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MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA: „HUMAN FORUM 2017 DEMOKRACIA V OHROZENÍ?“
INTERNATIONAL CONFERENCE: „HUMAN FORUM 2017 DEMOCRACY IN DANGER?“
Csilla Droppová*
V roku 2017 sa konal už štvrtý ročník podujatia HUMAN FORUM
s podtitulom Demokracia v ohrození? HUMAN FORUM je multižánrové
podujatie. Nie je to iba konferencia s množstvom prednášok a diskusií, na aké
sme zvyknutí. Zahŕňa v sebe podstatne viac. Ale poďme od začiatku. Ako
vlastne HUMAN FORUM vzniklo?
Keď predstaviteľ politickej strany Ľudová strana Naše Slovensko Marian
Kotleba zvíťazil v župných voľbách v roku 2013 a stal sa predsedom
Banskobystrického samosprávneho kraja, prejavila sa spontánna reakcia
mnohých obyvateľov Banskej Bystrice, ale aj širšieho regiónu, ktorí vyjadrili
svoju nespokojnosť s výsledkami volieb. Tichými sviečkovými protestmi
upozorňovali obyvateľov Banskej Bystrice, ako aj celého Slovenska, že
demokracia v srdci Slovenska, v strede Európy, môže byť skutočne v ohrození.
Veď pre Ľudovú stranu Naše Slovensko boli príznačné prejavy nenávisti voči
rôznym minoritám spoločnosti, ponúkala populistické a naoko lichotivé návody
na riešenie zložitých sociálnych problémov a neštítila sa spochybňovať
holokaust, jedno z najtemnejších období našej novodobej histórie. Víťazstvo
takéhoto svetonázoru v regionálnych voľbách, umocnené enormne nízkou
účasťou elektorátu (iba necelých 25 % voličov), bolo varovaním pre celú
slovenskú spoločnosť, že demokracia je krehká a treba k nej pristupovať
zodpovedne a s plnou vážnosťou. Inak o ňu môžeme opäť ľahko prísť, dokonca
prostredníctvom demokratických volieb. Demokraciu nie je možné nikomu vziať,
o demokraciu môžeme prísť iba vlastnými chybami. Preto je len na nás,
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občanoch, ako s ňou nakladáme.
Protestné odozvy demokraticky zmýšľajúcich občanov neutíchali ani neskôr
po voľbách. Začala sa organizovať skupina ľudí, ktorí sa rozhodli čeliť
nepriaznivému vývoju spoločenskej situácie. V tejto skupine ľudí boli zastúpení
ľudia rôzneho veku – mladá generácia (stredoškoláci a vysokoškoláci), ako aj
stredná veková kategória a seniori. Ľudia, ktorých rodičia, alebo aj oni samotní
mali osobnú skúsenosť s holokaustom. Zastúpení boli ľudia rozličných odborov,
od technických po humanitné, a stupňa vzdelania, napr. učitelia, zástupcovia
rôznych mimovládnych organizácií, ale i biznisu, štátnej, verejnej správy a
samosprávy. Diverzita tejto skupiny bola neobyčajne obsiahla a prezentovala
záujmy širokej verejnosti. Takto vznikla neformálna občianska iniciatíva NIE
V NAŠOM MESTE (NIOT), ktorá dodnes aktívne pôsobí1. Partnerom občianskej
iniciatívy NIE V NAŠOM MESTE je mimovládna organizácia Centrum
komunitného organizovania (CKO). Poskytuje NIOT koordinačnú podporu,
znáša finančné zabezpečenie mnohých aktivít a napomáha realizácii
spontánnych nápadov jej členov. Bez zastrešenia Centrom komunitného
organizovania by usporadúvanie mnohých podujatí občianskej iniciatívy NIOT
bolo takmer nemožné.
Jedným z pravidelných podujatí venovaných širokej verejnosti je napr.
divadelno-filmový festival EMBARGO realizovaný v spolupráci s Centrom
nezávislej kultúry Záhrada. Ďalšou, dnes už tradičnou a každoročne sa
opakujúcou aktivitou je podujatie HUMAN FORUM, ktoré v sebe spája
a zároveň sa snaží osloviť a ovplyvniť najmä vzdelávacie inštitúcie a
mimovládne organizácie, ale aj predstaviteľov cirkví, štátnej, verejnej správy
a samosprávy, politikov a všetkých ľudí, ktorí majú vplyv na vývoj spoločnosti.
