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WYNIKI WARSZTATU TOWARZYSZĄCEGO DYSKUSJI „FASZYŚCI, 

RASIŚCI, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE”, KTÓRE ODBYŁY SIĘ 

18 LIPCA WE WROCŁAWIU 

 

Prowadzenie: Jacek Żakowski, Agata Teutsch 

Spisanie notatki: Agata Teutsch 

 

PODSTAWOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PROJEKTU 

PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA  DYSKRYMINACJI 

I PRZEMOCY MOTYWOWANEJ UPRZEDZENIAMI WE WROCŁAWIU 

 

CEL: PRZECIWDZIAŁANIE (PROFILAKTYKA, PREWENCJA I REAGOWANIE) NA 

DYSKRYMINACJĘ I PRZEMOC MOTYWOWANĄ UPRZEDZENIAMI WE WROCŁAWIU. 

Osoby uczestniczące w spotkaniu zwracały szczególną uwagę na problem rasizmu i 

ksenofobii, ale mowa była o tym, że polityka miałaby objąć wszystkie przesłanki 

dyskryminacji, w tym: płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, stopień 

sprawności/niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek, wyznanie lub 

bezwyznaniowość, status materialny/ubóstwo 

KONTEKST: W PRZECIĄGU KILKU OSTATNICH LAT DOSTRZEGANY JEST WZROST LICZBY 

PRZYPADKÓW ZGŁASZANYCH I REJESTROWANYCH AKTÓW DYAKRYMINACJI ORAZ 

INCYDENTÓW I PRZESTĘSTW MOTYWOWANYCH UPRZEDZENIAMI (PRZESTĘSTW Z 

NIENAWIŚCI, HATE CRIMES) – relacje bezpośrednie, doniesienia prasowe, wyniki 

monitoringu prowadzonego przez Stowarzyszenie Nigdy Więcej i Stowarzyszenie 

NOMADA. 

CELE SZCZEGÓŁOWE:  konieczne jest zoperacjonalizowanie celu głównego 

WARUNEK KLUCZOWY DLA POWODZENIA PROGRAMU I INNYCH DZIAŁAŃ 

SKONCENTROWANYCH NA WW. CELU: uznanie, że we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku 

mamy do czynienia z dyskryminacją i przemocą motywowaną uprzedzeniami.  

Przeciwstawienie się im jest/ma zostać priorytetem dla zgromadzonych przedstawicieli i 

przedstawicielek instytucji administracji państwowej szczebla lokalnego, jednostek 

samorządu terytorialnego, organów ścigania, lokalnych instytucji zajmujących się edukacją, 

doskonaleniem nauczycieli/ek, organizacji pozarządowych i in. Powinno stać się jednym z 

priorytetów polityki miasta. 
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WARUNKI DODATKOWE: działania muszą być podejmowane stale, konsekwentnie, 

zainicjowane projekty, jeśli zostaną pozytywnie zewoluowane, mają być kontynuowane. 

Konieczne jest skoordynowanie działań i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za 

komunikację między poszczególnymi aktorami zaangażowanymi w realizację polityki 

przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. Konieczne jest podjęcie działań wprost 

antydyskryminacyjnych a nie tylko związanych z promowaniem tolerancji (w nawiązaniu do 

4T Wrocławia). Konieczne jest prowadzenie stałego monitoringu realizacji polityki i 

ewaluacji programu. 

INTERESARIUSZE:  administracja lokalna, JST, organizacje pozarządowe (organizacje 

których celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, organizacje zrzeszające 

przedstawicielki i przedstawicieli mniejszości,  inne także zajmujące się: edukacją, 

organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, organizacje młodzieżowe, seniorskie, 

sportowe – możliwie wiele), media (lokalne w szczególności), kluby sportowe 

(obowiązkowo i w pierwszej kolejności klub sportowy WKS Śląsk), Rada Miasta, Rady 

Osiedli, eksperci i ekspertki, ośrodki badawcze, uczelnie, policja (jako instytucja, konieczne 

zaangażowanie Pełnomocniczki Komendanta ds Praw Człowieka), prokuratura, sądy, 

parafie, związki wyznaniowe, firmy w tym korporacje. 

ZASOBY: na spotkaniu nie było na to czasu, ale za konieczne uznano zgromadzenie w 

jednym miejscu informacji o istniejących lokalnie, ale także w kraju i za granicą zasobach, z 

których miasto mogłoby korzystać przy wdrażaniu polityki antydyskryminacyjnej (polityki 

przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami). Publikacje, w tym 

materiały edukacyjne, scenariusze zajęć, raporty z monitoringów, kompetentne osoby, 

organizacje i instytucje z doświadczeniem w przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy i in. 

PODSTAWOWE OBSZARY, OBJĘTE ZAKRESEM DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU 

POLITYKI ANTYDYSKRYMINACYJNEJ O KTÓRYCH BYŁA MOWA NA WARSZTACIE: 

POLTYKA ANTYDYSKRYMINACYJNA 

 Docelowo, dobrze żeby była ujęta w ramy jednego dokumentu. Konieczne jest 

zdefiniowanie podstawowych pojęć i kategorii, uwspólnienie zakresu polityki. 

