http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/102232.html

Dyskryminacja, tolerancja, równość
Elżbieta Bidzińska (oprac.dobr, redakcja ngo.pl)
W styczniu 2005 roku, dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej, Stowarzyszenie na
rzecz Postępu Demokracji ERWIN rozpoczęło realizację projektu "Dyskryminacja,
tolerancja czy równmość?", którego głównym celem jest promowanie
antydyskryminacji i budowa mechanizmów przeciwdziałania wszelkim przejawom
dyskryminacji, stereotypów i uprzedzeń ze względu na rasę, pochodzenie etniczne
oraz religię lub wyznanie.
Mimo wysiłków włożonych w różnorodne projekty zrealizowane przez instytucje rządowe,
pozarządowe itd. w społeczeństwie wciąż jesteśmy świadkami gorszących sporów i
dowcipów o narodowościach, rasach i religiach.
Mimo wysiłków włożonych w różnorodne projekty realizowane przez instytucje rządowe i
pozarządowe, wciąż jesteśmy świadkami gorszących sporów i dowcipów o narodowościach,
rasach i religiach.
Praktycznie nie ma możliwości pełnego zwalczenia tego typu zjawisk, ale ich
zminimalizowanie bądź marginalizowanie jest możliwe do siągnięcia poprzez działania
różnych organizacji, w tym pozarządowych.
Województwo świętokrzyskie, a w szczególności powiat ostrowiecki, trudno nazwać
regionem obfitującym w różne grupy etniczne, religijne czy wyznaniowe. Mimo to, jak
pokazują badania Stowarzyszenia ERWIN (przeprowadzone wśród 480 dorosłych
mieszkańców z powiatu ostrowieckiego we wrześniu 2004 roku), dość wyraźnie szkicuje się
problem dyskryminacji, który nabiera szczególnie znaczenia po akcesji Polski do Unii
Europejskiej.
Badania wyraźnie wskazują, iż mieszkańcy regionu w bardzo małym stopniu orientują się
nawet co do ewentualnej obecności w swoim otoczeniu obywateli RP niepolskiego
pochodzenia. Jednocześnie trudno nie dostrzec stereotypowych skojarzeń związanych z
innymi obywatelami RP niepolskiego pochodzenia ("Ci z zachodu są OK, a ci ze wschodu
…"), a wynikających z braku informacji i kontaktów z takimi osobami.
- Ponad połowa respondentów w większym lub mniejszym stopniu wyraża chęć otrzymania
obszerniejszej informacji o swoich bezpośrednich sąsiadach, co może być dowodem
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początku tzw. "łamania lodów" oraz bodźcem do konkretnych działań, nawet integracyjnych podkreśla przewodniczący Stowarzyszenia ERWIN Grair Magakian. - Błędnym było by
stwierdzenie, iż obywatele ci są całkowicie odizolowani od społeczeństwa polskiego
pochodzenia, jakkolwiek respondenci uważają, iż tzw. polscy "niepolacy" praktycznie nie są
dyskryminowani, bowiem … nie ma przemocy, nie ma dyskryminacji.
Badania wskazują na wyraźną niechęć lub obojętność wobec "innych" (np.: 56% wyraża
niechęć do Romów, 38% - do Żydów, 32% - do Rosjan itd.), ale aż ¾ przebadanych twierdzi,
że jest osobą tolerancyjną, co świadczy o "odpychaniu" problemu od siebie.
Niepokojące jest, iż większość projektów antydyskryminacyjnych wdraża się w regionach,
gdzie są duże skupiska mniejszości narodowych i etnicznych, natomiast obszary z mniejszą
ilością "niepolskich" Polaków zostają pominięte. Projekt "Dyskryminacja, Tolerancja czy
Równość?" wypełnia tę lukę.
- Aby realizować cele i zadania projektu przygotowaliśmy ilustrowane broszury w dwóch
częściach pt. "W Europie Narodów" o kulturze i zwyczajach (z rysem historycznym) Rosjan,
Ukraińców, Romów i Ormian oraz o prawach mniejszości narodowych i etnicznych
(Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z komentarzami, Międzynarodowy Pakt Praw
Obywatelskich i Politycznych z komentarzami, Mniejszości Narodowe i Etniczne - pojęcia, ich
prawa itd.) - opowiadają realizatorzy projektu. materiały te są dystrybuowane bezpłatnie
podczas warsztatów i seminariów organizowanych przez lektorów i trenerów
Stowarzyszenia. Szkolenia zorganizowano już dla 30 grup, chociaż zaplanowano 25.
- Uczestnicy projektu, z pomocą prawników współpracujących ze Stowarzyszeniem, tworzą
Grupy Monitorujące przypadki dyskryminacji na tle rasowym, pochodzenia, religii i wyznania.
W najbliższej przyszłości eksperci i służba informatyczna Stowarzyszenia przygotują oraz
wdrożą specjalną stronę internetową (włącznie z forum dyskusyjnym) o tolerancji,
dyskryminacji, antydyskryminacji itd. - opowiada G. Magakian
Ciekawym elementem projektu są także Dni Kultur poszczególnych narodów (Rosjan,
Ukraińców, Romów i Ormian), podczas których odbywają sie koncerty, wystawy dzieł
artystycznych oraz degustacja kuchni tradycyjnej.
Stowarzyszenie przygotowuje 20-minutowy film dokumentalny o projekcie oraz
mniejszościach narodowych i etnicznych w regionie, który będzie jednocześnie
podsumowaniem całego przedsięwzięcia.
- Oczekujemy, iż projekt będzie miał pozytywny wpływ na grupy docelowe przynajmniej w
aspekcie rozwoju działalności antydyskryminacyjnej, lepszego poznania swoich praw jako
mniejszości narodowe i etniczne, lepszej współpracy między przedstawicielami lokalnej
społeczności (niezależnie od pochodzenia) a instytucjami i organizacjami zainteresowanymi
podobną problematyką itd. - mówią członkowie Stowarzyszenia.
data publikacji: 2005-03-21
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów)
publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach
internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

2

