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Open letter by the Polish civil society organisations to His Holiness Pope Francis  

on counteracting hate speech  

 

 

Your Holiness, 

 

At the end of July 2016 you will be visiting Poland on the occasion of the International World 

Youth Day. Many young people from across the world participating in this event will have the 

fortunate opportunity to hear your message and, without a doubt, your meaningful words will 

have a great impact on them. That is why we, the undersigned non-governmental 

organisations that work in the human rights field in Poland, would like to kindly ask you to 

consider addressing the problem of hate speech during your pilgrimage. We believe that hate 

speech is currently one of the most challenging issues regarding the protection of human 

rights, in both offline and online environments, and in particular concerns young people, who 

are both authors of hateful comments and their primary recipients. The World Youth Day 

therefore creates an important opportunity to reflect on this problem.   

 

One of the foundations of any democratic society is freedom of expression. The European 

Court of Human Rights has underlined on many occasions that this freedom is applicable not 

only to ‘information’ or ‘ideas’ that are favourably received or regarded as inoffensive or as a 

matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb the State or any sector of 

the population
1
. However, freedom of expression is not an absolute right and in certain 

circumstances may be limited, particularly in the case of hate speech or incitement to 

violence. In line with the views of the European Court of Human Rights, these are two 

extreme forms of abuse of freedom of expression that are not protected under Article 10 of the 

European Convention for Human Rights
2
. They are also not granted protection under Article 

54 of the Polish Constitution. This is because hate speech negates fundamental values of a 

democratic society, such as tolerance and respect for the equal dignity of all human beings
3
. 

                                                           
1
 ECtHR judgment from 7 December 1976, Handyside v. United Kingdom, application no. 5493/72. 

2
 ECtHR judgment from 20 July 2006, Raichinov v. Bulgaria, application no. 47579/99; judgment from 17 

December 2004 r., Cumpănă  and Mazăre v. Romania, application no. 33348/95. 
3
 ECtHR judgment from 6 July 2006, Erbakan v. Turkey, application no. 59405/00.  
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Such forms of speech contravene the moral and social norms of any open and tolerant society, 

particularly those that aspire to reflect Catholic values.  

 

According to the Recommendation No. (97) 20 of the Committee of Ministers of the Council 

of Europe, the term ‘hate speech’ shall be understood as covering all forms of expression 

which is used to spread, incite, promote or justify racial hatred, xenophobia, anti-Semitism or 

other forms of hatred based on intolerance, including: intolerance expressed by aggressive 

nationalism and ethnocentrism, and discrimination and hostility against minorities, migrants 

and people of immigrant origin. Unfortunately we observe that hate speech has been 

increasing of late in Poland, similarly to other countries of our region. This applies in 

particular to Internet communication, but also to offline hatred.  

The available research reveals that the Internet has become one of the main platforms through 

which hate speech is nowadays distributed, affecting to a great extent young people for whom 

online communication plays a crucial role in life, both for work and leisure. According to the 

survey conducted by the No Hate Speech Movement in 2015, as many as 83% of young 

people who participated in the survey have come across online hate speech
4
. In Poland almost 

two-thirds of young people encountered examples of anti-Semitic hate speech on the Internet 

and similar percentages encountered racist, anti-Roma or homophobic statements online
5
. 

Moreover, young people are more likely than any other demographic group to be a target of 

online harassment
6
. We have also observed recently a disturbing rise of racist and 

homophobic violence against migrants and LGBT people in Poland, including verbal abuses 

and physical attacks on members of these groups and on NGOs protecting their rights. In 

particular we witnessed a worrying situation in the city of Białystok in April 2016, in which a 

march by a radical nationalist group, promoting inter alia xenophobic views, began with a 

                                                           
4
 The survey was answered by 6601 people in 30 languages, the majority in English (1434), 

http://www.nohatespeechmovement.org/survey-result. 
5
 Hate speech. National opinion poll,  study conducted at the request of the Stefan Batory Foundation by the 

