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Niniejszy podręcznik powstał w ramach 
długoterminowej inicjatywy międzynarodowej 
pod nazwą “Stand Together Against Racism 
- STAR”, która była realizowana w Hiszpanii, 
Włoszech, Polsce i Bułgarii w latach 2017-2020 
przy wsparciu fi nansowym programu Erasmus+.

Projekt pozwolił partnerom z tych czterech krajów 
podzielić się swoimi najlepszymi praktykami w 
pracy z młodzieżą na temat rasizmu i przybliżyć 
koncepcję niewidzialnego rasizmu. Pozwolił czterem 
organizacjom partnerskim na współtworzenie 
szeregu narzędzi edukacyjnych i wykorzystanie ich 
w bezpośredniej pracy z tysiącami młodych ludzi 
w ramach ośmiu obozów letnich, ponad pięciuset 
warsztatów szkolnych i osiemdziesięciu spotkań 
środowiskowych. Niniejszy podręcznik jest w dużej 
mierze oparty na tym doświadczeniu na poziomie 
lokalnym.

Przygotowaliśmy również Masowy Otwarty Kurs 
Online, który jest dostępny w języku angielskim i 
hiszpańskim do samodzielnej nauki na stronie www.
youth-mooc.eu oraz stworzyliśmy tematyczną stronę 
internetową www.invisible-racism.eu.
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WPROWADZENIE

Świecąc w ciemności
Odkąd prawa człowieka stały się centralnym pojęciem w rozwoju 
świata, istniało wspólne przekonanie związane z jasnym ruchem w 
kierunku równości i że dotarcie do niej, choć czasem powolne, jest 
nieuniknione. Tak już nie jest. Gdy nacjonalistyczne ruchy polityczne 
zyskały na znaczeniu w Europie i na świecie, obietnica praw człowieka 
dla wszystkich została podważona - coś, co wszyscy uważaliśmy / 
uważałyśmy za niepodważalne po okropnościach II wojny światowej. 
Jednak dzięki łatwej narracji i zdolności do wyrażania i zbierania nieza-
dowolenia, polityka nienawiści zyskała poparcie m.in. młodych ludzi 
i zwróciła się przeciwko najbardziej narażonym kategoriom: mnie-
jszościom etnicznym, migrantom, osobom o innym kolorze skóry, 
osobom LGBTI i kobietom. Zagrożone zostały postępy związane z ich 
pełną integracją społeczną, a niektóre państwa przestały zajmować 
się kwestiami strukturalnymi związanymi z rasizmem i innymi for-
mami nietolerancji. Pojawiły się także nowe przejawy rasizmu, takie 
jak mowa nienawiści w sieci, które nasilają się w zupełnie nowym 
wymiarze wirtualnego świata. 

Chociaż praca z młodzieżą tradycyjnie wiąże się z takimi tematami, 
jak dialog międzykulturowy, prawa człowieka, integracja społec-
zna i antyrasizm, to można powiedzieć, że podejmowane wysiłki 
nie były wystarczające. Praca z młodzieżą często skupiała się na 
powierzchownych sloganach dotyczących tolerancji i potępienia 
skrajnych przejawów rasizmu, nie rozumiejąc, jak głęboko rasizm 
jest zakorzeniony w naszych społeczeństwach, jak wszechobecny 
jest w naszych kulturach, polityce i praktykach oraz jak głęboka jest 
potrzeba pracy nad sobą i z naszą grupą docelową w celu stworzenia 
prawdziwie wszechstronnego antyrasistowskiego sposobu myśle-
nia. Przeoczono takie zagadnienia: jak rasizm odnosi się do władzy, 
jak radzić sobie z obciążeniem emocjonalnym, z którym rasizm jest 
związany, jakie sposoby myślenia i zachowania mogą być oferowane 
jako alternatywa (na przykład dobre traktowanie). Co więcej, o wiele 
za często rozmowy o rasizmie i nietolerancji odbywały się bez głosów 
ludzi, którzy cierpią najbardziej.

Niniejszy podręcznik jest próbą wypełnienia niektórych z tych 
luk luk i zaspokojenia niektórych z tych potrzeb. Ma on na celu 
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lepsze przygotowanie specjalistów / specjalistek, wolontariuszy 
/ wolontariuszek i młodych ludzi do pracy z młodymi ludźmi nad 
tematem rasizmu, dając im zarówno bardziej kompleksowe ramy 
koncepcyjne, jak i konkretne narzędzia edukacyjne. Istotne jest 
zrozumienie, że rasistowskie sposoby myślenia nie tylko generują 
skrajne akty przemocy, takie jak ludobójstwo czy zbrodnie 
nienawiści wobec jednostki, ale także, że są one przytłaczająco 
obecne w naszym codziennym życiu w formie mikroagresji. Będąc 
tak  powszechne, częste i normalizowane, mikroagresje są tym, co 
nazywamy tutaj niewidzialnym rasizmem i czemu poświęcona jest 
większość tego podręcznika Odkrywanie niewidzialnego rasizmu 
pozwala nam dostrzec skalę problemu, poziomy, w jakich rasizm jest 
zakorzeniony w naszych społeczeństwach, szkodliwe konsekwencje, 
jakie ma dla mniejszości oraz potrzebę aktywnych działań w celu jego 
wyeliminowania. 

Ten wstęp może wydawać się nieco mroczny, ale mrok jest tylko kul-
turowo skonstruowany tak, by kojarzył się ze złem. Tylko w ciemności 
widzimy gwiazdy, które tworzą piękne zgrupowania: konstelacje. 
Zapraszamy do skorzystania z tego podręcznika, aby skonstruować 
własne konstelacje, które będą świecić wystarczająco jasno, aby uwi-
docznić niewidzialny rasizm, a także pokazać drogę naprzód.

Dla kogo jest ten podręcznik?
Podręcznik ten jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, 
które planują i prowadzą działania z młodzieżą. Dotyczy to przede 
wszystkim trenerów / trenerek, edukatorów / edukatorek i innych 
osób pracujących z młodzieżą, które mają przestrzeń i czas na ciągłą 
pracę nad tematem rasizmu w ramach swoich zwykłych działań lub 
w ramach konkretnych procesów szkoleniowych. Prezentowane 
narzędzia opierają się na zasadach edukacji pozaformalnej, ale wiele 
z nich może być łatwo stosowanych w ramach formalnego systemu 
edukacji. Opracowując podręcznik staraliśmy się wyjść naprzeciw 
potrzebie zapewnienia praktycznych i gotowych do użycia narzędzi 
edukacyjnych dla młodych ludzi. Jednak staraliśmy się również 
zapewnić zaplecze teoretyczne do pracy nad tematem rasizmu. 
Podczas gdy w pracy z młodzieżą można spotkać się z poglądem, 
że jeśli osoba prowadząca zajęcia zna odpowiednie metodologie, 
nie musi mieć głębokiej wiedzy na wszystkie tematy, które porusza 
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(ponieważ wiedza jest konstruowana w grupie), my uważamy, że 
tak nie jest, zwłaszcza jeśli chodzi o rasizm. Wręcz przeciwnie, aby 
poradzić sobie z rasizmem (i niewidzialnym rasizmem), trzeba um-
ieć z wyprzedzeniem zrozumieć złożoność problemu i koncepcje, z 
którymi jest on związany, tak aby można zaplanować i zrealizować 
sensowny i kompleksowy proces uczenia się i działania. Innymi słowy, 
podręcznik jest odpowiedni zarówno dla osób posiadających wiedzę 
i zrozumienie tematu rasizmu, jak i dla tych, które takiej wiedzy nie 
mają.

Podczas gdy w tym podręczniku staraliśmy się zawrzeć wiele pojęć, 
z których niektóre mogą być abstrakcyjne lub skomplikowane, sta-
raliśmy się zrobić to w sposób przyjazny dla osób korzystających z 
podręcznika. Teksty dotyczące tematów i podejść w tym podręczniku 
są często opatrzone przykładami, przypadkami i metaforami, tak by 
można było je odnieść do sytuacji młodych ludzi, zwłaszcza eduka-
torów / edukatorek rówieśniczych, którzy / które chcą zająć się tem-
atem rasizmu ze swoimi rówieśnikami.

