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Our “Don’t Be Afraid” Foundation was established by survivors in 2013. We are the first
and the only organization in Poland which supports the victims of clergy abuse. 
The situation in Poland is dramatic. We get no support from Polish government,

occasional help from Polish media: Polish Church totally ignores us and rejects our
invitations. The scale of this issues is unknown and nobody wants to research it: Polish

Church claims not to collect any data regarding clergy abuse. 
Those abused by priests remain silent, as the Polish Catholic Church is still considered

a great authority. 
We are struggling to collect even small amounts of money for our statutory activity!

Potential benefactors are afraid to fall into disfavor of the Church. 
Still, we are helping our survivors as much as we can. We provide them with a helpline,
support groups, as well as legal and psychological support. We educate Polish society

and media. Together we can stop the silence! 

SNAP was founded in 1988 as a self-help support group for those who were sexually violated.
Frustrated with the inadequate response from church officials survivors began seeking out

each other. Still hurting, they determined to research and teach themselves how to heal from

the trauma. Very early in the process they figured out that church official were interested in
protecting predators and their reputation, not helping the victims and their family members. As

the SNAP members embarked on individual journeys towards wholeness they discovered that

working to prevent future violence is an integral element for healing. - SNAP Staff 

Welcome survivors, supporters and friends. We’re so glad you’re here with
us in Poznan to learn from and support one another! 
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"Myśl o powstaniu Fundacji „Nie lękajcie się” narodziła się podczas pierwszego spotkania ofiar
księży pedofilów w Polsce. Zrozumieliśmy wtedy, że nie mamy siły przebicia, że naszego wołania

o sprawiedliwość nie słychać. Zrozumieliśmy także, że chcemy by naszym głosem była
Fundacja. Uczestnictwo w Światowej Konferencji SNAP w Irlandii w 2013 r. oraz wsparcie i
zrozumienie, jakiego tam doznaliśmy, umocniły naszą determinację do założenia Fundacji.

Znaleźliśmy wspólny cel, połączyła nas jedna myśl. Chcemy uwolnić się od lęku przed
sprawcami i opinią publiczną. To nie my skrzywdziliśmy, to nas skrzywdzono.

Nasz zespół składa się z ekspertów, osób, które doświadczyły przemocy seksualnej oraz
młodych, ambitnych wolontariuszy.

Pomagamy naszym ocalonym jak możemy. Zapewniamy im infolinię, grupy wsparcia, a także
wsparcie prawne i psychologiczne . Kształcimy polskie społeczeństwo i media.

Razem możemy przerwać milczenie ! 

SNAP została założona w 1988 roku jako grupa wsparcia samopomocy dla tych, którzy byli
seksualnie naruszone . Sfrustrowany z niewystarczającą odpowiedzią od urzędników kościelnych
, którzy przeżyli rozpoczął poszukiwanie siebie. Wciąż boli , że określona na badania i nauczyć
się , jak leczyć z traumy . Bardzo wcześnie w procesie oni zorientowali się, że Kościół oficjalny
były zainteresowane ochroną drapieżników i ich reputację , a nie pomoc ofiarom i członków ich
rodzin . Jako członkowie SNAP wyruszył na poszczególnych trasach wobec całości odkryli, że

pracuje , aby zapobiec w przyszłości przemocy jest integralnym elementem leczenia. 
SNAP Personel 

Witamy ocalałych zwolenników i przyjaciół . Jesteśmy bardzo zadowoleni, że
jesteś tu z nami w Poznaniu , aby uczyć się i wspierać się nawzajem ! 
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Speakers 

Agata Baraniecka-Kłos, Poland 
Agata Baraniecka Kłos born in 1969. Wife of a surgeon Tomasz and mother
of two adult sons Michał and Filip both forensic medicine students. She is a
victim of pedophile, her step father. On the surface powerful and strong
woman who dared and hanged her tormentor's name on her house's
banner. Founder of "STOP STATUTE OF LIMITATION". Thanks to her
determination and despite the adversity of her ostracized hometown, she
led to changes in the criminal code to extend the limitation period for the
victims of pedophilia in Poland. 

Alberto Athie, Mexico
I was catholic priest for 20 years when I met and tried to help a former
priest and victim of sex crimes by the famous Fr. Marcial Maciel, founder
of the Legion of Christ. Tens of thousands followed Maciel. We learned
that obtaining justice in the church is impossible, that Vatican policies
permit sex crimes and the crimes occur across the globe. I left the
priesthood and now work to expose crimes and cover-ups by church
officials. 

Barbara Blaine, United States 
Barbara Blaine, a victim of priest sex crimes, founded SNAP, Survivors
Network of those Abused by Priests, in 1988 to protect the innocence and 
safety of children and to help survivors and their loved-ones find healing,
information and support. Employing self-help principles SNAP
membership is now over 20,000 including 150 trained volunteer leaders. 

Dr. Adam Bodnar, Poland 
Commissioner for Human Rights of Poland. Former Vice President of the
Helsinki Foundation for Human Rights doctorate in law. Dr. Bodnar holds a
M.A. in  Law and Administration from Warsaw University (1999), and a M.A.
in Law (LL.M. Studies - Comparative constitutional law) from Central
European University in Budapest (2000). He also holds a PhD of Law (2006).
From 1999 to 2004 he worked in the Warsaw office of Weil Gotshal &
Manges law firm. . 

Geoff Budden, Canada 
Geoff Budden is from the Province of Newfoundland and Labrador,
Canada, and has been practising law since 1989. He has represented
hundreds of survivors of sexual abuse in claims against religious orders,
schools, governments and childcare organizations. He also volunteers
with community groups and other organizations dedicated to assisting
survivors. He is lead counsel on a lawsuit brought by dozens of
orphanage-abuse survivors against the Archdiocese of St. John’s,
Newfoundland and Labrador, which is to be tried in April, 2016. 
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Mówcy 
Alberto Athie, Meksyk 
Byłem księdzem katolickim od 20 lat, kiedy poznałam i zacząłem pomagać
byłemu kapłanowi będącemu jednocześnie ofiarą przestępstw seksualnych
"słynnego" ks Marciala Maciela, założyciela Legionu Chrystusa. Maciel miał
dziesiątki tysięcy wyznawców. Okazało się, że uzyskanie sprawiedliwości w
kościele jest niemożliwe, że polityka Watykanu zezwala na przestępstwa
seksualne i zbrodnie te występują na całym świecie. Odszedłem zkapłaństwa,
a teraz pracuję żeby ujawniać zbrodnie i tuszowanie przestępstw przez
urzędników kościelnych. 

Agata Baraniecka-Kłos, Polska 
Agata Baraniecka Kłos - rocznik 1969. Żona chirurga Tomasza i mama dwóch
dorosłych synów Michała i Filipa studentów medycyny i prawa. Ofiara pedofila
–ojczyma. Na pozór mocna i silna kobieta która odważyła się wywiesić swojego
oprawcę -pedofila na banerze swojego domu. Założycielka fundacji „Stop
Przedawnieniu”

Barbara Blaine, Stany Zjednoczone 

Barbara Blaine, ofiara przestępstwa seksualnego księdza, w 1988 założyła
SNAP, (Sieć Ocalonych, Wykorzystywanych przez Kapłanów), żeby chronić
niewinności i bezpieczeństwa dzieci i pomóc ocalałym i ich ukochanym
znaleźć ukojenie, informacje i wsparcie. SNAP jest fundacją działającą na
zasadzie wzajemnej pomocy, jej członkami jest obecnie ponad 20.000
osób, w tym 150 przeszkolonych liderów wolontariuszy. 