Public Opinion Research Center and the experts from the Centre for Research on Prejudice of the University of 

Warsaw, 2014, https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/mowa-nienawisci-raport-z-badan; summary in 

English: http://www.ngofund.org.pl/wp-content/uploads/2014/06/Mowa-nienawisci-w-Polsce-

streszczenie.eng_.pdf.  
6
 Online Harassment, Pew Research Center’s American Trends Panel, 2014, 

http://www.pewinternet.org/2014/10/22/online-harassment/.  

http://www.nohatespeechmovement.org/survey-result
https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/mowa-nienawisci-raport-z-badan
http://www.ngofund.org.pl/wp-content/uploads/2014/06/Mowa-nienawisci-w-Polsce-streszczenie.eng_.pdf
http://www.ngofund.org.pl/wp-content/uploads/2014/06/Mowa-nienawisci-w-Polsce-streszczenie.eng_.pdf
http://www.pewinternet.org/2014/10/22/online-harassment/
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holy mass in the city’s cathedral, at which the priest spoke about  ‘malignant’ elements in the 

Polish society which can be cured only by ‘nationalist-Catholic radicalism’
7
. 

Combatting hate speech certainly requires adopting diversified strategies. These cannot be 

limited to the use of legal instruments and the prosecution of such crimes but – more 

importantly – should involve prevention. The key to preventing hate speech, especially in the 

case of young people, is education and raising awareness in order to empower them to use 

their freedom of expression offline and on the Internet in a responsible manner. That is why 

we consider your Holiness’s previous engagement and support for many initiatives focused on 

counteracting hatred based on any kind of intolerance, including racism, religious intolerance 

or homophobia, to be an extremely important and powerful response to hate speech
8
. We are 

convinced that your stand against hate speech on the Internet during the World Youth Day 

would have a great educational value for the participants of this event, helping to keep the 

Internet a place with primarily positive potential, where young people can exchange ideas and 

access information. Your words could also prevent verbal and physical attacks, fuelled by 

hatred and intolerance, on minorities,.  

 

With every best wish. 

 

Yours sincerely, 

 

Krzysztof Mariusz Kokoszka  

Prezes Zarządu Fundacji Obrony Praw Dziecka 

                                                           
7
 Catholic Church authorities in eastern Poland have denounced nationalist views and apologized after a radical 

extreme-right organization held a Mass in a regional cathedral, USnews.com, 20 April 2016, 

http://www.usnews.com/news/world/articles/2016-04-20/polish-church-apologizes-for-hosting-nationalist-

prayers.  
8
 For example: Holy Father’s support for No Hate Parliamentary Alliance within Council of Europe 

Parliamentary Assembly – an alliance of parliamentarians who commit to taking firm and pro-active stands 

against racism, hatred and intolerance, involving also religious leaders, 14 December 2015, http://website-

pace.net/web/apce/no-hate-alliance/-/asset_publisher/s2jd8a1WeN6D/content/ega-no-hate-alliance-

support/maximized; Pope Francis Speaks Out on Charlie Hebdo: ‘One Cannot Make Fun of Faith’, Time.com, 

15 January 2016, http://time.com/3668875/pope-francis-charlie-hebdo;  Pope Francis says Church should 

apologise to gays, 27 June 2016, BBC.com, http://www.bbc.com/news/world-europe-36636845.   