Wreszcie, ponieważ niniejszy podręcznik przedstawia kilka no-
watorskich pomysłów i sposobów podejścia do rasizmu, mamy 
nadzieję, że dotrze on również nie tylko do praktyków, ale również 
do ekspertów / ekspertek, polityków / polityczek i osób decyzyjnych, 
które mogą mieć swój udział w wyznaczaniu nowych trendów w 
sposobie podejścia do tego tematu w pracy z młodzieżą, szkoleniach 
i edukacji. Ważne jest to, że treść tego podręcznika jest wynikiem 
szeroko zakrojonych testów i praktycznej pracy z tysiącami młodych 
ludzi w ramach letnich obozów, warsztatów szkolnych i spotkań w 
czterech krajach europejskich. Podręcznik ten jest zatem oparty na 
dowodach i przedstawia koncepcje i narzędzia, o których wiemy, że 
są skuteczne w budowaniu głębszego i bardziej wszechstronnego 
zrozumienia rasizmu wśród młodych ludzi.

Jak korzystać z tego podręcznika?
Podręcznik jest zbudowany z trzech konstelacji, co znajduje od-
zwierciedlenie w sposobie  podziału na rozdziały.

W rozdziale 1, TEMATY, staramy się przedstawić główne koncepcje, 
które naszym zdaniem są istotne w pracy z młodzieżą na tematy 
związane z rasizmem. Rozdział zawiera sześć tematów, które zostały 
szczegółowo omówione w celu dobrego przygotowania osób korzys-
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tających z  podręcznika do działań, które planują podjąć z młodzieżą. 
Niektóre z tych tematów są tradycyjnie omawiane, gdy podejmujemy 
temat rasizmu (np. stereotypy i uprzedzenia, mowa nienawiści), pod-
czas gdy inne są stosunkowo nowe (emocje, relacje władzy i dobre 
traktowanie). Zdecydowanie zalecamy każdej osobie korzystającej z 
podręcznika przeczytanie podrozdziału na temat niewidzialnego ra-
sizmu i mikroagresji. Zrozumienie tej koncepcji będzie kluczowe dla 
planowania i realizacji wielu działań edukacyjnych proponowanych 
w tym podręczniku. 

Rozdział 2, NARZĘDZIA, składa się z szeregu praktycznych ćwiczeń 
edukacyjnych, które zostały opracowane w taki sposób, aby były jak 
najbardziej praktyczne. Zachowaliśmy wiele tradycyjnych elementów 
sposobu prezentowania narzędzia (tematy, potrzebne materiały, pro-
cedura “krok po kroku” i pytania podsumowujące), ale pominęliśmy 
wiele elementów zwykle pojawiających się w innych podręcznikach i 
zestawach narzędzi: np. wielkość grupy, potrzebny czas i cele ćwicze-
nia. Uczyniliśmy tak, ponieważ z naszego doświadczenia wynika, że 
wskazania te są zawsze subiektywne i zależą od stylu prowadzenia 
zajęć i/lub kompetencji trenerów / trenerek, jak również od konk-
retnego kontekstu i środowiska kulturowego. Z naszego doświad-
czenia wynika, że to samo ćwiczenie może być przeprowadzone w 
ciągu trzydziestu minut (ze względu na ograniczenia programowe w 
szkole) lub w ciągu półtorej godziny podczas obozu letniego. Oczy-
wiście efekt uczenia się tego ostatniego może być znacznie większy, 
ale nie oznacza to, że pierwszy z nich jest całkowicie bezsensowny. 
Innymi słowy, zapewniając mniej wymagań i ram, mamy nadzieję dać 
więcej swobody osobom prowadzącym zajęcia w wyborze narzędzi, 
które będą dostosowane do ich konkretnej sytuacji. Z tego samego 
powodu nie zaoferowaliśmy żadnej konkretnej kolejności narzędzi, 
ale staraliśmy się raczej zapewnić użytkownikowi / użytkowniczce 
gwiazdy, aby móc zbudować konstelację, która w najlepszy możliwy 
sposób zaspokoi potrzeby młodych ludzi, z którymi dana osoba 
pracuje. Z pewnością wymaga to pewnych kompetencji związanych 
z pracą z grupą oraz z prowadzeniem szkoleń. Dla osób początkują-
cych polecamy nasz kurs szkoleniowy online “Make It Visible”, który 
jest dostępny za darmo w wersji elektronicznej na stronie www.
youth-mooc.eu (w języku angielskim i hiszpańskim).
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W rozdziale 3, PODEJŚCIA EDUKACYJNE, możesz dowiedzieć się 
więcej na temat niektórych sposobów poprawy pracy z młodymi 
ludźmi na temat rasizmu: jak zaplanować proces uczenia się w 
ramach procesu zaangażowania społecznego i wykorzystać ten 
proces do dalszej promocji antyrasizmu; jak przygotować młodych 
ludzi do pełnienia roli edukatorów rówieśniczych; jak zaangażować i 
wzmocnić pozycję młodych ludzi z grup mniejszościowych w wasze 
antyrasistowskie działania edukacyjne i kampanie oraz jak sprawić, 
by antyrasizm nie ograniczał się tylko do procesu edukacyjnego, ale 
był dobrze osadzony w waszej organizacji we wszystkich jej działani-
ach. Wszystkie prezentowane podejścia oparte są na praktycznych 
doświadczeniach i przedstawione w celu wzmocnienia oddziaływa-
nia naszych antyrasistowskich inicjatyw, jednocześnie umieszczając 
je w szerszym kontekście.

Projekt STAR 
Podręcznik ten powstał w ramach długoterminowej inicjatywy 
międzynarodowej pod nazwą “Stand Together Against Racism - 
STAR”, która została wdrożona w Hiszpanii, Włoszech, Polsce i Bułgarii 
w latach 2017-2020 przy wsparciu finansowym programu Erasmus +. 

Projekt pozwolił partnerom z tych czterech krajów podzielić się swo-
imi najlepszymi praktykami w pracy z młodzieżą na temat rasizmu 
i zaproponować ideę niewidzialnego rasizmu. Pozwolił czterem 
organizacjom partnerskim na współtworzenie szeregu narzędzi 
edukacyjnych i wykorzystanie ich w bezpośrednim zaangażowaniu 
z tysiącami młodych ludzi w ramach ośmiu letnich obozów, ponad 
pięciuset warsztatów szkolnych i osiemdziesięciu spotkań społec-
znościowych. Niniejszy podręcznik jest w dużej mierze oparty na tym 
doświadczeniu na poziomie lokalnym.

Projekt STAR ma również na celu zwiększenie skali swoich osiągnięć 
poprzez rozpowszechnianie ich wśród organizacji, osób pracujących 
z młodzieżą i decydentów politycznych w Europie. Aby to osiągnąć, 
oprócz opublikowania podręcznika Konstelacje, stworzyliśmy także 
kurs szkoleniowy online (dostępny na stronie www.youth-mooc.
eu), zorganizowaliśmy szereg imprez upowszechniających i szkoleń 
w naszych społecznościach, a także rozpoczęliśmy kampanię, aby 
zaapelować o więcej i lepsze działania z młodymi ludźmi, aby przeci-
wdziałać rasizmowi i niewidzialnemu rasizmowi. Prowadzimy tem-
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atyczną stronę internetową www.invisible-racism.eu oraz konta w 
mediach społecznościowych na Facebooku (https://www.facebook.
com/STARprojectKA3/) i Instagramie (@invisibleracism).
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Partnerstwo
Projekt STAR był realizowany przez następujące organizacje:

Cazalla Intercultural
Hiszpania

Strona internetowa: 
http://cazalla-intercultural.org/

Facebook: 
www.facebook.com/cazalla.intercultural/

Stowarzyszenie dla Dzieci 
i Młodzieży SZANSA 
Polska

Strona internetowa: 
https://szansa.glogow.pl/

Facebook:  
www.facebook.com/SzansaGlogow/

Human Rights Education Network 
(REDU)
Włochy

Strona internetowa: 
www.educareaidirittiumani.net

Facebook: 
www.facebook.com/REDUReteEducareaiDirittiumani/

Pro European Network 
Bułgaria

Strona internetowa: 
www.proeuropean.net 

Facebook:  
www.facebook.com/penetwork/
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TEMATY
Stereotypy i uprzedzenia

Ludzie, którzy są świadomi i wstydzą się swoich uprzedzeń, są na 
dobrej drodze do ich wyeliminowania. 

