Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
veřejná ochránkyně práv
a
Nadace Open Society Fund Praha a Open Society Justice Initiative
si Vás dovolují pozvat na seminář

Strategická litigace a boj proti diskriminaci
který se koná

dne 13. listopadu 2017
v Kanceláři veřejného ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
Před deseti lety Evropský soud pro lidská práva označil segregaci romských dětí ve zvláštních školách
za porušení zákazu diskriminace. D. H. a ostatní proti České republice je zlomovým rozsudkem v oblasti
diskriminace a vzdělávání nejen v České republice, ale v celé Evropě. Evropský soud pro lidská práva
a národní soudy následně vydaly řadu dalších rozsudků odsuzujících diskriminaci romských dětí
ve školství. Veřejná ochránkyně práv ve spolupráci s Nadací OSF a Open Society Justice Initiative (OSJI)
pořádají u příležitosti 10. výročí rozsudku seminář k tématu strategické litigace a jejímu významu
pro boj proti diskriminaci ve vzdělávání.
Úvodní příspěvek přednese James Goldston, výkonný ředitel Open Society Justice Initiative,
který promluví o významu strategické litigace. James Goldston je jedním z právníků, kteří zastupovali
osmnáct romských dětí z Ostravy před soudem ve Štrasburku. Na vystoupení výkonného ředitele OSJI
naváže panelová diskuse. Pozvání přijala soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková, soudce
Okresního soudu v Ostravě Jiří Šopek a dvě zahraniční expertky, které se dlouhodobě věnují právě
segregaci romských žáků a žákyň – Vanda Durbáková a Lilla Farkas.
Cílem semináře je připomenout význam rozsudku D. H. a ostatní proti České republice pro boj
s diskriminací na základě etnické příslušnosti, diskutovat nad strategickou litigací jako nástrojem
pro společenskou změnu a sdílet zkušenosti s dalšími zeměmi v regionu střední Evropy.
Po semináři následuje promítání česko-britského dokumentárního snímku „Evropa: Na jakých dětech
záleží?“ z roku 2016.
Účast na semináři je bezplatná.
V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto odkazem:
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do pátku 6. října 2017. Každého účastníka či účastnici
prosím registrujte jednotlivě.
Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz).
Simultánní tlumočení a občerstvení zajištěno.
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Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie.

FINÁLNÍ PROGRAM
13. listopadu 2017
13:30 – 14:00

Registrace účastníků a účastnic

14:00 – 14:15

Úvodní slovo veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové

14:15 – 15:00

Úvodní přednáška
James Goldston, výkonný ředitel, Open Society Justice Initiative

15:00 – 15:15

Přestávka na kávu

15:15 – 16:45

Panelová diskuse
Moderuje: Petr Polák, Kancelář veřejného ochránce práv
Kateřina Šimáčková, Ústavní soud
Jiří Šopek, Okresní soud v Ostravě
Vanda Durbáková, Poradňa pre občianske a ľudské práva
Lilla Farkas, European University Institute

16:45– 17:00

Závěrečné slovo
Štěpán Vidím Drahokoupil, Nadace Open Society Fund Praha

17:30 – 18:30

Promítání česko-britského dokumentárního filmu „Evropa: Na jakých dětech
záleží?“

18:30 – 19:00

Diskuse s tvůrci filmu „Evropa: Na jakých dětech záleží?"
Moderuje: Dagmar Krišová, Kancelář veřejného ochránce práv