Dr. Adam Bodnar, Polska 
Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich , były wiceprezes zarządu
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka doktor nauk prawnych W 1999 r.
ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a
następnie w 2000 r. studia LL.M. (prawo konstytucyjne porównawcze) na
Central European University w Budapeszcie. W 2006 r. otrzymał tytuł doktora
nauk prawnych. W latach 1999 – 2004 pracował w warszawskim biurze
kancelarii Weil Gotshal & Manges. 

Geoff Budden, Kanada
Geoff Budden pochodzi z prowincji Nowa Funlandia i Labrador w
Kanadzie i praktykuje prawo od 1989 roku. reprezentował jako prawnik
setki ocalonych. Wspiera grupy lokalnych społeczności i organizacje
wspierające ocalonych. Prwadzi sprawy wniesione przez dziesiątki osób
molestowanych w domu dziecka przeciwko Archidiecezji St. John w
Nowofunlandii i Labrador. Proces zapowiadany jest na kwiecień 2016 r. 
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Nicky Davis, Australia 
Nicky Davis reported her abuse after the appalling treatment of Australian
survivors at World Youth Day 2008 in Sydney. Nicky went to the police and
her perpetrator was finally arrested, but eventually allowed to walk free.
Determined not to see others denied justice, Nicky became a SNAP leader
and lobbied for the Royal Commission. Now Nicky works with the Royal
Commission in Australia to ensure justice and healing for survivors. 

Speakers 

Gerard Mannix Flynn, Ireland 
Gerard Mannix Flynn was born in Dublin in 1957. He is a professional artist
and politician. His practice includes literature, playwriting, performance,
visual art and film-making. He has campaigned extensively for children’s
rights and for justice and accountability for all those who were detained in
residential institutions in Ireland. The work has received critical acclaim and
much of his literary work has been translated. He is an elected member of
Dublin City Council (Independent Councillor) and is a member of Aosdána. 

Tom Doyle, United States 
Tom Doyle was ordained in 1970. He has been an advocate for abuse
victims since 1984 when he warned the U.S. bishops while working at the
Vatican Embassy. He has spoken out, supported victims and served as a
court expert throughout the U.S., in Canada, Ireland, Australia, New
Zealand, Belgium, Germany, Austria and the U.K. He has graduate degrees
in theology, philosophy, political science, administration and a doctorate
in Canon Law. He is also a licensed addictions therapist. 

Barbara Dorris, United States 
Barbara Dorris is a victim of clergy sex crimes and a whistleblower. After
failing to get the predator priest she caught removed from ministry she
joined SNAP to expose not only the danger the predator posed but also the
cover-up by church officials. As the outreach director for SNAP she works
with and trains volunteer leaders around the world so that they can
provide resources, information and support to survivors, family members
and supporters. 

Juan Carlos Cruz, Chile 
Juan Carlos told his story of abuse in the New York Times. His perpetrator,
Chilean Fr. Fernando Karadima, was extremely popular and powerful. This
act forever changed the culture of cover-up and abuse in Chile. His book,
“El Fin de la Inocencia”, is a best seller and a movie. Now dozens of victims
have come forward. Cruz received the Ellis Island Medal of Honor in May
2015, the first survivor to receive this honor. 
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Mówcy 

Nicky Davis, Australia 
Nicky Davis zrelacjonowała swoje wykorzystywanie na Światowym Dniu
Młodzieży 2008 w Sydney po tym jak w przerażający sposób traktowano
australijskich ocalałych . Nicky poszła na policję i sprawca został w końcu
aresztowany,po czym puszczono go wolno. Odtąd była zdeterminowana, żeby 
nie dopuścić aby innym ofiarom odówiono sprawiedliwości i została liderem
SNAP lobbując na rzecz Komisji Królewskiej. Obecnie Nicky współpracuje z
Komisją Królewską w Australii w celu zapewnienia sprawiedliwości i
wspomagania ocalałych. 

Tom Doyle, Stany Zjednoczone 

Gerard Mannix Flynn, Irlandia 
Gerard Mannix Flynn Jest profesjonalnym artystą i politykiem. Jego zakres
działalności obejmuje literaturę, pisanie sztuk,występy,sztuki wizualne
oraz tworzenie filmów. Był bardzo zaangażowany w dzialalność na rzecz
praw dzieci oraz sprawiedliwe i odpowiedzialne traktowanie osób
przetrzymywanych w irlandzkich placówkach opiekuńczo –
wychowawczych. Jest członkiem (niezależnym) Rady Miejskiej w Dublinie i
członkiem stowarzyszenia Aosdana. 

Barbara Dorris, Stany Zjednoczone 
Barbara Dorris ofiara księżowskich przestępstw seksualnych jest
informatorem organizacji.Kiedy nie udalo jej sie usunąć ze stanu
duchownego przestępcy,ktorego ujawniła,przyłączyła sie do SNAP,aby
ujawnić nie tylko zagrożenie,jakie on stwarza,lecz także ujawnić próby
ukrycia tego faktu przez kościelnych oficjeli. Jako dyrektor organizacj
pracuje z przeszkolonymi liderami wolontariatu na całym świecie,aby
zapewnić środki ,informacje oraz wsparcie poszkodowanym,ich rodzinom
oraz zwolenniom. 

Tom Doyle, Stany Zjednoczone 
Tom Doyle został wyświęcony w roku 1970. Od roku 1984 jest rzecznikiem
ofiar przemocy ,kiedy jako pracownik ambasady Watykanu w USA zaczął
ostrzegać tamtejszych biskupów. Udzielał wypowiedzi,wspierał ofiary i
występował jako ekspert w sądach w USA, Kanadzie,Irlandii,Australii,Nowj
Zelandii, Belgii,Niemczech,Austrii i Wielkiej Brytanii. Posiada dyplomy z
teologii,filozofii,nauk politycznych,administracji oraz doktorat w zakresie
prawa kanonicznego.Jest również licencjonowanym terapeutą uzależnień. 

Juan Carlos Cruz, Chile
Juan Carlos opowiedział swoją historię na łamach the New York Times.
Jego oprawca, Chilijczyk Fr. Fernando, był osobą niezwykle popularną i
mającą władzę. Ujawnienie przyniosło ogromną zmianę w kulturze Chile.
Jego książka, "El Fin de la Inocencia" jest bestsellerem, a na jaje bazie
został stworzony fim. Dzięki temu, dziesiątki ofiar ujawiło się. Juan Cruz,
jako jedyny do tej pory ocalony otrzymał Medal Honoru Ellis Island w maju
2015. 
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Jean-Marie Furbringer, Switzerland 
Jean-Marie Fürbringer is born in 1963 in Switzerland. He is Physicist and
has a PhD in sciences. He works as a lecturer at the Swiss Institute of
Technology in Lausanne. From 2004 to 2015, he has been the president
of the association Faire le pas parler d’abus sexuel. 

Speakers 

Jarosław Głuchowski, Poland 
Jarosław Głuchowski, Lawyer, member of the Chamber of Advocates. The
owner of a law company, works with other law firms and companies. He
participates in numerous lawsuits. Involved in two processes conducted
jointly with the Helsinki Foundation for Human Rights. Participant of all
lawsuits carried out so far in Poland against dioceses and parishes from
liability for child abuse commited by individual priests. Member of the
board of the Foundation "Be not afraid". 

Miguel Hurtado, Spain 
As a teen in Barcelona, Miguel immediately told about his abuse by a
priest to church officials expecting they would report it to secular
authorities. When they didn’t he learned they were more concerned with
preserving their reputation than protecting children. He was a SNAP
spokesperson during the historic hearings at the UN in Geneva and in
Rome during the canonization of John Paul II. He is currently a physician.
training as a Child Psychiatrist. 