Gordon Allport

Stereotypy otaczają nas i są w naszych głowach prawie w każdej 
minucie życia. Czy to jest złe? Niekoniecznie. Dzięki nim szybciej 
podejmujemy decyzje, łatwiej rozpoznajemy rzeczy lub ludzi i jes-
teśmy w stanie powiedzieć, czy coś jest dla nas dobre czy złe. Kiedy 
widzisz coś, co składa się stalowego obucha i trzonka, możesz pow-
iedzieć, że jest to młotek, jakkolwiek by to nie wyglądało. Kiedy w 
nocy wracasz do domu sam / sama przez park i widzisz przed sobą 
grupę ludzi, zazwyczaj starasz się szukać wokół siebie innych osób, 
które mogłyby ci pomóc, na wszelki wypadek. Ale wyobraź sobie inną 
sytuację: skręciłeś / skręciłaś kostkę i musiałeś / musiałaś iść na izbę 
przyjęć w szpitalu. Niestety, musisz poczekać na lekarza. W pocze-
kalni jest pełno ludzi, a jedyne wolne miejsce zajmuje mężczyzna o 
ciemnej karnacji i postanowiłeś / postanowiłaś nie siadać przy nim, 
bo może być Romem. Cóż, to jest to, co nazywamy mikroagresją lub 
“niewidzialnym rasizmem” (czasem także “rasizmem subtelnym”), 
który opiera się na stereotypach.  

Co jest czym?
W naukach społecznych stereotypy są specyficznymi reprezen-
tacjami poznawczymi różnych grup ludzi. Stereotypy są zazwyczaj 
bardzo trwałe i nie ulegają zmianom. Te reprezentacje poznawcze 
są niezwykle uogólnione i upraszczają rzeczywistość. Wszystko to 
wiąże się z silnymi emocjami, które mają charakter oceniający (to jest 
dobre, to jest złe).  

Nie wszystkie stereotypy są takie same. Niektóre z grup stereotyp-
izowanych uważa się za bezużyteczne (np. osoby starsze), inne za za-
grażające (np. niektóre mniejszości narodowe lub etniczne), jeszcze 
inne za “słodkie” (np. kobiety), jeszcze inne za zimne i nieludzkie (np. 
osoby bogate), a jeszcze inne za obrzydliwe (np. osoby LGBT). W 
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2002 r. Susan Fiske i jej współpracownicy opracowali Model treści 
stereotypów (SCM), który zakłada, że wszystkie stereotypy tworzą 
się w dwóch głównych wymiarach treści: ciepło i kompetencja. Są 
to dwa wymiary, na których ocenia się poszczególne osoby i grupy. 
Ciepło odnosi się do czyjejś wiarygodności, a także intencji danej 
osoby wobec innej osoby. Może to być albo ciepło (poczucie zaufania 
i więzi) albo zimno (nieufność i brak więzi). Kompetencja dotyczy czy-
ichś możliwości - kiedy ktoś jest postrzegany jako zdolny - pojawiają 
się emocje związane z podziwem (ale czasami również zazdrość), a 
kiedy ktoś jest postrzegany jako niezdolny, mogą pojawić się uczucia 
odrzucenia lub obrzydzenia. Przykładowo, osoby ubogie mogą być 
obwiniane za swoją kondycję (brak środków) z powodu niekompe-
tencji (słabe wykształcenie), podczas gdy inne czynniki wpływające 
na ubóstwo mogą być całkowicie pomijane (np. niesprawiedliwość 
ekonomiczna, utrata dochodów z powodu choroby lub śmierci 
partnera). Należy zauważyć, że niska lub wysoka ocena w jednym 
z tych wymiarów może być połączona z wysoką lub niską oceną w 
innym wymiarze. Autorzy modelu opracowali schemat (przedstaw-
iony poniżej), aby wyjaśnić różne rodzaje stereotypów i uczuć z nimi  
związanych. 

       KOMPETENCJA

CI
EP

ŁO

Wysoka Niska

Wysokie

/ ciepło

Podziw

Stereotypy jednorodnie 
pozytywne 

np. klasa średnia, grupa, 
bliscy sojusznicy 

Litość

Stereotypy paternalistyczne

np. gospodynie domowe, 
osoby starsze, osoby 
niepełnosprawne

Niskie  /  

zimno

Zazdrość

Zawistne stereotypy 

np. Żydzi, bogaci ludzie, 
Japończycy

Pogarda

Pogardliwe stereotypy 
(jednorodnie negatywne 
stereotypy)

np. ludzie biedni, bezdomni, 
beneficjenci pomocy 
społecznej

Model treści stereotypów (SCM)
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Jest to oczywiście jedna z możliwości wyjaśnienia treści stereotypów. 
Treść ta jest zawsze związana z uczuciami, które pojawiają się u osób 
używających stereotypów, a także z postawami i zachowaniami, 
które z nich wynikają. Uczucia te są wymienione w tabeli. Stereotypy 
prowadzą do uprzedzeń (postawy), a następnie mogą prowadzić do 
dyskryminacji lub przemocy (zachowania). 

Większości stereotypów uczymy się z naszego środowiska społecz-
nego - rodziny, szkoły, pracy, przyjaciół, itp. Są one również powielane 
w kulturze (filmy, podręczniki szkolne, reklamy). Język odgrywa ważną 
rolę w przekazywaniu i podtrzymywaniu stereotypów (używanie 
negatywnych określeń do opisania “innych” i pozytywnych określeń 
do opisania grupy, z którą się identyfikujemy). 

Stereotypy mogą z czasem ewoluować i stać się uprzedzeniami - po- 
stawami wobec niektórych grup ludzi opartymi na niesprawdzonych, 
uogólnionych i szczątkowych informacjach. Istnieje wiele rodzajów 
uprzedzeń, np:

• Awersyjne - na poziomie emocjonalnym łączą się z uczuciami 
takimi jak: strach, niepokój, wstręt czy poczucie zagrożenia. Na 
poziomie behawioralnym zazwyczaj prowadzą do unikania niek-
tórych osób lub grup ludzi. 

• Oparte na idei dominacji - emocjonalnie są one związane z poczu-
ciem wyższości, które zwykle prowadzi do agresji.

• Wewnętrznie sprzeczne - połączone z ambiwalentnymi emocjami: 
możemy jednocześnie odczuwać niechęć i podziw. Jednak w sumie 
uważamy się za lepszych ludzi w takich sytuacjach. Na poziomie 
behawioralnym tego typu uprzedzenia prowadzą do zachowania 
dystansu wobec osób, które nam się nie podobają 

• Uprzedzenia z pogranicza - kategoria ta obejmuje wszystkie 
rodzaje zachowań, które nie są łatwe do sklasyfikowania, na 
przykład: mogą być oparte na wstępnych osądach (np. kupujemy 
różowe ubrania dla dziewcząt i niebieskie dla chłopców) lub 
opiniach, takich jak: jeśli ludzie ich nienawidzą, to znaczy, że na to 
zasługują, itp.  

Istnieje wiele powodów, dla których mamy stereotypy i uprzedze-
nia. W skali makro są one wynikiem czynników kulturowych, 
historycznych, społecznych lub ekonomicznych. Pod względem 
psychologicznym wywodzą się z procesu kategoryzacji (grupowanie 
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podobnych obiektów, etykietowanie), mogą być wynikiem frustracji 
konformizmem lub, w niektórych przypadkach, są wyrazem pewnych 
typów cech osobowości. 

Uprzedzona osobowość?

Nikt nie urodził się rasistą. Ile razy to słyszeliście / słyszałyście? 
Głęboko wierzymy, że to prawda: rasizmu uczymy się w procesie 
socjalizacji i nawet jeśli nauki społeczne oferują pewne wyjaśnienia 
dotyczące różnych cech osobowości, musimy pamiętać, że osobow-
ość jest również rozwijana przez całe życie i istnieje wiele czynników 
wpływających na ten rozwój: czynniki biologiczne, kulturowe, społec-
zne czy rodzinne - w sumie jest to więc mieszanka natury i kultury. 

Co nauki społeczne mówią o rasizmie i osobowości? Chcielibyśmy tu 
wspomnieć o dwóch teoriach, które mogą pomóc nam zrozumieć, 
dlaczego niektórzy ludzie są bardziej uprzedzeni niż inni. 