http://www.usnews.com/news/world/articles/2016-04-20/polish-church-apologizes-for-hosting-nationalist-prayers
http://www.usnews.com/news/world/articles/2016-04-20/polish-church-apologizes-for-hosting-nationalist-prayers
http://website-pace.net/web/apce/no-hate-alliance/-/asset_publisher/s2jd8a1WeN6D/content/ega-no-hate-alliance-support/maximized
http://website-pace.net/web/apce/no-hate-alliance/-/asset_publisher/s2jd8a1WeN6D/content/ega-no-hate-alliance-support/maximized
http://website-pace.net/web/apce/no-hate-alliance/-/asset_publisher/s2jd8a1WeN6D/content/ega-no-hate-alliance-support/maximized
http://time.com/3668875/pope-francis-charlie-hebdo
http://www.bbc.com/news/world-europe-36636845
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Biegły sądowy z zakresu problematyki alienacji rodzicielskiej  

pomoc prawna i psychologiczna, mediacje, negocjacje, przeciwdziałanie alienacji 

rodzicielskiej, terapia małżeńska, rodzinna i indywidualna, problemy 

wychowawcze z dziećmi, inicjatywy ustawodawcze, lobbing na rzecz zmian 

prawa, PR  

www.opiekawspolna.org 

www.opiekawspolna2.pl.tl  

  

Tel. 606 - 515 - 686 

------------------------------------------------------------------- 

 

Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku Publicznego 

KRS 0000341653, NIP 8681951946, REGON 121279362 

 

Tel. 606-515-686 

 

www.opiekawspolna.org, www.opiekawspolna2.pl.tl 

 

 

http://www.opiekawspolna.org/
http://www.opiekawspolna2.pl.tl/
http://www.opiekawspolna.org/
http://www.opiekawspolna2.pl.tl/
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Siedziba: 

 

32-700 Bochnia, ul. H. Modrzejewskiej 29 

 
Oddziały krajowe, między innymi, w: 

 

Suchej Beskidzkiej, Krakowie, Wrocławiu, Trzebnicy, Bydgoszczy, Toruniu, Zielonej Górze,   

Gorzowie Wielkopolskim, Opolu, Białymstoku, Katowicach,  Kielcach, Krośnie, Olsztynie, 

Poznaniu, Częstochowie, Żywcu. 
 

Oddziały zagraniczne: 
 

Los Angeles - Silicon Valley (USA), Londyn, Lancaster (Wielka Brytania), Wenecja, Punta Sabioni, 

Trepporti (Włochy), Agadir (Maroko) 

 
 

Przy Fundacji OPD KAMAKA OPP działają: 
 

1. Centrum Mediacji i Negocjacji Sądowych; 

2. Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych, wydający opinie dla sądów, zgodnie 

z koncepcją równości, niedyskryminacji, opieki wspólnej i dobra dziecka - opinie oparte na 

wynikach badań naukowych, między innymi, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i 

zgodne z dwudziestoletnim doświadczeniem biegłych Fundacji Obrony Praw Dziecka w 

przeciwdziałaniu alienacji rodzicielskiej. Jest to JEDYNY w skali nie tylko ogólnopolskiej, 

ale również europejskiej, instytut naukowy dysponujący garniturem AUTORSKICH testów 

i innych narzędzi diagnozujących zjawisko alienacji rodzicielskiej, jego natężenie oraz 

intensywność. A także powiązane ze zjawiskiem alienacji rodzicielskiej elementy, tj. ZDA, 

ZA”M”, ZAT, PAS, ZAB, ZAD, ZAC, SStr, DPU i inne.  
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3. Kancelarie adwokackie. Z Fundacją OPD KAMAKA OPP współpracuje kilkuset adwokatów i 

aplikantów adwokackich w całej Polsce. 

4. Kancelarie radców prawnych. Z Fundacją OPD KAMAKA OPP współpracuje, w całej 

Polsce, kilkuset radców prawnych i  ich aplikantów. 

5. Kancelarie mediatorów sądowych zrzeszonych w Centrum Mediacji i Negocjacji 

Sądowych przy Fundacji OPD KAMAKA OPP. 

6. Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy na tle alienacji rodzicielskiej (dla dzieci i 

dorosłych) 606-515-686, którego personel specjalizuje się w przeciwdziałaniu alienacji i 

przemocy rodzicielskiej, ale podejmuje się też rozwiązywania innych problemów, 

zgłaszanych przez osoby dzwoniące, w ich aspektach prawnych, psychologicznych i 

socjalnych. - Całodobowy. Jeśli jest, z jakiś ważnych powodów wyłączony, prosimy 

zadzwonić po pewnym czasie.  