Christopher Kerns, United States 
Christopher Kerns is a practicing attorney with the Chicago law firm of
Kerns, Frost & Pearlman. Mr. Kerns practice concentrates in the area of
commercial litigation and he works primarily in the insurance industry. Mr.
Kerns works with numerous not-for-profit entities, most recently serving as
the Chairman of The Wetlands Initiative in Chicago. Mr. Kerns is completing
his Phd. in Psychology, at the First Faculty of Medicine, at The Charles
University in Prague, Czech Republic. 

Dr. Lesław Juszczyszyn, Poland 
He studied philosophy and theology in Cracow. He graduated in psychology and got
PhD in rhetoric / homiletics. He studied human resource management and quality
management in Warsaw. He lives near Krakow and are happy as a husband and father.
Thanks to God's grace, his determination and kind help of other people, he is now a
healthy man, engaged in helping children and adults sexually abused in their
childhood. He is a great example of how to live life to the fullest despite the losses.
His shared his life experience in a book called "Under the shell of silence". He
currently serves as President of the CEREO Foundation for Development and
Counselling. 
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Mówcy 

Jarosław Głuchowski, Poland 
Jarosław Głuchowski, adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.
Właściciel kancelarii adwokackiej, współpracuje z innymi kancelariami i
spółkami. Uczestniczy w licznych procesach sądowych. Zaangażowany w
dwa procesy prowadzone wspólnie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.
Uczestnik wszystkich dotychczas prowadzonych w Polsce procesów
przeciwko diecezjom i parafiom z tytułu odpowiedzialności za
molestowanie dzieci przez poszczególnych księży. Członek zarządu
Fundacji „Nie Lękajcie Się”. 

Miguel Hurtado, Hiszpania 
Barcelonski nastolatek Miguel poinformował bezzwłocznie władze kościelne o
fakcie wykorzystywania seksualnego przez księdza licząc ,że zgłoszą go one
do odpowiednich wladz świeckich. Kiedy się tak nie stalo przekonał się, że
władzom kościelnym bardziej zależy na zachowaniu dobrej opinii,niż na
ochronie dzieci. Był rzecznikien SNAP-u podczas historycznego przesłuchania
w siedzibie ONZ w Genewie oraz w Rzymie w czasie procesu kanonizactjnego
Jana Pawła II. Obecnie jest lekarzem w trakcie specjalizacji w psychiatrii
dziecięcej. 

Leslaw Juszcyszyn, Polska 
Rocznik ’64. W Krakowie odbył studia z filozofii i teologii zakończone pracą magisterską z
psychologii i doktoranckie z retoryki/homiletyki . W Warszawie studiował zarządzanie
zasobami ludzkimi i zarządzanie jakością. Mieszka pod Krakowem, gdzie spełnia się w roli
męża i ojca. 
Dzięki Bożej łasce, swojej determinacji i życzliwej pomocy ludzi jest dzisiaj zdrowym
mężczyzną, angażującym się w pomoc dzieciom i dorosłym wykorzystywanym seksualnie
w dzieciństwie. Jest przykładem tego, jak żyć pełnią życia pomimo poniesionych strat.
Swoim życiowym doświadczeniem podzielił się w książce: „Pod skorupą milczenia”. 
Obecnie pełni funkcję Prezesa Fundacji Centrum Rozwoju i Poradnictwa CEREO.  

Christopher Kerns, Stany Zjednoczone 
Christophe Kerns jest adwokatem zatrudnionym w prawniczej firmie
Kerns,Frost & Pearlman. Pan Kerns zajmuje się głównie sporami
handlowymi i pracuje zasadniczo w branży ubezpieczeniowej.
Współpracuje z wieloma oraganizacjami non-profit ,ostatnio występuje w
charakterze przewodniczącego Wentland Initiative w Chicago. Pan Kerns
robi doktorat z psychologii na Pierwszym Wydziale Medycyny na
Uniwersytecie Karola w Pradze. 

Jean-Marie Furbringer, Szwajcaria 
Jean Marie Furbringen urodzony w 1963 roku w Szwajcarii. Jest fizykiem i
doktorem w dziedzinie nauk( fizycznych ?).Pracuje jako wykładowca w
szwajcarskim Instytucie Technologii w Lozannie. 
Od 2004 do 2015 roku pelnił funkcję prezesa stowarzyszenia Faire le pas
parler d’abuse sexuel. 
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Speakers 

Prof. Lukasz M. Konopka, United States 
Prof. Lukasz M. Konopka is executive director of the Chicago Brain
Institute, a scientist, clinician, and member of national and international
scientific organizations focusing on the biological basis of behavior. In
addition, he is very interested in linking science and art. A portion of his
clinical and scientific work focuses on early childhood trauma and abuse
and the effects on brain function, emotion, cognition, and behavior. He
uses a bio-psycho-social-spiritual model in his research and practice. 

Dr. Dorota Pudzianowska, Poland
Editor in chief of the monthly magazine "Sign", PhD in philosophy, publicist.
She  addresses topics related to the social change of religiosity, ideological
disputes, church-state relations, multiculturalism, and minority issues. She
has been writing about the clerical pedophilia in the Roman Catholic Church
and commenting on the activities of the Church. Also publishes in
"Tygodnik Powszechny" and "Gazeta Wyborcza" magazines. 

Daria Kikola, Poland 
President of Ocaleni Polish Survivors Foundation. Currently coordinating the
"Online Awareness" project, which was created to educate children,
teenagers, and parents in Pomerania on the dangers of cyberspace. 

Guido Klabbers, Netherlands 
Mr. Klabbers is a delegate of the group “Boys of Don Rua” who represent
victims of abuse by the Catholic Church. He is currently the chairman of
the KLOKK foundation. The “Boys of Don Rua” named after the Seminary
where they had been abused, was the first group in the Netherlands for
those abused by clergy and offered healing by a special form of
mediation. The seminary was a “hotspot” with at least 60 cases of abuse
where reported by the Deetman Commission. 

Matthias  Katsch studied politics, philosophy, business administration,
then working as management trainer. In 2010 he publicly exposed his
abuse at the prominent catholic boarding school Canisius-Kolleg in Berlin.
He also brought the school and the cover-up to national and international
attention. As head of the survivor group “Squared table” (ECKIGER
TISCH)  he participated in the German Round table on child abuse and has
been appointed a member of the newly organized Council of survivors. 
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Mówcy 

Daria Kikola, Polska 
Prezes Zarządu Fundacji Ocaleni, tłumacz. Obecnie koordynuje program
"Świadomie w sieci", którego celem jest edukacja dzieci, młodzieży oraz
rodziców z województwa pomorskiego na temat zagrożeń w
cyberprzestrzeni. 

Guido Klabbers, Holandia 
Urodzony w Utrechcie w Holandii w 1952. Studiował nauki społeczne, a
także pedagogikę w Amsterdamie. Jest prezesem zarządu i dyrektorem
wykonawczym Fundacji Klokk. 

Prof. Lukasz M. Konopka, Stany Zjednoczone 
Profesor Łukasz M Konopka jest dyrektorem wykonawczym w Brain Institute
w Chicago. Jest naukowcem,lekarzem i członkiem organizacji krajowych i
międzynarodowych koncentrujących się na biologicznych podstawach
zachowań.Ponadto jest bardzo zainteresowany łączeniem nauki i sztuki.
Część jego klinicznej pracy dotyczy traumy i nadużyć okresu wczesnego
dzieciństwa i ich wpływ na funkcje emocjonalne, poznawcze i behawioralne
mózgu. W swoich badaniach i praktyce używa modelu
biopsychospołecznego. 