Teoria osobowości autorytarnej, opracowana przez Theodora 
Adorno, jest teorią z połowy XX wieku, która wyjaśnia masowe za-
fascynowanie faszyzmem i etnocentryzmem. Osoba o autorytarnej 
osobowości wykazuje bardzo silny szacunek dla władzy i posiada 
bardzo zhierarchizowaną wizję świata, która zazwyczaj idzie w parze 
z zachowaniem konserwatywnych wartości. Taka osoba, zdaniem 
Adorno, jest pozbawiona autorefleksji i nie toleruje słabości. Osoba 
o autorytarnej osobowości uważa, że agresja wobec tych, którzy nie 
podpisują się pod konwencjonalnym myśleniem, lub którzy są inni, 
jest uzasadniona. Wierzy też w proste odpowiedzi i polemiki - np. 
media kontrolują nas wszystkich lub źródłem wszystkich naszych 
problemów jest utrata moralności w dzisiejszych czasach, itp. 
Adorno i jego współpracownicy naukowi opracowali tzw. skalę F (F 
od faszyzmu), która miała na celu pomiar tendencji faszystowskich 
poprzez ocenę odpowiedzi na serię pytań.

Inna teoria, która może wyglądać bardzo podobnie do teorii Adorno, 
została opracowana przez Miltona Rokeacha, amerykańskiego psy-
chologa społecznego, który próbował wyjaśnić przyczynę istniejących 
uprzedzeń rasowych wśród Amerykanów. Opracował on koncepcję 
osobowości dogmatycznej. Ludzie z tym typem osobowości mają 
izolowane grupy poglądów i opinii, które są zazwyczaj wewnętrznie 
sprzeczne, ale oni sami nie rozpoznają tego faktu. Zazwyczaj mają 
oni tendencję do postrzegania swoich poglądów jako zupełnie odmi-
ennych od poglądów innych ludzi i rzadko dostrzegają jakiekolwiek 
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podobieństwa. Okazują oni szacunek dla “swoich własnych ludzi” 
a wszystko co obce stanowi źródło zagrożenia. Osobowość dog-
matyczna, w przeciwieństwie do autorytarnej, nie posiada żadnej 
warstwy ideologicznej. 

Obie teorie były krytykowane i nie jest to nic nowego w świecie nauki. 

Ostatnio opracowano nowe badanie, które pokazuje, że rasizm może 
być wrodzony. Zespół naukowców pod przewodnictwem psycholożki 
i neurobiolożki dr Elizabeth Phelps z New York University zrobił funkc-
jonalny rezonans magnetyczny i przedstawił skany mózgu wykazujące, 
że interakcje między ludźmi z różnych grup rasowych wywołują reakcje, 
które mogą być całkowicie przez nas nieuświadamiane. Nie oznacza to 
jednak, że rodzimy się rasistami i nie możemy nic z tym zrobić. Wyniki 
tych badań dodają tylko jeden element do istniejących wyjaśnień na 
temat stereotypów i uprzedzeń, które posiadamy, a kulturowy wpływ na 
nasze procesy biologiczne nigdy nie może być pominięty. 

Dlaczego stereotypy i uprzedzenia mogą być 
niebezpieczne?
Stereotypy nie tylko upraszczają rzeczywistość, ale kiedy prowadzą 
do uprzedzeń, mogą również prowadzić do działań, które są szkod-
liwe lub śmiertelne dla innych ludzi. Amerykański psycholog Gordon 
Allport opracował w oparciu o swoje badania skalę, która pozwala 
zmierzyć przejawy uprzedzeń w społeczeństwie. Skala ta obejmuje 
pięć poziomów uprzedzeń uszeregowanych według rosnących 
szkód, jakie powodują. Skala ta jest często przedstawiana w formie 
piramidy, jak to przedstawiono poniżej: 
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Eksterminacja

Akty przemocy fizycznej

Dyskryminacja

Unikanie

Słowny brak akceptacji (mowa nienawiści)

Skala uprzedzeń Allporta 1954

Według Allporta, stereotypy i uprzedzenia prowadzą najpierw do 
negatywnych odczuć, które są wyrażane w formie uwłaczającej lub 
nienawistnej mowy. Antylokucja (“mówienie przeciw”) jest często 
uważana za nieszkodliwą, ale może zaszkodzić poczuciu własnej 
wartości osób z grupy docelowej i utorować drogę dla bardziej 
szkodliwych form uprzedzeń. Granica między słowami i aktami 
przemocy jest często bardzo cienka. Potem przychodzi unikanie, 
izolowanie grup, których nie lubimy lub nienawidzimy, co kończy 
się wykluczeniem. Dyskryminacja jest trzecim krokiem i ma na celu 
za-szkodzenie grupie, uniemożliwiając jej osiągnięcie celów, jak 
zdobycie wykształcenia czy pracy itp. Dyskryminacja, jeśli nie zost-
anie powstrzymana, może prowadzić do ataków fizycznych, często 
nazywanych przestępstwami z nienawiści, które mogą skończyć się 
eksterminacją (czystki etniczne lub ludobójstwo).  

Jeśli aktywnie korzystasz z portali społecznościowych i spotykasz się 
z mową nienawiści, możesz łatwo zauważyć, że punkt wyjścia jest 
często bardzo subtelny (Dlaczego ci uchodźcy przybywają do Europy? 
Powinni pozostać tam, gdzie są), ale dyskusja, którą wywołuje, często 
prowadzi do takich wypowiedzi: “Nie chcę mieć ich wokół siebie 
(unikanie), nie powinni otrzymywać żadnego wsparcia społecznego 
(dyskryminacja), jeśli zobaczę takiego człowieka, uderzę go w twarz 
(atak fizyczny), powinniśmy zabić ich wszystkich (eksterminacja)”. Są 
to oczywiście tylko słowa, jednak dyskusje w mediach społecznościo-



Konstelacje - Przeciwdziałanie rasizmowi i niewidzialnemu rasizmowi 2020

wych są o wiele bardziej brutalne. 

Wtedy ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że małe akty agresji, tzw. 
mikroagresje, są zazwyczaj punktem wyjścia.

Czy mogę coś zrobić z moimi stereotypami i uprzedzeniami?
Oczywiście, że możesz. Dobrym początkiem jest przestać udawać, 
że ich nie mamy i uświadomić młodym ludziom, że je mają. Wszyscy 
mamy stereotypy i uprzedzenia, które - czy nam się to podoba, czy nie 
- mają wpływ na nasze własne życie i życie innych ludzi. Dlatego dobrze 
jest być ich świadomym i uświadomić innym ludziom, że je mają. Nie 
ma w tym nic złego. 

Następnym krokiem jest rozpoznanie stereotypów i uprzedzeń w 
naszym najbliższym otoczeniu - podczas rozmowy w gronie przyjaciół, 
podczas rozmów z innymi ludźmi, podczas oglądania telewizji czy 
filmów. Czasami trudno jest zareagować, zwłaszcza gdy musimy to 
zrobić w grupie przyjaciół. Pracując z młodymi ludźmi, warto wykonać 
pewne czynności, które pomogą im rozpoznać stereotypy i uprzedze-
nia, które ich otaczają. 

Istnieje również trzystopniowa strategia, którą możemy wykorzystać 
w naszym życiu osobistym oraz w celu edukowania o niej młodych 
ludzi, gdy jesteśmy świadkami rasistowskich komentarzy: STOP (nie 
rozumiem dlaczego to powiedziałeś), ZAPYTAJ (dlaczego to mówisz? Co 
sprawia, że tak myślisz?), EDUKACJA (powiedz osobie, że to co mówi jest 
rasistowskie lub seksistowskie i wyjaśnij dlaczego). Możesz też zapytać 
innych ludzi dookoła, czy mają takie samo zdanie. W takiej sytuacji 
wiele osób od razu zdaje sobie sprawę, że to co usłyszeli było złe. 
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Mowa nienawiści
Mowa nienawiści nie jest zjawiskiem nowym, choć w ostatnich latach 
słyszymy o niej częściej, co prawdopodobnie wynika z faktu, że up-
owszechniła się głównie w Internecie. Temat mowy nienawiści budzi 
wiele kontrowersji związanych z ograniczeniami wolności słowa. Są 
tacy, którzy twierdzą, że mowa nienawiści powinna być tolerowana, a 
jej ograniczanie będzie prowadziło do cenzury i niemożności korzys-
tania z pełnej wolności słowa. Wolność słowa jest bardzo ważnym 
prawem każdego z nas - pomaga nam nie czuć się ograniczonym 
w myśleniu i wyrażaniu swoich myśli. Jest ona ważna dla całego 
społeczeństwa i stanowi fundament demokracji. Należy jednak 
wziąć pod uwagę, że wolność słowa nie jest prawem absolutnym i 
może podlegać pewnym ograniczeniom w celu ochrony godności 
innych. Często zapomina się, że mowa nienawiści i przestępstwa z 
nienawiści naruszają wiele innych praw człowieka, takich jak prawo 
do bezpieczeństwa osobistego, zakaz dyskryminacji, zakaz tortur 
i nieludzkiego lub poniżającego traktowania, prawo do życia lub 
prawo do posiadania własności..