Konieczne jest wzmocnienie infrastruktury instytucjonalnej związanej z 

przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami 

 Opiera się na sieci stałych kontaktów – baza kontaktów zostanie stworzona w 

oparciu o listę obecności na dzisiejszych warsztatach oraz uzupełniona o wszelkich 

zidentyfikowanych interesariuszy – bazę będzie prowadzić wyznaczona do tego celu 

jednostka UMWr (Wydział Spraw Społecznych?, Koordynator/ka ds. polityki 

antydyskryminacyjnej?) 

 Po niniejszym spotkaniu zostanie rozesłana do wszystkich interesariuszy notatka z 

informacją o możliwościach włączenia się w działania. 
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 Dla realizacji polityki przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej 

uprzedzeniami zostaje powołany Zespół (grupa robocza, partnerstwo) ds. Polityki 

Przeciwdziałania Dyskryminacji i Przemocy Motywowanej Uprzedzeniami Miasta 

Wrocławia 

 Władze Wrocławia podejmą w najbliższym czasie starania o przystąpienie do 

Europejskiej Koalicji Miast Przeciwko Rasizmowi (ECCAR). Przystąpią też do 10 

punktowego Planu Działań zbudowanego przez ECCAR. 

 Wrocław zacznie obchodzić 21 marca jako – Międzynarodowy Dzień Przeciwko 

Rasizmowi i Antysemityzmowi 

EDUKACJA/BUDOWANIE LUB PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI ORAZ KOMPETENCJI 

ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM DYSKRYMINACJI I PRZEMOCY 

MOTYWOWANE J UPRZEDZENIAMI 

● Do końca września 2013 roku zostanie wdrożony program edukacji 

antydyskryminacyjnej dla Klubu WKS Śląsk (szkolenia dla kadry administracyjnej i 

sportowej), strategia przeciwdziałania dyskryminacji i przestępstwom 

motywowanym uprzedzeniami dla klubu, jego fanów i kibiców – deklaracja złożona 

przez Panią Prezydent… w trakcie dyskusji, która odbyła się 17 lipca 2013 

● Zostanie wysłany do dyrektorów/ek szkół wszystkich szczebli list na rozpoczęcie 

roku szkolnego, w którym szczególna uwaga zostanie poświęcona konieczności 

prowadzenia edukacji i podejmowania działań antydyskryminacyjnych w szkołach. 

● Zostanie wdrożony program edukacji antydyskryminacyjnej z uwzględnieniem 

problematyki przemocy motywowanej uprzedzeniami we wrocławskich szkołach 

● W trakcie praktykowanych już we wrocławskich szkołach spotkań ze sportowcami i 

sportsmenkami podkreślany będzie wątek antydyskryminacyjny 

● Edukacją antydyskryminacyjną zostaną objęte także przedszkola 

● Edukacja rówieśnicza – na początek zostanie zorganizowana debata Parlamentu 

Młodzieży na temat dyskryminacji i przeciwdziałania przemocy motywowanej 

uprzedzeniami 

● W Dziale Projektów Edukacyjnych UMWr będzie osoba, która będzie gromadziła 

informacje o przypadkach dyskryminacji, incydentów i przestępstw motywowanych 

uprzedzeniami do których dochodzi w szkołach (od pojawienia się vlepek, napisów 

na ławkach, w toaletach, do przypadków ataków fizycznych) 

● Trenerzy osiedlowi – zostaną przeszkoleni w zakresie rozpoznawania dyskryminacji i 

przemocy motywowanej uprzedzeniami, symboliki rasistowskiej, ksenofobicznej i 

antysemickiej itd. 
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● Włączenie perspektywy antydyskryminacyjnej do programu Destination – 

Immagination 

BEZPIECZEŃSTWO/PRAWA CZŁOWIEKA 

● konieczne jest wzmocnienie instytucjonalnego systemu reagowania na incydenty i 

przestępstwa motywowane uprzedzeniami 

● pracownicy i pracownice wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania zostaną 

objęci szkoleniami antydyskryminacyjnymi i dotyczącymi przestępstw z nienawiści – 

konieczne jest odpowiednie kwalifikowanie przestępstw 

● zespół ds rozpoznawania grup rasistowskich 

● Żywa Biblioteka dla przedstawicieli i przedstawicielek instytucji wymiaru 

sprawiedliwości (już jest zaplanowana) 

● Straż Miejska we współpracy z Policją będzie prowadziła osobną „teczkę”, bazę w 

której będą zbierane sprawy o znamionach przestępstw motywowanych 

uprzedzeniami (w tym rasistowskiego, antysemickiego graffiti) – na spotkaniu 

powstał pomysła napisania listu do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o 

stworzenie formularzy spraw, w których pojawiłaby się rubryka z pytaniem o to, czy 

cokolwiek wskazuje na to, że miała ona znamiona przestępstwa, wykroczenia 

motywowanego uprzedzeniami. 