Dominika Kozlowska, Polaka
Doktor nauk prawnych, socjolog, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego.  Od 2006 r. współpracuje z Helsińską
Fundacją Praw Człowieka, gdzie obecnie odpowiada za program prawny
zajmujący się sprawami z zakresu dyskryminacji. W latach 2008-2012 była
zastępcą członka Zarządu Agencji Praw Podstawowych UE. Współpracuje
również jako ekspertka z Radą Europy oraz Komisją Europejską. Laureatka
nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską oraz nagrody im.
F. Znanieckiego przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne. 

Matthais Katsch, Niemcy 
Matthias Katsch studiował politykę,filozofię,administrację biznesu, a potem
pracował jako szkoleniowiec zarządzania. W roku 2010 podal do publicznej
wiadomości ,że był seksualnie wykorzystywany kiedy mieszkał w internacie
znanej katolickiej szkoly Kanisius – Kolleg w Berlinie zwracając tym uwagę na
szkołę i jej próby ukrycia kompromitujacych faktow nie tylko w kraju, ale i poza
jego granicami. Jako przewodiczący grupy ofiar Kwadratowy Stół (Eckiger Tisch)
brał udzial w niemieckich obradach okrągłego stołu dotyczacych przemocy
wobec dzieci i został wybrany członkiem nowo utworzonej Rady Ocalonych. 
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Speakers 

Marek Lisiński, Poland 
Marek Lisinski is a survivor, social activist, president of the Polish
Foundation, which provides assistance to victims of sexual abuse by the
clergy, company owner, and father. Marek was the victim of a pedophile
priest at the age of 13 and was repeatedly molested by the priest for
several consecutive months. He has been actively working for charities for
over ten years.  Last year he co- founded and now manages the first and
only Polish organization which attempts to identify the problem of clerical
pedophilia in Poland, called “Be Not Afraid Foundation.” 

Marek Mielewczyk, Poland 
Co-founder of the „Nie lękajcie się / Be Not Afraid” Foundation 

Esther Hatfield Miller, United States 
A survivor of clergy sex abuse and bestselling co-author of "Answering the
Call," Esther Hatfield Miller transformed from victim, to survivor and
emerges a thriver, using a 5-step self healing system; moving from choas
to calm. Esther's personal journey has been featured in media & SNAP press
events worldwide. Esther mentors others how to heal from their sexual
abuse & trauma so they can live a powerful, calm &drama-free life. 

Prof. Roman Wieruszewski, Poland
Prof. Roman Wieruszewski is a lawyer and political scientist, Professor of
Law, specializing in human rights, university lecturer, former member of the
UN Human Rights Committee and its Vice-Chairman. In 1998-2000 and 2003-
2006 he was a member of the UN Human Rights Committee and its Vice-
President from 2003 to 2004. He was also Director of the Poznan Human
Rights Centre, an expert in Human Rights of the OSCE, the Strategic Litigation
Programme. He is the author, co-author and editor of numerous publications
on human rights and international institutions dealing with this topic. 

Stanisław Rychowiecki, Poland 
Born in 1979 in Warsaw. He was abused as a child, but neverthehless
entered the seminary and eventually became a priest. The memories of the
abuse where coming back to him as an adult. He is now an ordinary man
and a survivor. 
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Mówcy 

Marek Lisiński, Polska

Ofiara księdza pedofila w wieku 13 lat, był wielokrotnie molestowany przez
księdza przez kilka kolejnych miesięcy. Te traumatyczne doświadczenia z
dzieciństwa miały wpływ na jego przyszłe życie.Od dwóch lat kieruje
pierwszą i jedyną  organizacją w Polsce, fundacją ,,Nie lękajcie się"
Fundacja, która próbuje zidentyfikować problemy pedofilii wśród
duchownych w Polsce i ma na celu niesienie pomocy w  zapewnienie opieki
prawnej i psychologicznej. Jest miłośnikiem literatury i w wolnym czasie
pisze wiersze.

 Marek Mielewczyk, Polska 
Marek Mielewczyk Współzałożyciel Fundacji „ Ne lękajcie się” 

Esther Hatfield Miller, Stany Zjednoczone 
Ofiara przemocy seksualnej, a jednocześnie współautor bestsellera
„Answering the Call” –Esther Hatfield Miller zmieniła się z ofiary w
ocaloną i rozkwitła wykorzystując metodę samouleczenia w pięciu
krokach, przechodząc od chaosu do ukojenia.Osobista historia Esther
została przedstawiona przez media i konferencje prasowe SNAP na
całym świecie. Esther uczy innych ,jak uzdrowić się ,aby prowadzić
bogate,spokojne i wolne od tragedii życie. 

Prof. Roman Wieruszewski, Polska 
Profesor Roman Wieruszewski–prawnik i politolog, profesor nauk prawnych,
specjalizujący się w prawach człowieka, wykładowca akademicki, były członek
Komitetu Praw Człowieka ONZ i jego wiceprzewodniczący. W latach 1998–
2000 i 2003–2006 zasiadał w Komitecie Praw Człowieka ONZ, w tym jako jego
wiceprzewodniczący w okresie 2003–2004. Został też m.in. kierownikiem
Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, ekspertem ds. praw człowieka OBWE,
rady programowej Programu Spraw Precedensowych. Jest autorem,
współautorem i redaktorem licznych publikacji naukowych poświęconych
prawom człowieka i zajmującym się nimi instytucjom międzynarodowym. 

Stanisław Rychowiecki, Polska 
Ur. 1979 roku w Warszawie. w dzieciństwie stał się ofiarą molestowania przez
księdza jednak pomimo traumy wstąpił do seminarium i został księdzem.
Wspomnienia z dzieciństwa jednak powracały i dziś jest już ocalonym i
jednocześnie zwykłym człowiekiem. 
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Ann Olivarius, UK 
Dr. Ann Olivarius is the managing partner and co-founder of AO Advocates
a leading child sexual abuse law firm in England. She has been praised
internationally for her substantial contribution to protecting and promoting
the rights of children and women, including by the American Civil Liberties
Union and by Nelson Mandela, who retained her to serve as his lawyer.
Currently, Dr. Olivarius is working to improve compensation for survivors
of child sexual abuse so that it more accurately reflects the magnitude of
the effect that child sexual abuse can have on a person’s life. 

Speakers 

Ekke Overbeek, Netherlands 

Ekke Overbeek is a Dutch freelance journalist. The author of the book "Be
afraid. The victims of pedophilia in Polish church. The whole Poland is
silent. Victims of pedophile priests speak out loud.” In this book Polish
Catholics say how they became victims of pedophile priests in their
childhood. 

Badara Ndaw, Senegal 
Working with SNAP since 2010, Badara Ndaw has now been appointed as
the West Africa Regional Coordinator of the organization. Through SNAP
educational material and frequent virtual self-help support sessions, Badara
is working to bring more disclosures, accountability and reparations from
Catholic pedophile priests. With the support of SNAP, Badara is fighting to
protect the confidentiality of the victims and bring the clergy perpetuators
into justice. 

Sara Ovideo, Ecuador  
Sara Oviedo, Ecuador , South America , 1952. Sociology of profession .
She has worked for the rights of children and teenagers we last 36 years
of his life . It was part of the programs of care for children under 5 and
childhood protection system . Currently , she is member of the Child
Committee derechoa UN and vice president for Latin America and the
Caribbean. 