Problemy z definicją 
Zdefiniowanie mowy nienawiści nie jest łatwe. Nie jest również łatwo 
odróżnić, czym jest mowa nienawiści od tego, czym nie jest. 

Mowę nienawiści można zdefiniować w kategoriach prawnych, ale 
samo zjawisko, a więc i pojęcie, pojawia się w socjologii, psychologii 
czy naukach politycznych. Problemy definicyjne wynikają również 
z faktu, że samo pojęcie stało się bardzo upolitycznione. Pojawiają 
się głosy, które twierdzą, że działania przeciwko mowie nienawiści 
są atakiem na wolność słowa, a tym samym ograniczają wolność 
wypowiedzi.

Przyjrzyjmy się niektórym definicjom mowy nienawiści. Jedna z 
najczęściej cytowanych definicji w literaturze socjologicznej została 
zaproponowana przez Lecha Nijakowskiego, zgodnie z którą “mowa 
nienawiści polega na przypisywaniu szczególnie negatywnych cech 
lub nawoływaniu do działań dyskryminacyjnych wobec pewnej kate-
gorii społecznej, do której przynależność jest postrzegana jako “nat-
uralna” (przypisana), a nie z wyboru” (Nijakowski 2008: 133). Istotny 
jest tu odbiorca, który charakteryzuje się pewną cechą tożsamości 
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(przypisaną), np. określoną płcią, wiekiem, niepełnosprawnością, 
orientacją seksualną, religią, pochodzeniem etnicznym i narodowym 
czy kolorem skóry. Definicja ta wspomina również o nawoływaniu 
do działań dyskryminujących. W związku z tym funkcjonuje ona w 
ramach kategorii prawnej dyskryminacji, która jest dobrze zdefin-
iowana w dokumentach krajowych i międzynarodowych. Lech Ni-
jakowski twierdzi również, że to, czy dane stwierdzenie jest “mową 
nienawiści”, zależy od kontekstu społecznego: “tekst neutralny w 
jednym kontekście, w innym nabiera zupełnie nowego wymiaru i jest 
postrzegany jako skrajnie rasistowski”. (Nijakowski 2008: 128). 

Komitet Ministrów Rady Europy w jednym ze swoich zaleceń pro-
ponuje definicję mowy nienawiści dla państw członkowskich tej 
organizacji:

(mowa nienawiści) obejmuje wszystkie formy wypowiedzi, 
które szerzą, podżegają, propagują lub uzasadniają nienawiść 
rasową, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści 
oparte na nietolerancji.  
(Rada Europy 1997: 107)

Rada Europy, a dokładniej jedna z jej instytucji, Europejska Komisja 
Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI), znacznie rozszerzyła w 
2015 roku definicję mowy nienawiści. W zaleceniu nr 15 ECRI mowa 
nienawiści została zdefiniowana w następujący sposób:

(...) mowa nienawiści to rzecznictwo, propagowanie lub 
podżeganie, w jakiejkolwiek formie, do oczerniania, nienawiści 
lub szkalowania osoby lub grupy osób, a także wszelkie formy 
nękania, znieważania, negatywne stereotypy, stygmatyzacji 
lub groźby w stosunku do takiej osoby lub grupy osób oraz 
uzasadnianie wszystkich poprzednich rodzajów wyrażania się, 
na podstawie “rasy”, koloru skóry, pochodzenia narodowego 
lub etnicznego, wieku, niepełnosprawności, języka, religii lub 
przekonań, płci, płci, tożsamości płci, orientacji seksualnej i 
innych cech osobistych lub statusu.  
(Rada Europy 2015: 3)

Nie jest to łatwa definicja, ale zawiera wiele bardzo szczegółowych 
wyjaśnień. Oprócz wspierania, promowania i podżegania do nien-
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awiści, wskazuje ona również na jej uzasadnienie. Mowa nienawiści, 
zgodnie z tą definicją, byłaby zatem każdym wyrażeniem, które 
próbuje w pozornie neutralny sposób uzasadnić potrzebę pozbycia 
się migrantów z terytorium kraju za wszelką cenę i w jakikolwiek 
sposób. Definicja ta wskazuje również, że mowa nienawiści może być 
wyrażona w dowolnej formie. Nie muszą to być tylko słowa: filmy, 
notatki, zdjęcia czy obrazki to także różne formy mowy nienawiści. 

Definiując mowę nienawiści, autorzy badań nad wolnością słowa w 
Norwegii podają powody i cele mowy nienawiści:

Mowa nienawiści odzwierciedla negatywne stereotypy, 
uprzedzenia i stygmatyzację oraz opiera się na postrzeganiu 
granic i hierarchii między grupami. Opiera się na retoryce 
wykluczenia, strachu i pogardy dla jednostek i grup, które 
są uważane za odmienne i mogą być postrzegane jako 
sposób działania. Celem jest ochrona i podkreślenie granic 
między grupami oraz przypomnienie grupom i jednostkom 
postrzeganym jako “inne” o ich słusznym miejscu w hierarchii 
społecznej. 
(Midtbøen, Steen-Johnsen, Thorbjørnsrud 2017: 48)

Celem mowy nienawiści jest zatem polaryzacja społeczeństwa, 
myślenie w kategoriach nas (najlepszych, znajomych) i ich (na-
jgorszych, obcych). Mimo to należy zauważyć, że sama polaryzacja 
może być przyczyną mowy nienawiści. 

Przyczyny i konsekwencje mowy nienawiści
Ludzie używają mowy nienawiści z różnych powodów. Czasami 
bardzo trudno jest określić, jakie intencje skłaniają ludzi do uży-
wania mowy nienawiści: kiedy w Internecie pojawia się mowa 
nienawiści, często nie wiemy, kto jej używa, nie wiemy, jaka jest 
za nią motywacja. Mowa nienawiści niesie ze sobą większy lub 
mniejszy ładunek emocjonalny i jest czasem używana w stanach 
przeżywania silnych emocji związanych z sytuacją, której sprawca 
nie akceptuje lub której się zdecydowanie przeciwstawia. Łatwo 
jest wtedy, pod wpływem silnego impulsu emocjonalnego, pow-
iedzieć lub napisać coś, czego później można by żałować.

Używanie mowy nienawiści może być wynikiem istniejących 
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stereotypów i uprzedzeń, które są obecne w społeczeństwie: 
te irracjonalne przypuszczenia dotyczące pewnych grup ludzi 
wpływają na sposób ich traktowania. Wini się ich praktycznie za 
wszystko: za kryzys gospodarczy, przestępstwa, brak szczęścia lub 
przegraną grę. Mowa nienawiści może wynikać ze strachu, który 
zazwyczaj jest trudny do wytłumaczenia (np. muzułmanie zaleją 
Europę, już nigdy nie będziemy bezpieczni). Ludzie czasami uży-
wają mowy nienawiści, ponieważ mają albo niską, albo wysoką 
samoocenę / poczucie własnej wartości. Mowa nienawiści 
może być również wynikiem pewnych warunków społecznych 
lub historycznych, a nawet “tradycji rodzinnych”. Nienawiść w 
sieci może być również rodzajem mody - zbieranie nienawistnych 
postów jest przez niektórych traktowane jako hobby - im więcej 
nienawiści generuję lub zbieram, tym bardziej jestem ważny. 
Mowa nienawiści, gdy jest często powtarzana lub komentowana, 
może przekładać się na korzyści finansowe. Niektóre media typu 
clickbait są skłonne używać mowy nienawiści tak długo, jak długo 
przynosi ona im ruch w sieci (a tym samym korzyści). Mowa nien-
awiści może być wyrazem pewnej ideologii, która jest używana 
przez niektóre grupy, które domyślnie nienawidzą pewnych 
ludzi. Czasami ludzie używają mowy nienawiści, ponieważ mają 
problemy z komunikacją. Mowa nienawiści jest często wynikiem 
błędnej informacji lub braku wiedzy. Zatem odpowiedź na pyta-
nie brzmi: mowa nienawiści jest najprawdopodobniej wynikiem 
połączenia przyczyn opisanych w tym paragrafie.

