Праграма Міжнароднай канферэнцыі
"Супрацьдзеянне экстрэмізму і правы чалавека”
Мінск вул. Ложынская, д.16, памяшканне 404, публічная прастора «Тэрыторыя правоў».
4 чэрвеня 2019 г.
9.00 - 10.00 - Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі і прадстаўнікоў СМІ.
10. 00 - Адкрыццё канферэнцыі. Выступы арганізатараў - Валянцін Стэфановіч, сябра Рады
Праваабарончага цэнтру "Вясна".
Панэль першая. Барацьба з экстрэмізмам і міжнародныя стандарты ў галіне правоў чалавека.
Мадэратар - Алег Гулак, старшыня РПГА БХК.
10.00 - 10.20 - «Барацьба з экстрэмізмам і асноўныя правы чалавека» - Стэфані Дэвід, прадстаўніца
FIDH ў ААН, дырэктарка офіса FIDH ў Нью-Ёрку, экспертка.
10.20 - 10.40 - «Антыэкстрэмісцкае заканадаўства ў кантэксце абавязацельстваў АБСЕ ў галіне
свабоды слова» - Алена Чарняўская, Старэйшая дарадчыца прадстаўніка па свабодзе СМІ АБСЕ.
10.40 - 11.00 - «Стандарты і практыка ААН у сферы супрацьдзеяння экстрэмізму і правоў чалавека» Мацільда Богнер, Старэйшая дарадчыца па правах чалавека Прадстаўніцтва ААН у Беларусі УВКПЧ
ААН.
11.00 - 11.45 - Пытанні і адказы. Дыскусія.
11.45 -12.20 - Кава-брэйк
Панэль другая. Барацьба з экстрэмізмам у Расіі і рэгіёне СНД.
Мадэратар - Уладзімір Лабковіч, юрыст ПЦ "Вясна".
12.20 - 12.40 – «Барацьба з экстрэмізмам у краінах СНД. Абгрунтаваныя абмежаванні правоў ці
барацьба з іншадумствам?» - Саша Кулаева, праваабаронца, міжнародная экспертка.
12.40 - 13.00 - «Неправамернае прымяненне антыэкстрэмісцкага заканадаўства ў Расіі. Агляд
заканадаўства і правапрымяняльнай практыкі» - Марыя Краўчанка, экспертка Інфармацыйнааналітычнага цэнтра "Сава", кіраўніца раздзелу "Неправамерны антыэкстремизм".
13.00 - 13.20 - «Аналіз практыкі Еўрапейскага суда па правах чалавека па справах, звязаных з
экстрэмізмам» - Кірыл Карацееў, кіраўнік міжнароднай практыкі Міжнароднай праваабарончай
групы «Агора».
13.20 -14.40 - Пытанні і адказы. Дыскусія.
14.40 -15.40 Абед.
Панэль трэцяя. Супрацьдзеянне экстрэмізму ў Беларусі.
Мадэратар - Валянцін Стэфановіч, сябра Рады, юрыст ПЦ "Вясна".
15.40 - 16.00 - «Барацьба з распаўсюджваннем экстрэмісцкіх матэрыялаў і дзейнасцю экстрэмісцкіх
арганізацый. Праблемы заканадаўчага рэгулявання» - Павел Сапелка, юрыст ПЦ "Вясна ".

16.00 - 16.40 - Практыка прымянення арт.130 КК (распальванне варожасці і нянавісці). Дапушчальныя
абмежаванні або парушэнне свабоды слова? - Андрэй Бастунец, юрыст, старшыня БАЖ.
16.40 - 17.00 - Новыя змены ў Закон «Аб супрацьдзеянні экстрэмізму» - Алег Гулак, юрыст, старшыня
РПГА БХК.
17.00 -17.45 - Пытанні і адказы. Дыскусія.
17.45 - 18.00 - Падвядзенне вынікаў. Прыняцце рэзалюцыі. Закрыццё канферэнцыі.
______________________________________________________________________________________
Падчас канферэнцыі будзе прадстаўлены сумесны даклад «Супрацьдзеянне экстрэмізму і правы
чалавека. Нацыянальнае антыэкстрэмісцкае заканадаўства і правапрымяняльная практыка».
Даклад падрыхтаваны вядучымі праваабарончымі арганізацыямі: Праваабарончым цэнтрам “Вясна”,
Рэспубліканскім праваабарончым грамадскім аб'яднаннем "Беларускі хельсінкскі камітэт",
Грамадскім аб’яднаннем “Беларуская асацыяцыя журналістаў” і установай «Кансультацыйны цэнтр
па актуальных міжнародных практык і іх імплементацыі ў праве "Хьюман Канстанта"»