Hľadanie príčin nárastu pravicového extrémizmu, prenikanie neonacistov do
politiky a legitimizácia antidemokratických postojov na Slovensku a v Európe boli
hlavnými témami pri prvých dvoch ročníkoch diskusného fóra o ľudských právach
– HUMAN FORUM 2014 a 2015. V roku 2016 sa HUMAN FORUM vo svojich
témach zameralo na radikalizáciu a polarizáciu spoločnosti, stále rastúcu
nedôveru k „štandardnej“ demokracii, migráciu do Európy a odmietavé reakcie zo
strany politikov i veľkej časti verejnosti. To jasne naznačovalo, že potreba
diskutovať o atmosfére v slovenskej spoločnosti, o prejavoch neznášanlivosti,
1
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rasizmu a xenofóbie, ale aj o spôsoboch, ako týmto javom čeliť, je vysoko aktuálna.
V roku 2017 sme, žiaľ, museli skonštatovať, že celospoločenská situácia
v oblasti vývoja demokracie sa za uplynulé obdobie nevyvíjala pozitívne
a možno s určitosťou povedať, že sa skôr zhoršila než zlepšila. Tento ročník
sme sa rozhodli zamerať na to, aký vplyv majú médiá na vývoj demokracie a na
názory a postoje ľudí. Sú médiá dostatočne zodpovedné a profesionálne
a zverejňujú overené informácie, alebo pracujú s dohadmi, ktoré verejnosť
nedokáže dostatočne rozpoznať? Zaujímalo nás, či je verejnosť schopná
kriticky myslieť a či dokáže vyhodnotiť relevantnosť informácií, ktoré sa k nej
dostávajú prostredníctvom médií rôzneho druhu, vrátane tzv. nových médií.
HUMAN FORUM je podujatie, ktoré v sebe spravidla zahŕňa rôzne formáty.
Tradičné prezentácie a diskusie sú dopĺňané rôznymi workshopmi, výstavami,
premietaním dokumentárnych filmov, divadelnými predstaveniami a inými
kultúrnymi vystúpeniami. Mnohé aktivity sa zameriavajú na žiakov a študentov
základných a stredných škôl a všetky spomínané žánre sú spojené s besedami
s dostatočným časovým priestorom na reflexiu zo strany publika. Predovšetkým
pre učiteľov a vedenie škôl boli určené prezentácie vzdelávacích programov
ponúkaných rôznymi mimovládnymi organizáciami.
Uvedomujeme si, že kvalitné vzdelávanie je jedným z najdôležitejších
východísk z krízy demokracie a z krízy hodnôt spoločnosti. Zároveň si
uvedomujeme, že je nesmierne náročné preniknúť do uzavretých školských
komunít a otvárať ich vonkajšiemu prostrediu. No nevzdávame sa, budeme
v tomto snažení pokračovať a hľadať spôsoby, ako dostať do škôl vzdelávanie
k aktívnemu občianstvu. Budeme hľadať ďalšie spôsoby, ako rozširovať rady
rozvážnych a zodpovedných občanov v spoločnosti, ktorej sú súčasťou. Práve
tejto téme bude venované HUMAN FORUM pripravované na rok 2018.
S cieľom prezentovať pozitívne príklady a prejaviť úctu osobnostiam, ktoré
svoj život zasvätili hodnotám humanizmu, sme sa rozhodli pre udeľovanie
ocenenia HUMAN FORUM. V roku 2016 bol ocenený fotoreportér a novinár
Andrej Bán. V roku 2017 sme cenu odovzdali do rúk p. Janke Dubovcovej,
Verejnej ochrankyni práv SR v rokoch 2012 - 2017. Toto ocenenie je signálom
pre verejnosť, že sú medzi nami takí, ktorí sa vzdajú vlastného komfortu pre
lepšiu spoločnosť, pre nás všetkých, a zároveň sú motiváciou pre ďalších, aby
nasledovali ich príklad.