Mowa nienawiści może mieć różne konsekwencje na różnych 
poziomach:

Na poziomie indywidulanym:

Doświadczenia związane z mową nienawiści mogą być bardzo trau-
matyczne. Mowa nienawiści może mieć bezpośredni lub pośredni 
wpływ na samopoczucie psychiczne. Osoby, do których skierowana 
jest mowa nienawiści, mogą wykazywać niższą samoocenę. Mogą ci-
erpieć na zaburzenia snu, mogą czuć się samotne lub odizolowane, 
mieć objawy depresji. Mogą również czuć się zagrożone i doświad-
czać uczucia strachu i niepewności. W ekstremalnych sytuacjach,  
mogą się okaleczać lub próbować popełnić samobójstwo.

Doświadczanie mowy nienawiści, zwłaszcza gdy dzieje się to przez 
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długi okres czasu, może wpływać na wybory życiowe ludzi, związane 
z ich pracą (poczucie bezwartościowości może skutkować wyborem in-
nej niż planowana kariery zawodowej), budowaniem relacji osobistych 
i intymnych (niższa samoocena może prowadzić do problemów ze 
znalezieniem partnera) czy edukacją (zakończenie nauki).

Niektóre konsekwencje mogą być krótkotrwałe (uczucie smutku), a 
niektóre długotrwałe (depresja, wybory życiowe).

Na poziomie społęcznym:

Poza wpływem na jednostkę, mowa nienawiści ma wpływ na większą 
skalę:

Mowa nienawiści jako mechanizm wyciszający: osoby, do których 
skierowana jest mowa nienawiści, mogą być zniechęcone do udziału 
w debacie publicznej i publicznego wyrażania swoich opinii. Jednym 
z powodów mowy nienawiści jest przypominanie różnym grupom 
(zazwyczaj mniejszościowym) o ich miejscu w społeczeństwie, które 
jest postrzegane jako gorsze. Dlatego też mowa nienawiści jako 
mechanizm wyciszający stanowi zagrożenie dla demokracji. Może 
powstrzymać ludzi od uczestnictwa w procesach demokratycznych, 
a tym samym wpłynąć na decyzje ważne dla całego społeczeństwa.

Mowa nienawiści może prowadzić do normalizacji dyskrymi-
nacji, nietolerancji i wykluczenia. Wielu młodych ludzi nie uważa 
mowy nienawiści za problem, ale raczej za część internetowej kul-
tury młodzieżowej. W związku z tym mogą nie uważać za istotne 
reagowanie na różne przypadki mowy nienawiści. W takich przypad-
kach mowa nienawiści często wiąże się z wolnością wypowiedzi, 
zapominając, że nie jest prawem absolutnym i że mowa nienawiści 
narusza inne prawa człowieka, takie jak: prawo do życia (gdy ktoś jest 
zagrożony lub gdy ktoś decyduje się na popełnienie samobójstwa w 
wyniku mowy nienawiści), wolność od tortur (gdy mowa nienawiści 
zdarza się przez dłuższy czas) czy wolność od dyskryminacji (gdy 
różne grupy mniejszościowe są uważane za mniej godne i postrze-
gane jako zagrożenie dla “naszej” kultury, religii czy stylu życia). Taki 
sposób stosowania praktyk dyskryminacyjnych lub wykluczenia 
może być postrzegany jako coś uzasadnionego.

Mowa nienawiści przyczynia się do polaryzacji społecznej i 
radykalizacji postaw politycznych i społecznych. Debata pub-
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liczna, która umożliwia mowę nienawiści, sprawia, że ludzie zajmują 
skrajne stanowiska w odniesieniu do różnych kwestii politycznych 
i społecznych. W takich przypadkach, mowy nienawiści używa się 
w celu uzasadnienia różnych stanowisk i opinii politycznych (np. 
kozła ofiarnego w postaci uchodźców lub osób LGBT w debacie pol-
itycznej). W takich sytuacjach nie ma miejsca na prawdziwą debatę 
polityczną, która uwzględniałaby różne opinie. Mowa nienawiści 
staje się paliwem do wyrażania bardzo radykalnych poglądów, które 
są pełne dyskryminujących uwag, a czasami podżegają do przemocy 
wobec różnych grup.

Mowa nienawiści może zachęcać i prowadzić do nadużyć i aktów 
przemocy. Niektóre przykłady mowy nienawiści stanowią podburza-
nie do nienawiści i przemocy. Może to prowadzić do brutalnych ataków 
na pokojowe demonstracje lub marsze, ale może również skończyć 
się atakiem na osoby uważane za należące do mniejszości. W bardzo 
poważnych przypadkach mowa nienawiści jest wykorzystywana do 
usprawiedliwiania brutalnych ataków na większe grupy i może prow-
adzić do segregacji i eksterminacji. Przeczytaj więcej o dziesięciu eta-
pach ludobójstwa tutaj: http://genocidewatch.net/genocide-2/8-stages-of-genocide/ 

Jak rozpoznać mowę nienawiści?
Aby działać przeciwko mowie nienawiści, trzeba wiedzieć, jak ją 
rozpoznać. Poniższe punkty mogą pomóc w odróżnieniu mowy 
nienawiści od innych form agresywnych zachowań werbalnych:

• Można ją wyrazić na wiele różnych sposobów - post na blogu, 
komentarz, post na Facebooku lub Twitterze, zdjęcie, notatkę i 
wideo.

• Może przybierać wiele różnych form - żartów, rozsiewania plotek, 
gróźb, oszczerstw i nawoływania do przemocy.

• Osoba jest atakowana za to, kim jest (lub za co uważa ją sprawca), 
a nie zwykle za to, co zrobiła. Wystarczy mieć pewne cechy char-
akterystyczne lub czuć się częścią pewnej grupy. Czasami sprawca 
definiuje osobę, która jest celem ataku, na przykład poprzez przyp-
isanie jej pewnych cech, które w rzeczywistości nie są prawdziwe.

• Często dotyczy osób należących do grupy, która cierpi z powodu 
stereotypów i uprzedzeń - mowa nienawiści jest często wynikiem 
istniejących stereotypów i uprzedzeń wobec pewnych grup osób, 
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takich jak mniejszości etniczne lub narodowe, uchodźcy, osoby 
identyfikujące się z pewnymi grupami religijnymi, osoby niepełno-
sprawne, osoby LGBTIQ. Ogólnie rzecz biorąc, mowa nienawiści 
skierowana jest do osób o tożsamości innej niż tożsamość sprawcy. 
Mowa nienawiści jest wyrazem rasizmu, ksenofobii, homofobii, 
seksizmu, nietolerancji i dyskryminacji.

• Zazwyczaj jest bardzo destrukcyjna dla osoby, do której jest ski-
erowana, a osoby, które doświadczają mowy nienawiści, często 
czują się bezradne i nie wiedzą, co robić. Czują się niespokojne, 
przestraszone, tracą wiarę w siebie i czasami próbują popełnić 
samobójstwo. Mowa nienawiści może czasem prowadzić do 
przestępstw z nienawiści, czyli przestępstw motywowanych up-
rzedzeniami skierowanymi przeciwko osobie, której tożsamość 
jest inna niż tożsamość sprawcy. Przestępstwa z nienawiści mogą 
przybierać różne formy: przemocy fizycznej, niszczenia mienia, 
podpalenia lub zabójstwa. Ofiary są celowo wybierane, tylko ze 
względu na ich cechy charakterystyczne. Takie przestępstwa są 
karane.

• Ma na celu upokorzenie, odczłowieczenie i przestraszenie człow-
ieka. - Właśnie taki jest cel mowy nienawiści, choć zdarza się, że 
sprawcy nie zdają sobie z tego sprawy - ciągle powtarzają niektóre 
zasłyszane opinie, których czasami nie rozumieją i mogą nie mieć 
zamiaru nikogo skrzywdzić.

• Jest skierowana do konkretnej osoby lub grup osób - Czasami 
mowa nienawiści nie jest skierowana do konkretnej osoby, jest 
raczej uogólnieniem na temat grupy ludzi, np. “Wszyscy wiemy, że 
Żydzi rządzą światem. Musimy się ich pozbyć, a nasz kraj stanie się 
lepszy” (Facebook)

• Treść mowy nienawiści umożliwia agresywną reakcję: często wpis 
w mediach społecznościowych, który zawiera mowę nienawiści, 
prowokuje innych ludzi do wyrażania swoich (bardzo) agresy-
wnych opinii.