Dr. Dorota Pudzianowska, Poland 
Dr. Pudzianowska is an assistant professor at the Faculty of Law, Warsaw
University, specializing in human rights law with special focus on  anti-
discrimination and immigration law. She heads the Anti-discrimination programme
at the Helsinki Foundation for Human Rights (Warsaw). In 2008-2012,  she was an
alternate member of the Management Board of the EU Fundamental Rights
Agency. She is currently the legal expert within FRANET network and a Council of
Europe expert. She received the Florian Znaniecki prize from Polish Sociological
Association and the Polish Prime Minister prize for the best Ph.D. thesis.
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Mówcy 

Ann Olivarius, Wielka Brytania 
Doktor Ann Olivarius jest partnerem zarządzającym i współ- fundatorem we
współpracy z Jeff’em Anderson’em AO Advocates - wiodącej firmy prawniczej
zajmującej się przemocą seksualną wobec dzieci w Anglii.Doktor Olivarius
otrzymała międzynarodowe uznanie za znaczący wklad w ochronę i promocję
praw dzieci i kobiet między innymi przez American Civil Liberties Union i
Nelsona Mandelę,który zaangażował ją jako swojego adwokata. Obecnie
doktor Olivariius pracuje nad usprawnieniem systemu odszkodowań dla
dziecięcych ofiar wykorzystywania seksualnego tak,aby trafniej odzwierciedlał
ogrom szkód,jakie może mieć ono na życie danej osoby. 

Prof. Roman Wieruszewski, Polska 

Ekke Overbeek, Holandia 
Ekke Overbeek jest niezależnym dziennikarzem holenderskim. Autor
książki „Lękajcie się. Ofiary pedofilii w polskim kościele’’Cała Polska milczy.
Ofiary księży pedofilów mówią W tej książce polscy katolicy opowiadają, jak
w dzieciństwie padli ofiarami księży pedofilów 

Badara Ndaw, Senegal
Pracuje ze SNAP od 2010 roku i obecnie jest Koordynatorem Regionalnym
SNAP na Afrykę Zachodnią. Badara pracuje na rzecz większej
odpowiedzialności i zadościuczynienia ze strony księży pedofilów. Walczy
także o ochronę prywatności ofiar i postawienie sprawców przed wymiarem
sprawiedliwości. 

Sara Ovideo, Ekwador
Sara Oviedo jest profesorką socjologii z Ekwadoru. Pracuje na rzecz praw dzięki i
młodzieży od 36 lat. Obecnie zajmuje się programami opieki dla dzieci poniżej 5 roku
życia. Jest także członkinią Komitetu ONZ ds. dzieci. 

Dr. Dorota Pudzianowska, Polska
Doktor nauk prawnych, socjolog, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego.  Od 2006 r. współpracuje z Helsińską Fundacją Praw
Człowieka, gdzie obecnie odpowiada za program prawny zajmujący się sprawami z
zakresu dyskryminacji. W latach 2008-2012 była zastępcą członka Zarządu Agencji
Praw Podstawowych UE. Współpracuje również jako ekspertka z Radą Europy oraz
Komisją Europejską. Laureatka nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę
doktorską oraz nagrody im. F. Znanieckiego przyznawanej przez Polskie
Towarzystwo Socjologiczne. 
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Summary of Events
 FRIDAY
8:30-10:00 Speaker meeting and breakfast 

10:00-10:25 Welcome – Marek Lisinski & Barbara Blaine 

10:15-10:45 Obstacles in Exerting by Polish Victims of Pedophilia Their  
Rights in Civil and Criminal Investigations 
Dr. Adam Bodnar 

10:45-11:15 Sexual and Spiritual Abuse by the Clergy: The Wound That 
Will Not Heal
Tom Doyle 

11:15-11:45     Helsinki Human Rights Foundation and Our Help to the Victims of Abuse 
by Priests  
Dr. Dorota Pudzianowska 

11:45-12:15 Child Abuse, A World Cause 
Alberto Athie 

12:15-12:45 The Ability to Assert the Rights of Victims of Pedophilia Within 
the Framework of International Mechanisms for Human Rights 
Protection
Professor Roman Wierzewski 

12:45-14:15 Lunch
 
14:15-14:45 Providing Support to the Victims in Poland

Marek Lisinski 

14:45-15:15 SNAP: Where We Have Been & Where We Are Going
Barbara Blaine 

15:15-15:45         The Village Harassing, Not Only Behind the Curtain. Lynching Victims of 
a Pedophile Priest as an Example: Parish Kalinowka on Zamojszczyna  
Jadwiga Hereta & Monika Bochenczuk

16:45-16:30 Childhood Trauma: Neuroscience Perspective
Lukasz Konopka & Chris Kerns 

16:30-17:00 You Are Not Alone
Matthias Katsch 
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Podsumowanie wydarzeń
Piątek
8:30-10:00 Spotkanie mówców i śniadanie 

10:00-10:25 Powitanie – Marek Lisinski & Barbara Blaine 

10:15-10:45 Problemy egzekwowania praw ofiar pedofilii w  dochodzeniach
cywilnych i karnych w Polsce 
Dr. Adam Bodnar 

10:45-11:15 Seksualne i duchowe wykorzystanie przez duchownych: rana, która się
nie zagoi
Tom Doyle 

11:15-11:45 Pomoc ofiarom molestowania przez osoby duchowne w działalności 
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 
Dr. Dorota Pudzianowska 

11:45-12:15 Wykorzystywanie dzieci. Przyczyny. 
Alberto Athie 

12:15-12:45 Egzekwowanie praw ofiar molestowania w świetle międzynarodowych 
mechanizmów ochorny praw człowieka
Professor Roman Wierzewski 

12:45-14:15 Lunch
 
14:15-14:45 Udzielanie wsparcia ofiarom w Polsce

Marek Lisinski 

14:45-15:15 SNAP: Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy
Barbara Blaine 

15:15-15:45 Wieś szykanuje, nie tylko zza firanki. Lincz ofiar księdza pedofila na 
przykładzie parafii Kalinówka na Zamojszczyźnie  
Jadwiga Hereta & Monika Bochenczuk

16:45-16:30 Trauma dzieciństwa: perspektywa neurologiczna
Lukasz Konopka & Chris Kerns 

16:30-17:00 Nie jesteś sam
Matthias Katsch 
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SATURDAY
9:00-9:30 Providing Support to the Victims in Poland

Marek Mielewczyk 

9:30-9:50 Official Inquiries: Lessons from Australia's National Royal Commission
Nicky Davis 

9:50-10:30 The UN and the Protection of Children 
Sara Ovieda 

10:30-10:50 Please Reach Out to African Victims of Catholic Pedophile Priests 
Badara Ndaw 

10:50-11:20 Leslaw Juszczyszyn 

11:20-11:50 Keeping a Lid on It
Mannix Flynn 

11:50-12:20 Gender and Sex Abuse in the Catholic Church 
Ann Olivarius 

12:20-12:50 Representing Survivors of Abuse Within the Church: A Canadian 
Perspective
Geoff Budden 

12:50-14:30 Lunch 

14:30-15:00 Survivors in the Netherlands 
Guido Klabbers 

15:00-15:30 Stop Statute of Limitation
Agata Baraniecka-Klos 

15:30-15:35 Juan Carlos Cruz 

15:35-16:00 21st Century Activism Confronts Medieval Child Endangerment Practices
Miguel Hurtado 

16:00-16:30 Polish Catholic Church Institution's Responsibilities for the Cases of 
Abuse Committed by Priests 
Jaroslaw Gluchowski 

16:30-17:00 Support and Advocacy for Victims of Sexual Abuse in Switzerland 
Jean-Marie Furbringer 

  

Summary of Events
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Sobota
9:00-9:30 Funkcjonowanie Fundacji i niesienie pomocy osobom poszkodowanym w