HUMAN FORUM 2018 bude teda venované občianskemu aktivizmu. Aktívne
občianstvo budeme skloňovať v rôznych podobách a nazerať naň z rôznych
uhlov pohľadu. Podľa názoru organizátorov totiž nie je občiansky zodpovedné a
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ani múdre zaujať postoj „my nič nezmôžeme, za všetko môžu politici“. Čím
neskôr si uvedomíme a zareagujeme na fakt, že formovanie podoby
demokracie, ktorú zažívame, je aj v našich rukách, tým viac sa bude
prepadávať miera participácie občanov na vývoji spoločnosti. V histórii nájdeme
niekoľko odstrašujúcich príkladov a období, z ktorých je možné si vziať
ponaučenie, len si musíme tieto historické príučky pripomínať a diskutovať
o nich. Toto sa, podľa nášho názoru, stále deje v nedostatočnej miere. Aj preto
má podujatie HUMAN FORUM ambíciu aktivizovať široké spoločenské vrstvy.
Snažíme sa pomáhať formovať spoločnosť založenú na pilieroch spravodlivosti,
vzdelanosti, zodpovednosti a tolerancie.
Vzájomný rešpekt sa usilujeme šíriť aj prostredníctvom ekumenickej
bohoslužby, ktorá je súčasťou programu HUMAN FORUM a v roku 2018 sa
bude konať už po tretí raz. Spoločné stretnutie zástupcov rôznych
náboženských obcí pre nás predstavuje určitú formu posolstva, keď
predstavitelia kresťanského, židovského a moslimského náboženstva z jedného
miesta volajú po spolužití v pokoji a mieri.
Na záver považujeme za dôležité podčiarknuť, že takéto širokospektrálne
podujatie akým je HUMAN FÓRUM, ktoré si kladie za cieľ byť miestom pre
inšpiráciu, zamyslenie a vyjadrenie rôznych názorov, by nebolo možné
uskutočniť bez prispenia aktívnych jednotlivcov organizačného tímu
a spoluorganizátorov. Nesmierne si vážime partnerstvo Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici a jej Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov.
Dôveru, ktorú do podujatia vložili od prvého ročníka, berieme s pokorou
a zaväzujúco. Máme záujem rozšíriť spoluprácu aj na ďalšie fakulty univerzity,
napr. Pedagogickú fakultu a Filozofickú fakultu. Tiež oceňujeme participáciu
mesta Banská Bystrica, na pôde ktorého sa aktivity tohto medzinárodného
podujatia konajú, ako aj spoluprácu Múzea SNP. Medzi kultúrnymi inštitúciami
by sme radi vyzdvihli spoluprácu s Centrom nezávislej kultúry Záhrada,
Bábkovým divadlom na Rázcestí a Štúdiom tanca. Máme pozitívnu skúsenosť
zo spolupráce so Štátnou vedeckou knižnicou a Kníhkupectvom Artforum. A tiež
nemožno nespomenúť spoluprácu s už zmieňovanými zástupcami cirkví.
Opakovaná záštita prezidenta Slovenskej republiky a Úradu verejnej
ochrankyne práv Slovenskej republiky, ako aj ich osobná prítomnosť na
podujatí, nás uisťujú, že naša snaha má význam.
Keď sa obzrieme späť do zatiaľ pomerne krátkej – štvorročnej histórie
podujatia HUMAN FORUM, vidíme mnoho jednotlivcov a organizácií, ktorí sa
úprimne snažili a snažia prispievať k rozvoju kultivovanej a vzdelanej
215
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spoločnosti. Máme pred sebou piaty ročník, HUMAN FORUM 2018. Naša
ponuka na spoluprácu je otvorená pre každého, kto sa chce pridať k vyššie
zmieneným aktivitám, lebo ako odznelo na HUMAN FORUM 2016 z úst
jedného z našich rečníkov: „Demokracia nie je to, čo máme, ale to, čo robíme.“
Tak ju teda robme a robme ju spoločne!
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