• Mowa nienawiści to przemoc: - to nie ma znaczenia, dlaczego ktoś 
postanowił jej użyć. Zawsze poniża ludzi, a ich prawo do prywat-
ności i/lub prawo do bezpieczeństwa jest naruszane.

Mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści
Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji 
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Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (ODIHR OBWE), definiuje 
przestępstwo z nienawiści jako czyny przestępcze motywowane up-
rzedzeniami lub uprzedzeniami wobec określonych grup ludzi. Aby 
zostać uznanym za przestępstwo z nienawiści, musi ono spełniać 
dwa kryteria: po pierwsze, czyn musi stanowić przestępstwo w ro-
zumieniu prawa karnego; po drugie, czyn ten musi być motywowany 
uprzedzeniami. To ostatnie można szeroko zdefiniować jako z góry 
przyjęte negatywne opinie, stereotypowe założenia, nietolerancję 
lub nienawiść wobec określonej grupy, która ma wspólną cechę, 
taką jak rasa, pochodzenie etniczne, język, religia, narodowość, 
orientacja seksualna, płeć lub jakąkolwiek inną cechę. Osoby nie-
pełnosprawne mogą być również ofiarami przestępstw z nienawiści. 
(https://hatecrime.osce.org/what-hate-crime).

Jak wynika z tej definicji, przestępstwa z nienawiści są związane z 
pojęciem mowy nienawiści. Mowa nienawiści jest często wyrazem 
uprzedzeń istniejących w społeczeństwie, przestępstwa z nienawiści 
są motywowane uprzedzeniami. Obie definicje wskazują również na 
katalog cech chronionych. Istnieje jednak jedna różnica: definicje 
mowy nienawiści skupiają się na celu (upokorzenie, podżeganie 
do nienawiści itp.), podczas gdy definicje przestępstw z nienawiści 
wyraźnie wskazują na motywację (stąd też przestępstwa z nienawiści 
są często nazywane przestępstwami motywowanymi nienawiścią 
lub uprzedzeniami). Aby udowodnić, że dana osoba lub grupa osób 
popełniła przestępstwo z nienawiści, organy ścigania muszą wyka-
zać, że było ono motywowane nienawiścią. Mowa nienawiści, po-
przez zachęcanie do przemocy lub nienawiści, może motywować lub 
zachęcać do popełniania przestępstw motywowanych nienawiścią, 
takich jak: podpalenie ośrodka dla uchodźców, zniszczenie lokalu 
gastronomicznego prowadzonego przez cudzoziemców, pobicie 
lub zabicie osoby LGBTQI+. Mowa nienawiści często towarzyszy 
przestępstwom z nienawiści - np. osoby podpalające ośrodek dla 
uchodźców podczas popełniania przestępstwa często wykrzykują 
hasła, które są przykładem mowy nienawiści.

Oba pojęcia są bardzo kontrowersyjne - a wielu teoretyków prawa 
uważa, że mowa nienawiści sama w sobie jest przestępstwem z 
nienawiści. Dzieje się tak w sytuacjach, gdy prawo jasno określa, co 
jest uznawane za przestępstwo z nienawiści (np. nawoływanie do 
nienawiści, grożenie ludziom ze względu na ich pochodzenie itp.)
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Co zrobić?
Mowa nienawiści i zbrodnie z nienawiści to przemoc, która ma 
negatywne skutki w życiu dotkniętych nią osób, ale ma również 
negatywny wpływ na całe społeczeństwo. Ochrona siebie i innych 
przed przemocą jest nie tylko obowiązkiem moralnym każdej osoby, 
ale także obowiązkiem prawnym. Każdy człowiek ma prawo do sza-
cunku i bezpiecznego życia. Warto więc podjąć następujące działania:

• zwiększyć swoją wiedzę na temat stereotypów, uprzedzeń, dyskry-
minacji i przemocy,

• krytycznie analizować komunikaty medialne i ćwiczyć swoje umie-
jętności krytycznego myślenia,

• reagować lub zgłaszać nienawistne posty na portalach społec-
znościowych i nienawistne treści w mediach,

• wspierać ludzi, którzy doświadczają lub doświadczyli mowy nien-
awiści lub stali się ofiarami przestępstw z nienawiści,

• gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, zgłosić mowę 
nienawiści, bezpośrednio do usługodawców lub organów ścigania,

• aktywnie angażować się w działalność grup nieformalnych i or-
ganizacji pozarządowych, które przeciwdziałają wypowiedziom z 
nienawiści i przestępstwom z nienawiści

W ten sposób przyczynicie się do zmiany świata na lepszy: świata 
wolnego od przemocy i dyskryminacji.
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Niewidzialny rasizm i mikroagresje
IW ostatnich latach byliśmy świadkami wielu zmian w teorii rasizmu 
i pojawienia się wielu nowych przymiotników opisujących rasizm: 
subtelny, nowoczesny, mikro, nieświadomy, codzienny i niewid-
zialny. Niestety, nie oznacza to, że rasizm w swojej klasycznej formie 
nie istnieje. Istnieją jednak badania, które wskazują, że istnieją 
działania lub brak działań, które wiele osób nie uważa za szkodliwe, 
podczas gdy w rzeczywistości są one bardzo szkodliwe. 

Kiedy mówimy o niewidzialnym rasizmie, odnosimy się do 
szkodliwych zachowań, które są uważane za normalne i 
akceptowane przez społeczeństwo. Linia, która wyznacza 
granicę między tym, co nazywamy rasizmem, a tym, czym 
jest niewidzialny rasizm, jest linią tolerancji. Przykładami 
niewidzialnego rasizmu mogą być osoby opowiadające 
rasistowskie żarty, unikające kontaktu z osobą pochodzącą 
z innej grupy etnicznej poprzez zwykłe przejście na drugą 
stronę ulicy, lub decydujące się nie umawiać z osobą, która nie 
jest biała. Zachowania te, choć przez wielu nie uznawane za 
szkodliwe, prowadzą do wykluczenia, niepokoju i wpływają na 
samopoczucie ludzi.

Chociaż istnieją różne terminy opisujące te zachowania, postanow-
iliśmy konsekwentnie używać terminu “niewidzialny rasizm”, ze 
względu na jego jasność i prostotę. Aby jednak lepiej zrozumieć, 
jak działa niewidzialny rasizm, możemy przyjrzeć się innym, bardzo 
podobnym teoriom - jak teoria mikroagresji opracowana przez psy-
chologa z Uniwersytetu Columbia, Deralda Wing Sue.

Aby zrozumieć mikroagresję, pomocne może być zadanie sobie 
następujących pytań: czy kiedykolwiek byłeś / byłaś świadkiem 
sytuacji lub czynu, który uważałeś za przemocowy, ale nie potrafiłeś 
/ potrafiłaś wyjaśnić dlaczego? Albo czy kiedykolwiek byłeś/aś w po-
bliżu kogoś, kto mówił ci, że dana czynność jest agresywna, ale nie 
czułeś/aś się w ten sposób? Jeśli tak, to najprawdopodobniej byłeś/
aś świadkiem mikroagresji. W poniższym tekście staramy się zdefin-
iować, czym są mikroagresje, zobaczyć, jak bardzo są one szkodliwe 
i wnikliwie się im przyjrzeć. 
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Czym są mikroagresje?
Spójrzmy na dwie definicje mikroagresji, obie przedstawione przez 
dr Sue:

Mikroagresje są krótką, codzienną wymianą informacji, które 
wysyłają poniżające komunikaty do niektórych osób z powodu 
ich przynależności do grupy.  
(Sue, 2010)

Mikroagresje to krótkotrwałe i powszednie codzienne 
upokorzenia werbalne, behawioralne i środowiskowe, umyślne 
lub nieumyślne, komunikujące wrogie, uwłaczające lub 
negatywne nastawienie w stosunku do osób i grup z powodu ich 
„rasy”, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej czy wyznania.  
(Sue, Capodilupo, et al., 2007)

Z tych definicji możemy już wyciągnąć niektóre z cech mikroagresji:

• Mikroagresje są krótkie: mogą składać się z prostej frazy lub 
nawet jednego spojrzenia, które może przejść bardzo łatwo 
niezauważone;

• Mikroagresje są częste: zdarzają się regularnie, często codziennie;

• Mikroagresje skierowane są do grup zmarginalizowanych: po-
dobnie jak dyskryminacja, najczęstsze są oparte na pochodzeniu 
etnicznym (mikrorasizm), płci (mikromaczyzm) i orientacji seksual-
nej (mikrohomofobia), ale mogą być skierowane również do osób 
otyłych lub starszych, itp;

• Mikroagresje są znormalizowane: są one głęboko zakorzenione 
w kulturze, dlatego często są robione w sposób nieświadomy i bez 
celu, by kogoś naprawdę skrzywdzić;

• Mikroagresje zawierają poniżający przekaz: przekaz, który po 
przeanalizowaniu może okazać się szkodliwy, zazwyczaj oparty na 
stereotypach.