Polsce  
Marek Mielewczyk 

9:30-9:50 Oficjalne dochodzenie: praktyki z austrlijskiej narodowej Komisji
Królewskiej 
Nicky Davis 

9:50-10:30 ONZ i ochrona dzieci 
Sara Ovieda 

10:30-10:50 Pomóżcie afrykańskim ofiarom katolickich księży pedofilów    
Badara Ndaw 

10:50-11:20 Leslaw Juszczyszyn 

11:20-11:50 Trzymanie pod kontrolą
Mannix Flynn 

11:50-12:20 Wykorzystanie seksualne w kościele katolickim     
Ann Olivarius 

12:20-12:50 Reprezentowanie ocalonych w kościele: prespektywa kanadyjska
Geoff Budden 

12:50-14:30 Lunch 

14:30-15:00 Ocaleni w Holandii    
Guido Klabbers 

15:00-15:30 Zatrzymać przedawnienia
Agata Baraniecka-Klos 

15:30-15:35 Juan Carlos Cruz 

15:35-16:00 Aktywizm 21 wieku w zderzeniu ze średniowiecznymi praktykami 
wykorzystywania dzieci
Miguel Hurtado 

16:00-16:30 Odpowiedzialność instytucji kościoła katolickiego w Polsce za molestowania
dokonane przez księży  teoria, a praktyka
Jaroslaw Gluchowski 

16:30-17:00 Wsparcie i rzecznictwo dla ofiar wykorzystywanych seksualnie w Szwajcarii 
Jean-Marie Furbringer 

 

Podsumowanie wydarzeń
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SUNDAY 
9:00-9:30 Q and A 

9:30-10:00 Ekke Overbeek 

10:00-10:30 The Power of One
Barbara Dorris 

10:30-11:00 Self-Healing Trauma by Taming Your Triggers
Esther Miller 

11:00-11:30 Cyberpedophilia – How To Protect Our Children Online?
Daria Kikola 

11:30-12:00 Alberto Athie and Barbara Blaine
 
12:00-12:30 Evaluation and Farewell

Marek Lisinski

Summary of Events
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Niedzielny
9:00-9:30 Q and A 

9:30-10:00 Ekke Overbeek 

10:00-10:30 Siła jedności
Barbara Dorris 

10:30-11:00 Samoleczenie traumy poprzez blokowanie śladów pamięciowych.
Esther Miller 

11:00-11:30 Ceberpedofilia - jak chronić dzieci w świecie online?
Daria Kikola 

11:30-12:00 Alberto Athie and Barbara Blaine
 
12:00-12:30 Pożegnanie:

Marek Lisiński

Podsumowanie wydarzeń



FRIDAY

     8:30-10:00      Speaker meeting and breakfast

     10:00-10:25    Welcome 
   Marek Lisinski & Barbara Blaine

     10:15-10:45    Obstacles in Exerting by Polish Victims of Pedophila Their 
    Rights in Civil and Criminal Investigations 
    Dr. Adam Bodnar

     10:45-11:15    Sexual and Spiritual Abuse by the Clergy: The Wound That 
    Will Not Heal
    Tom Doyle

     
     11:15-11:45    Helsinki Human Rights Foundation and Our Help

            To the Victims of Abuse by Priests
    Dr. Dorota Pudzianowska

     

      

     

Sexual abuse by Catholic clergy is a worldwide reality the hierarchy
cannot face head-on.  It is a wound that will not heal: it comes from
within the Church culture. The question is not blame or fault but
accepting the need for systemic changes that will bring peace to victims
and safety to children of today and tomorrow.  The change will also help
to restore the severely damaged image of the People of God.

Schedule

Because of reports to the UN Committee on the Rights of the Child on the
pattern of sexual abuse of children by clerics and the cover-up by church
officials we discovered our ability to influence international bodies and to
expose the structural causes of these “organized crimes” by the Holy
See. We need to unite and organize to catalog all abuse cases
worldwide. This must include the bishops and cardinals who have
protected predators putting in place mechanisms to ensure this pattern
does not continue by involving local and international authorities.

11:45-12:15    Child Abuse, A World Cause
      Alberto Athie
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Piątek

     8:30-10:00      Spotkanie mówców i śniadanie

     10:00-10:25    Powitanie
            Marek Linsinski & Barbara Blaine

     10:15-10:45    Problemy egzekwowania praw ofiar pedofilii w
   dochodzeniach cywilnych i karnych w Polsce 
   Dr. Adam Bodnar

     10:45-11:15    Seksualne i duchowe wykorzystanie przez
    duchownych: rana, która się nie zagoi
    Tom Doyle

     
     11:15-11:45    Pomoc ofiarom molestowania przez osoby duchowne w 

    działalności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
   Dr. Dorota Pudzianowska

     11:45-12:15    Wykorzystywanie dzieci. Przyczyny.
   Alberto Athie

     

      

     

Wykorzystywanie seksualne przez duchownych to fakt, z którym Kościół
nie potrafi się zmierzyć. To rana, która się nie zagoi. Nie chodzi o winę,
lecz o rozwiązanie systemowe, które przyniesie spokój ofiarom i
bezpieczeństwo dzisiejszym dzieciom.Zmiana pomoże też naprawić
nadwątlony obraz ludzi Kościoła.

Harmonogram

Dzięki raportom do Komitetu Praw Dziecka przy ONZ w sprawie
wykorzystywania seksualnego dzieci przez duchownych oraz tuszowaniu
tych przestępstw przez urzędników kościelnych odkryliśmy, że mamy
wpływ na władze międzynarodowe oraz możliwość ujawnienia
strukturalnych przyczyn tej "zorganizowanej przez Stolicę Apostolską
przestępczości". Musimy się zjednoczyć i zorganizować, aby skatalogować
wszystkie przypadki nadużyć na całym świecie. Musimy zacząć od
biskupów i kardynałów, którzy chronią prześladowców - wprowadzając
mechanizmy zapewniające, że nie będą kontynuowane złe wzorce również
poprzez zaangażowanie władz lokalnych i międzynarodowych.  
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FRIDAY

    12:15-12:45   The Ability to Assert the Rights of the Victims of Pedophilia 
  Within the Framework of International Mechanisms of Human 
  Rights Protection 
  Prof. Roman Wieruszewski

     12:45-14:15    Lunch

     14:15-14:45   Providing Support to the Victims in Poland 
  Marek Lisinsk

  
     14:45-15:15   SNAP: Where We Have Been & Where We Are Going  

   Barbara Blaine
      

     

      

     

45

Schedule

It started with a desire to find healing and to protect others. We didn't
know there were so many of us, now we do. The sexual violence within
the church touches every nation. The policies and leaders of the church
promote secrecy and cover-up and continue to refuse to stop it. The
voices of the survivors are growing in volume and number creating a
power that is exposing evil at every level of church leadership. Together
we are creating a safer place for the innocent.  
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Piątek

    12:15-12:30   Egzekwowanie praw ofiar molestowania w świetle
  międzynarodowych mechanizmów ochorny praw człowieka

          Prof. Roman Wieruszewski   

     12:45-14:15    Lunch

     14:15-14:45   Udzielanie wsparcia ofiarom w Polsce
   Marek Lisinski

  
      14:45-15:15   SNAP: Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy 

            Barbara Blaine
      

     

      

     

Harmonogram

Zaczęło się od pragnienia uleczenia i ochrony innych. Nie wiedzieliśmy, że
jest nas tak wielu. Teraz wiemy. Molestowanie seksualne w kościele
dotyczy każdego kraju. Prawo i kościelni hierarchowie ukrywają zbordnie i
odmawiają zaprzestania tego procederu. Ocalonych jest jednak coraz
więcej i swoją postawą odsłaniają zło przywódców Kościoła. Wspólnie
tworzymy bezpieczą przestrzen dla niewinnych.
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FRIDAY

     15:15-15:45    The Village Harassing, Not Only Behind the Curtain. Lynching
    Victims of a Pedophile Priest As an Example: Parish 
    Kalinowka on Zamojszczyzna    
    Jadwiga Hereta & Monika Bochenczuk

      16:45-16:30    Childhood Trauma: Neuroscience Perspective
    Lukasz Konopka & Chris Kerns

     
      16:30-17:00     You Are Not Alone

              Matthias Katsch
  
     

 
      

     

      

     

Schedule

Sharing experience and describing the processes of self-
empowerment of survivors, the role of male church victims in 2010,
the Round Table process and the ongoing fight for an Independent
commission of inquiry on child abuse in Germany.  