7. Teatr KAMAKA, który rozpowszechnia w społeczeństwie wiedzę na temat patologii ZjAR 

poprzez siłę artystycznego przekazu. Obecnie, w Łodzi, przygotowujemy spektakl, z 

którym chcemy objechać całą Polskę i Europę, opisany w obszernym artykule, w 

tygodniu „Fakty i Mity”, w numerze z 20 września 2012 r., o destrukcyjnym wpływie bycia 

alienowanym w dzieciństwie na życie dorosłe. Aktorka występująca w tym przedstawieniu 

występuje jednocześnie w trzech rolach: „matki” alienującej, sędzi „rodzinnej” i „Matki” 

Boskiej, zupełnie nie dostrzegając, jak bardzo uszkadza psychicznie swoje dziecko, które 

alienuje od ojca, drugiej babci, drugiego dziadka itd. Cały czas będąc przekonaną, że 

działa dla „dobra dziecka” w rozumieniu polskiego Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. 

„Polskiego”, bo kodeksy rodzinne państw bardziej rozwiniętych niż Polska, na przykład 

Brazylii,  „dobro dziecka” rozumieją jako obligatoryjne orzekanie opieki wspólnej nawet 

bez zgody jednego z rodziców i karanie alienatorów więzieniem (Ordnungshaft w prawie 

niemieckim). Osoby, które chcą otrzymać bilet na ten spektakl proszone są o wpłatę na 

konto Fundacji kwoty, co najmniej, 50 zł, z dopiskiem: „Spektal w …”, określając miejsce 

swojego zamieszkania, abyśmy nie uszczęśliwili osoby mieszkającej w Szczecinie 

wysyłając jej bilet na spektakl w Rzeszowie. Całkowity zysk ze sprzedaży biletów jest 

przeznaczany na przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej. 

8. Wydawnictwo Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP. Obecnie prowadzimy 

sprzedaż wysyłkową książek: „Alienacja rodzicielska w Polsce i  sposoby jej 
przeciwdziałania”, „Więzienia dla dzieci w Polsce”, „Przemoc w zjawisku alienacji 
rodzicielskiej”, „Dzieci alienowane”, „Zespół Alienującej „Matki”, „Wiersze dla syna” – 

będąca poetyckim zapisem przeżyć dorosłej ofiary alienacyjnej przemocy psychicznej. 

Całkowity zysk z ich sprzedaży jest przeznaczany na przeciwdziałanie alienacji 

rodzicielskiej. Osoby, które chcą te książki otrzymać, proszone są o wpłatę na konto 
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Fundacji z zaznaczeniem tytułów i adresu na jaki je wysłać. Jeśli zabraknie miejsca na 

przekazie prosimy o przesłanie pełnych informacji na adres: k-kokoszka@wp.pl.    

9. W Suchej Beskidzkiej i w innych miejscach prowadzimy Domy Ucieczki dla Ofiar 

Przemocy Alienacyjnej i Ośrodki Wsparcia Więzi Rodzinnych. Szczegóły na naszych 

portalach. 

10. Organizujemy, na łonie natury, wczasy terapeutyczne dla rozwodzących się lub 

przeżywających kryzys małżeński rodziców. 

11. W 183 miejscach w Polsce rozdajemy żywność i ubrania alienowanym dzieciom i 

rodzicom oraz innym potrzebującym. Szczegóły na: www.opiekawspolna.org. 

 

  
Listy pocztowe i wezwania prosimy kierować na adres: 

Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA 

Organizacja Pożytku Publicznego 

32-700 Bochnia, ul. Heleny Modrzejewskiej 29 

  

 

Konto: Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA 

Pekao S.A. 78 1240 2294 1111 0010 2863 7676 
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