowieka były dopuszczalne i zgodne z konstytucją, jakie ograniczenia praw zostaną
z nami dłużej. Wydarzenie odbędzie się online w środę, 24 czerwca 2020 o godz.17:00.
Neutralność klimatyczna. Realny cel czy utopijna wizja?
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
(link)
CFirmy, miasta, regiony czy państwa stoją przed wyzwaniem zdefiniowania i realizacji
celów związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej. Na ile ich plany są możliwe
do wykonania, a na ile wciąż pozostają nierzeczywistą perspektywą? Porozmawiamy
tym, skąd w ogóle potrzeba tak drastycznego ograniczenia emisji oraz jakie są najnowsze
prognozy naukowców dotyczące zmian klimatu, spojrzymy na Europę i świat w momencie
walki z pandemią i kryzysem oraz zastanowimy się, czy obecna sytuacja może być
katalizatorem zielonych zmian. Spotkanie odbędzie się online 30 czerwca
w godz. 10:00-12:00.
Osamotnienie osób LGBT+ Dyskryminacja, odrzucenie, lęk
Uniwersytet SWPS
(link)
Osoby LGBT+ zmagają się z wieloma problemami. Ukrywanie swojej tożsamości, lęk
przed odrzuceniem przez rodziców, znajomych czy współpracowników, brak akceptacji
w bliskim otoczeniu lub napiętnowanie (choćby wyrażane w mediach) powodują, że osoby
nieheteronormatywne są narażone na chroniczny stres. Gdzie wtedy warto szukać
pomocy i wsparcia? Jakimi sposobami można zadbać o swoje zdrowie psychiczne
i funkcjonowanie? Jak na osoby LGBT+ wpływa problem zinternalizowanej w naszym
kraju homofobii i nierównego traktowania przez prawo? Spotkanie odbędzie się online
2 lipca 2020 r. (czwartek), godz. 17.00–18.00