The presentation will introduce the audience to brain science and
demonstrate how the human brain is injured by traumatic events and
how the brain is effected over the long term by untreated traumatic
stress. Various healing therapies will be described and linked to their
positive effect on the brain. Finally, a discussion about the need for a
detailed scientific survey to help explain the causes of delay in
reporting and treatment of victims of child sex abuse by clergy.
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Piątek

     15:15-15:45    Wieś szykanuje, nie tylko zza firanki. Lincz ofiar
    księdza pedofila na przykładzie parafii Kalinówka

      na Zamojszczyźnie   
    Jadwiga Hereta & Monika Bochenczuk

      16:45-16:30    Trauma dzieciństwa: perspektywa neurologiczna
     Lukasz Konopka & Chris Kerns

     

      16:30-17:00   Nie jesteś sam
    Matthias Katsch

  
     

 
      

     

      

     

Harmonogram

Matthias podzieli się spostrzeżeniami na temat procesu
autouwłasnowolnienia ocalonych, roli ocalonych mężczyzn w 2010
roku, Ogkągłego Stołu, a także trwającej walki na rzecz niezależnego
dochodzenia dotyczącego wykorzystwania dzieci w Niemczech

Christopher Kerns zaprezentuje w jaki sposób nieleczony, długofalowy
stres i trauma wpływają na działanie mózgu. Zaprezentowane zostaną
różne podejścia terapeutyczne i ich pozytywny wpływ na mózg.
Omówiona zostanie także potrzeba naukowej ankiety, która
pozwoliłaby wyjaśnić powody późnego zgłaszania się i leczenia ofiar
molestowania seksualnego przez duchowieństwo.
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SATURDAY

     9:00-9:30     Providing Support to the Victims in Poland      
 Marek Mielewczyk

      9:30-9:50    Official Inquiries: Lessons from Australia's National
 Royal Commission

         Nicky Davis

     
        9:50-10:30   The UN and the Protection of Children 

    Sara Oviedo

  10:30-10:50   Please Reach Out to African Victims of Catholic
      Pedophile Priests      
      Badara Ndaw  

     

 
      

     

      

     

Schedule

I was one of the rapporteurs of the Committee on the Rights of the
Child to the Holy See, in January 2014. Given the importance and
validity with the recommendations that were made to the Holy See, I
shall uphold the recommendations, particularly the referred to the
situation of victims of clerical pedophilia.

Officials of abusive institutions routinely lie about the scale and nature
of the child sexual violation they enable, and their own lack of effective
action. Cries for help or justice are silenced beneath the weight of the
institution’s authority and influence. An independent inquiry can inform
governments and the public, and bypass those who are unwilling to
act. But the work to ensure justice for the powerless doesn’t end once
an inquiry is announced.

Africa faces many challenges, poverty, lack of education, political
factions, colonization, missionaries and health issues. These issues
have created a safe haven for predators.
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Sobota

9:00-9:30    Funkcjonowanie Fundacji i niesienie pomocy osobom
          poszkodowanym w Polsce      
          Marek Mielewczyk

        9:30-9:50    Oficjalne dochodzenie: praktyki z austrlijskiej
   narodowej Komisji Królewskiej

           Nicky Davis

     
9:50-10:30   ONZ i ochrona dzieci 

   Sara Oviedo
  
     

10:30-10:50   Pomóżcie afrykańskim ofiarom katolickich księży pedofilów 
        Badara Ndaw
 
      

     

      

     

Harmonogram

Byłam jedną ze sprawozdawców Komitetu ds. Praw Dzieci w sprawie
Watykanu w styczniu 2014 r. Zdając sobie sprawę z istotności
rekomendacji dla Watykanu w nim zawartych, chciałabym je
podtrzymać, szczególnie w obszarze sytuacji ofiar pedofilii
duchownych.

Reprezentanci instytucji często kłamią na temat skali wykorzystywania
dzieci przez te insytucje, a także braku podejmowania działań
naprawczych. Płacz o sprawiedliwość I pomoc jest ukrywany pod
ogromem autorytetu I wpływu tychże instytucji. Niezależne
dochodzenie ma szanse ominąć te przeszkody I służyć infomacją dla
opinii publicznej I rządu. Jednakże, praca na rzecz sprawiedliwości dla
tych, którzy są bezsilni nie kończy się na ogłoszeniu śledztwa.

Afryka zmaga się z wieloma wyzwaniami, jak ubóstwo, brak edukacji,
kolonizacja, niestabilność polityczna, misjonarze i problemy
zdrowotne. To wszystko tworzy doskonałe schronienie dla spraców.
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SATURDAY

      10:50-11:20   Leslaw Juszczyszyn

      11:20-11:50   Keeping a Lid on It 
    Mannix Flynn

  
     

 
      

     11:50-12:20   Gender and Sex Abuse in the Catholic Church      
   Ann Olivarius

     

      

     

Schedule

Two prisoners escape from a New York jail – the entire police
resources of the US and Canada are deployed on their trail until they
are apprehended. An entire Catholic church is involved in a major
cover-up of the most serious crimes against children both historically
and present day by its clerics, and very little law enforcement
resources are directed globally to investigate and bring to justice those
responsible. Instead of being in hot pursuit of the Catholic church for
its crimes against children, the establishment, along with the church,
are engaged in evading and keeping a lid on things - minimizing and
using its own Christian messaging to erase wrong doing by constantly
referring to the crimes as historical.

The Catholic Church in England has been faced with an ever
increasing number of accusations, trials and convictions over child
sexual abuse. In her presentation, Dr. Olivarius draws on extensive
experience representing survivors against religious and educational
institutions that failed to protect children in their care. She will discuss
progress made in England and explore some of the reasons why the
survivor’s movement is so predominantly male and what it will take for
this to change.
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Sobota

      10:50-11:20    Leslaw Juszczyszyn

      11:20-11:50   Trzymanie pod kontrolą 
    Mannix Flynn

11:50-12:20   Wykorzystanie seksualne w kościele katolickim      
      Ann Olivarius  

     

 
      

     

      

     

Harmonogram

Dwóch więźniów ucieka z nowojorskiego więzienia i policja z całych
Stanów Zjednoczonych i Kanady udaje się w pościg. Kościół katolicki
jest zaangażowany w ukrywanie przestępstw wymierzonych w dzieci,
zarówno historycznie jak i obecnie. Niewiele także robi się, żeby
przeprowadzać śledztwa i postawić przed sądem odpowiedzialnych za
ten proceder. Establishment, zamiast ścigać Kościół za zbrodnie
przeciwko ludzkości, unika tematu, trzyma go pod kontrolą i powtarza
kościelne stanowisko, że przestępstwa seksualne to kwestia
przeszłości.