● W oparciu o wolontariat szkolny powstania grupy usuwania graffiti – nienawistnych, 

upowszechniających stereotypy i uprzedzenia 

● Kontynuowany będzie monitoring realizowany przez Stowarzyszenie NOMADA – 

docelowo takim monitoringiem powinny się zajmować także służby publiczne 

● Przeszkolenie osób obsługujących numer 112 z zakresu przestępstw 

motywowanych uprzedzeniami 

● Upowszechnianie numeru telefonu prowadzonego przez Stowarzyszenie NOMADA, 

pod którym można zgłaszać przypadki dyskryminacji i przemocy motywowanej 

uprzedzeniami. Numer ma zostać wpisany do książki adresowej dla dyżurnych na 

posterunkach policji. Obsługa numeru prowadzonego przez NOMADę ma zostać 

sfinansowana/ ma być dotowana przez „miasto” - nie jest to jednak jedyne wsparcie, 

którego oczekują organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy i 

dyskryminacji. 

POMOC SPOŁECZNA: 

● na warsztacie nie udało się wygospodarować czasu na omówienie także tej kwestii, 

poza uznaniem, że pracownicy socjalni, w szczególności osoby zatrudnione w 
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Punktach Aktywności Lokalnej powinny przejść szkolenia antydyskryminacyjne i 

dotyczące przemocy motywowanej uprzedzeniami. 

● Mowa była o zwróceniu uwagi na to, że w 10 punktowym planie działania w ramach 

Europejskiej Koalicji Miast Przeciwko Rasizmowi polityka mieszkaniowa jest 

uwzględniona. 

UPOWSZECHNIANIE/MEDIA: 

● Dla powodzenia ww działań bardzo ważne jest zaangażowanie mediów – tak by w 

rzetelny sposób informowały o polityce antydyskryminacyjnej, wsparły proces 

uświadamiania mieszkańców i mieszkanek na problematykę antydyskryminacyjną. 

● Utworzenie podstrony w portalu miasta poświęconego kwestii dyskryminacji i 

przemocy motywowanej uprzedzeniami. Powinny się tam znaleźć podstawowe 

informacje dotyczące tego co jest dyskryminacja i przemocą motywowaną 

uprzedzeniami wraz z przykładami, informacje o możliwościach szukania pomocy 

jeśli jest się osobą pokrzywdzoną, możliwościach działania które są w zasięgu osób 

prywatnych, społeczności lokalnej, instytucji. 

● Rzecznicy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego i innych interesariuszy – 

są przeszkoleni/przeszkolone i podejmują ten temat, podejmują starania by 

zachęcić lokalne media do upowszechniania informacji na temat 

antydyskryminacyjnych działań podejmowanych na terenie Wrocławia 

● Bezpośrednio po niniejszym warsztacie rzecznicy/rzeczniczki UMWr i UWD 

przygotują notatki prasowe, które zostaną rozesłane do mediów 

KOORDYNACJA 

Koordynacją organizacji następnego spotkania zajmuje się UMWr (Wydział Spraw 

Społecznych) – reprezentowany przez pana Jarosława Delewskiego, Wicedyrektora 

Wydziału Edukacji UMWr – oraz Stowarzyszenie NOMADA ze strony organizacji 

pozarządowych – reprezentowane przez panią Katarzynę Pawlik. 

Powyższy dokument nie na pewno wymaga uzupełnienia – konieczne jest sprawdzenie, czy 

wszyscy kluczowi interesariusze zostali uwzględnieni. Konieczne jest dokładne zbadanie 

zasobów, ustalenie terminów i podziału obowiązków. 

CZAS: 

część działań wymaga czasu. Ważne jest jednak podjęcie części z nich natychmiast. 
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Najbliższa przyszłość: 

W październiku prof. Baumann znów przyjeżdża do Wrocławia i będzie odbierał doktorat 

honoris causa 

10-11.10. We Wrocławiu zraz konferencja „Edukacja i demokracja” w Dolnośląskiej Szkole 

Wyższej 

W opisie na stronie organizatora: Pragniemy więc zaprosić do dyskusji i wymiany poglądów 

na temat możliwości i zasadności demokratyzowania edukacji i instytucji edukacyjnych oraz 

barier, problemów i napięć, jakie pojawiają się w toku tego procesu. Chcemy zapytać o 

różne oblicza demokracji w edukacji oraz o szanse, jakie edukacja stwarza lub zamyka na 

drodze emancypacji jednostek, grup, instytucji i całej wspólnoty, jak również stworzyć 

okazję do krytycznej refleksji nad doświadczeniami już istniejących, demokratycznych 

organizacji, instytucji i stowarzyszeń edukacyjnych. 

17-18 października – konferencja ogólna ECCAR – Europejskiej Koalicji Miast przeciwko 

rasizmowi 

Już w tej chwili NOP szykuje się do 11 listopada – do tzw. Marszu Patriotów 

 


