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International Conference “violence against children”, Tallinn, 
14-16 maja 2008 – sprawozdanie

Międzynarodowa Konferencja „violence aga-
inst children”, która odbyła się  w dniach 14-16 
maja 2008 roku w Tallinie (est. Tallinn), została 
zorganizowana przez Estonian Forensic Science 
Institute – jak to podkreślano, jako owoc współ-
pracy estońsko-węgierskiej. 

Konferencja obywała się na terenie Biblioteki 
Narodowej, położonej w pobliżu ścisłego cen-
trum stolicy Estonii. Hotel przyjmujący uczest-
ników Konferencji zlokalizowany był niedaleko 
zarówno miejsca obrad, jak i historycznego 
centrum Tallina. 

Rys. 1. Centrum Tallina.

Na Konferencji przedstawiono prace w formie 
26 referatów, w tym 3 referaty plenarne, wygło-
szone przez zaproszonych gości zagranicznych. 
Na sesji plakatowej przedstawiono 12 posterów. 
Wśród referatów plenarnych wyróżniał się przed-
stawiony przez Waney Squier z Department 
of Neuropathology, West Wing, John Radcliff 
Hospital (Oxford, Wielka Brytania) – zwracający 
uwagę na konieczność bardzo ostrożnego trak-
towania stwierdzanych u niemowląt wybroczyn 
do siatkówki, czy niewielkich wynaczynień krwi 
pod oponę twardą mózgu przy opiniowaniu na 
temat celowo spowodowanego urazu głowy 
i zespołu dziecka potrząsanego [1]. 

Uczestnicy Konferencji w większości pocho-
dzili z Estonii – byli też przedstawiciele Czech, 
Litwy, łotwy, Niemiec, Szwajcarii, Węgier, Wiel-

kiej Brytanii, Włoch i USA. Uderzający był brak 
uczestników z Rosji, pomimo niewielkiej odle-
głości Tallina od Sankt – Petersburga. Polskę re-
prezentowali autorzy niniejszego sprawozdania 
[2, 3]. Pomimo wcześniejszych informacji, że 
jedynym oficjalnym językiem Konferencji jest 
język angielski – wystąpienia były przedstawiane 
także w języku estońskim, co pomimo bieżą-
cego tłumaczenia na język angielski znacznie 
utrudniało „ogarnięcie” myśli autorów. 

Ryc. 2. Prezentowana praca w języku estońskim. 

Każdy z uczestników Konferencji na jej za-
kończenie otrzymał CD-ROM z wystąpieniami 
(w większości w formie plików .ppt).
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