Kościół kaolicki mierzy się z coraz większą liczbą oskarżeń i procesów
zwiąanych z molestowaniem seksualnym dzieci. Dr Olivarius podzieli
się swoim bogatym doświadczeniem w reprezentowaniu ocaonych w
konfrontacji z instytucjami religijnymi i edukacyjnymi, które nie zdołały
ochronić dzieci. Dr Olivarius opowie o postępie, który dokonał się już
w Anglii. Wyjaśni także, dlaczego ruch ocalonych jest zdominowany
przez mężczyzn, a także, co można zrobić, aby to zmienić.
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SATURDAY

    12:20-12:50   Representing Survivors of Abuse Within the Church: A 
  Canadian Perspective

          Geoff Budden

      

    

     12:50-14:30   Lunch

     14:30-15:00   Survivors in the Netherlands      
   Guido Klabbers

      15:00-15:30   Stop Statute of Limitation
           Agata Baraniecka

      

     15:30-15:35   Juan Carlos Cruz

        
   
      
  
     

 
      

     

      

     

Schedule

The presenter will discuss the opportunities and challenges facing
survivors of abuse within the Canadian Roman Catholic Church. The
history of such litigation over the last 30 years will be briefly reviewed.
The issues to be addressed will include: the criminal process; social
awareness of abuse; limitation periods; the criminal and civil liability of
the church for the crimes of priests, lay Brothers, Nuns, and others;
financial awards, apologies, reforms and other types of redress; and
possible future developments.

This presentation will explain why crimes of pedophilia should never
have statute of limitation.
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Sobota

    12:20-12:50   Reprezentowanie ocalonych w kościele:
  prespektywa kanadyjska

          Geoff Budden

      

     12:50-14:30   Lunch

     14:30-15:00   Ocaleni w Holandii     
   Guido Klabbers

     15:00-15:30   Zatrzymać przedawnienia
  Agata Baraniecka

      

     
      15:30-15:35   Juan Carlos Cruz
        
   
      
  
     

 
      

     

      

     

Harmonogram

Geoff Budden omówi szanse i wyzwania stojące przed ocalonymi w
ramach Kościoła Katolickiego w Kanadzie. 

Dlaczego przestępstwo pedofilii nie powinno się przedawniać NIGDY.
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SATURDAY

15:35-16:00   21st Century Activism Confronts Medieval Child
     Endangerment Practices
     Miguel Hurtado

     

16:00-16:30   Polish Catholic Church Institution's Responsibility For the 
      Cases of Abuse Committed by Priests. Theory and Practice
      Jaroslaw Gluchowski

        16:30-17:00  Support and Advocacy for Victims of Sexual Abuse
     In Switzerland
     Jean-Marie Furbringer

     

        
   
      
  
     

 
      

     

      

     

Schedule

Being a survivor has traditionally been a very isolating experience of
being silenced by shame and guilt, afraid to tell the secret. Fortunately
new communication technologies have forever changed the rules of the
game. It has never been easier to connect with fellow survivors and use
new powerful tools to create lasting social change. The speaker will
explain how after the biggest clergy pedophile ring in Spain’s history was
exposed as he created an online petition that collected 175.000
signatures delivered to Granada’s archbishop demanding strong
measures against child sex.

The talk presents the association Faire le pas, parler d’abus sexuel,
that brings support for 22 years in west Switzerland to adults who
have been sexually abused in their childhood or teenage. The second
topic is about the SAPEC association that aims to get reparations for
victims of sexual abuse by priests. The Joinet’s model that helps us to
structure our demands is also shortly presented..

34



Sobota

      15:35-16:00   Aktywizm 21 wieku w zderzeniu ze średniowiecznymi 
   praktykami wykorzystywania dzieci
   Miguel Hurtado

     16:00-16:30   Odpowiedzialność instytucji kościoła katolickiego w Polsce 
   Za molestowania dokonane przez księży teoria, a praktyka.

  Jaroslaw Gluchowski

     16:30-17:00  Wsparcie i rzecznictwo dla ofiar wykorzystywanych 
  seksualnie w Szwajcarii
  Jean-Marie Furbringer

     

        
   
      
  
     

 
      

     

      

     

Harmonogram

Bycie ocalonym było zawsze bardzo izolującym doświadczeniem kogoś,
kto nie może wyjawić sekretu będąc dławionym przez wstyd i winę. Na
szczęście nowe technologie zmieniły zasady gry. Nigdy nie było łatwiej
połączyć się z ocalonymi z innych krajów na rzecz tworzenia zmiany
społecznej. Miguel Hurtado opowie o tym, jak w Hiszpanii po ujawnieniu
skandalu z udziałem księży pedofilów, udało się zebrać 175 000
podpisów pod petycją skierowaną do arcybiskupa Granady, w której
domagano się stanowczych kroków, żeby przeciwdziałać wykorzystaniu
seksualnemu.

Wystąpienie na temat szwajcarskiego stowarzyszenia, które od 22 lat
wspiera dorosłych, którzy w dzieciństwie byli wykorzystywani
seksualnie. Jean-Marie Fubringer wspomni także o innym
stowarzyszeniu w Szwajcarii, które wspiera ofiary molestowania w
walce o zadośćuczynienie. Wspomniany będzie także model Joinet,
który pomaga ustrukturyzować żądania ofiar..
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SUNDAY

     9:00-9:30       Q & A

     9:30-10:00     Ekke Overbeek

     10:00-10:30   The Power of One
    Barbara Dorris

     

        
   
      
  
     

 
      

     

      

     

Schedule

The power each person brings to the movement is crucial to success.
We have a shared history, a shared crisis and the ability to bring about
change.

     10:30-11:00   Self-Healing Trauma by Taming Your Triggers  
   Esther Miller

      

      11:00-11:30   Cyberpedophilia – How to Protect Our Children Online?
    Daria Kikola 

      11:30-12:00  Alberto Athie & Barbara Blaine

      12:00-12:30  Evaluation and Farewell
  Marek Lisinski

      
  

        
   
      
  
     

 
      

     

      

     

K

One key to self-healing trauma is trigger management. In this
presentation you’ll experience an expanded ability to take bold,
decisive action when triggers show up. You’ll gain direct access to a
body-based trigger management technique that puts the power back
in your hands to gain daily breakthrough performance. Practicing the 3
C’s of taming trauma triggers is the key to trigger management of your
Sexual Abuse & Trauma. Begin your Self-Healing Journey today!    
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Niedzielny

     9:00-9:30       Q & A

     9:30-10:00     Ekke Overbeek

     10:00-10:30   Siła jedności
    Barbara Dorris

     

        
   
      
  
     

 
      

     

      

     

Harmonogram

Siła, którą wnosi do ruchu każda jednostka jest kluczem do sukcesu.
Dzielimy historie, momenty kryzysowe i możliwość dokonania zmiany.

       10:30-11:00   Samoleczenie traumy poprzez blokowanie śladów
     pamięciowych.   
     Esther Miller

      

      11:00-11:30   Ceberpedofilia - jak chronić dzieci w świecie online?
    Daria Kikola 

      11:30-12:00  Alberto Athie & Barbara Blaine

      12:00-12:30  Pożegnanie
          Marek Lisinski

      
  

        
   
      
  
     

 
      

     

      

     

K

Jednym z kluczowych elementów w leczeniu z traumy są ślady
pamięciowe. W swojej prezentacji, Esther Milleropowie w jaki sposób
blokować ślady pamięciowe. Podczas tej sesji zdobędziesz dostęp do
techniki blokowanie śladów pamięciowych, dzięki której odzyskasz siłę
i kontrolę. Praktykowanie tej techniki to klucz do wyleczeni traumy.
Zacznij swoją podróż do uleczenia już dziś.   

37



Notes / Notatki
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Notes / Notatki
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