• Mikroagresje są wynikiem relacji władzy: często są one wyrazem 
władzy, którą się ma wobec tych, którzy mają mniej władzy.

Element władzy i relacji władzy nie był wyraźną częścią żadnej z 
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definicji Sue, ale jest bardzo istotny i jest obecny w definicjach 
mikromaczyzmu w pracy Luisa Bonino (1998): który mówi, że 
mikroagresje (oparte na płci) są wynikiem relacji władzy. Bonino 
definiuje mikromaczyzm jako “subtelne i niezauważalne manewry i 
strategie sprawowania męskiej dominacji w życiu codziennym, które 
w różnym stopniu zagrażają autonomii kobiet. Zręczne sztuczki i ma-
nipulacje, za pomocą których mężczyźni próbują narzucić kobietom 
własne racje, pragnienia i interesy w codziennym życiu”. Możemy za-
obserwować w naszych społeczeństwach, że mikroagresje są często 
wykorzystywane do ponownego potwierdzenia pozycji władzy, lub 
są spowodowane obawą przed możliwością utraty władzy. Dlatego 
też relacje władzy powinny być zawsze przedmiotem refleksji, kiedy 
mówimy o niewidzialnym rasizmie. 

Rodzaje mikroagresji

Mikroagresje możemy podzielić na trzy główne kategorie: mikroo-
belgi, mikroataki i mikrounieważenia.

Mikroatak jest najbardziej bezpośrednią formą mikroagresji. 
Mikroataki są wyraźnymi działania, które mają na celu skrzywdzenie 
grup docelowych, sprawienie, że osoby poczują się niechciane, za-
grożone lub gorsze. Ze względu na ten cel, są to działania najczęściej 
intencyjne. Mikroataki mogą być werbalne - na przykład nazywając 
osobę “nijaką”, behawioralne - na przykład nie siadając obok osoby 
o ciemnym kolorze skóry w środkach transportu publicznego, lub 
środowiskowe - wieszając półnagie zdjęcia kobiet w biurze, w którym 
przebywają mężczyźni. Jak widać na przykładach, niektóre z tych 
zachowań są dość bezpośrednie i dla wielu osób nie są już one mikro. 
Są one jednak uważane za mikroagresje, ponieważ nadal wiele osób 
nie widzi w nich nic agresywnego. 

Drugim rodzajem mikroagresji są mikroobelgi, czyli często intency-
jne, niekulturalne i pozbawione wrażliwości komunikaty skierowane 
do osób lub grup ludzi. Bardzo często ich przesłania są tak ukryte, 
że nawet odbiorcy mogą nie zdawać sobie z nich sprawy od razu. 
Przeanalizujmy przykład z klasy, w której mamy nauczyciela, który 
komplementuje uczniowi, który ma ciemny kolor skóry, jego osi-
ągnięcia w szkole słowami: “jesteś chlubą dla twojej rasy”. Uczeń zos-
tał pochwalony i powinien czuć się z tym dobrze; intencje nauczyciela 
były dobre, aby docenić postępy, jakie robi uczeń. Gdybyśmy jednak 
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próbowali zdekonstruować przekaz, moglibyśmy faktycznie zrozum-
ieć, że nauczyciel zdecydował się pochwalić ucznia, na podstawie ste-
reotypów dotyczących poziomu inteligencji ludzi o ciemnym kolorze 
skóry, ukrytego przesłania, które zakłada, że “osoby czarnoskóre na 
ogół nie są tak inteligentni jak osoby białe”.

Oto kilka przykładów tematów tych ukrytych przekazów:

• Przypisywanie inteligencji: zakładanie, że niektóre grupy mają 
lepsze zdolności i poziom inteligencji. Na przykład, wzięcie osoby 
czarnoskórej za osobistego asystententa dyrektora generalnego, 
w oparciu o założenie, że „normalnie” osoby czarnoskóre nie są w 
stanie uzyskać tytułu magistra 

• Obywatele drugiej kategorii: informowanie, że pewne grupy są 
mniej wartościowe lub mniej ważne. Na przykład w restauracji, 
w której osoby czarnoskóre są sadzane przy mniejszych stolikach 
lub w bardzie izolowanych miejscach, niż pozostałe osoby.  

• Zakładanie statusu przestępcy: zakładanie, że dana osoba może 
być niebezpieczna ze względu na kolor skóry lub pochodzenie 
etniczne. Na przykład, przechodzenie na drugą stronę ulicy, gdy 
mijamy grupę ludzi o ciemnym kolorze skóry, zakładając, że osoby 
te mogą być niebezpieczne.

Jest jeszcze wiele innych ukrytych przekazów, na które jesteśmy 
codziennie narażeni, a bez krytycznej perspektywy uczymy się ich 
jako prawdziwych. Największym źródłem tego typu komunikacji są 
media i choć w ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy wzrost różno-
rodności i reprezentacji, raporty mówią o tym, że wciąż jest wiele do 
zrobienia w tej dziedzinie. Na przykład, w raporcie na temat tego, 
czy Hollywood poprawiło się, czy też zawiodło ostatnio w zakresie 
reprezentacji, dr Stacy L Smith i USC Annenberg Inclusion Initiative 
kompleksowo przyjrzeli się branży filmowej, badając 53 178 postaci 
w 1200 najlepszych filmach z lat 2007-2018 i odkryli, że tylko  w 27 
filmach w rolach głównych występowały osoby z niedostatecznie 
reprezentowanych grup rasowych/etnicznych. Odsetek bohaterów 
z niedostatecznie reprezentowanych grup rasowych/etnicznych wz-
rósł z 29,3% w 2017 roku do 36,3% w roku 2019.1

1 https://deadline.com/2019/09/inclusivity-diversity-representation-marginalized-
communities-film-usc-annenberg-inclusion-initiative-usc-stacy-l-smith-1202710100/
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W badaniach nad konsekwencjami naukowcy stwierdzili, że 
przedłużona ekspozycja telewizyjna może powodować spadek 
poczucia własnej wartości dla wszystkich czarnoskórych dziewcząt i 
chłopców, ale wzrost poczucia własnej wartości dla białych chłopców. 
Różnice te korelują z praktykami rasowymi i genderowymi w Holly-
wood, które pokazują głównie białych mężczyzn jako bohaterów, 
wymazując lub przedstawiając inne grupy jako złoczyńców, pomoc-
ników i obiekty seksualne.2 Jeśli będziemy na to narażeni na co dzień, 
to bardzo prawdopodobne jest, że przyjmiemy to jako normalne i 
zaczniemy powielać tego typu stereotypy. Tak działa nasz mózg i 
dlatego tak ważne jest, aby nauczyć się krytycznie dekonstruować 
odbierane przez nas przekazy.

Istnieje trzeci rodzaj mikroagresji, zwany mikrounieważnieniami, 
które przekazują komunikaty lub wskazówki, które wykluczają, 
zaprzeczają lub niweczą myśli, uczucia lub rzeczywistość doświ-
adczaną przez pewne grupy. Najlepszym przykładem, który może 
zilustrować ten typ mikroagresji, jest uczynienie kogoś obcym w jego 
własnym kraju. Powszechnym przykładem mikrorasizmu jest kom-
plementowanie czarnoskórych ludzi urodzonych w tym samym kraju 
co osoba komplementująca, za ich bardzo dobry poziom znajomości 
lokalnego języka, lub mówienie głośno i gestykulowanie, zakładając, 
że osoby te nie rozumieją języka. Ukryty przekaz jest jasny, a osoba, 
która to robi, zakłada, że jej rozmówca / rozmówczyni nie posiada tej 
samej narodowości co ona, co prowadzi do wytworzenia dystansu i 
odrzucenia poczucia tożsamości.

Czy mikroagresje są naprawdę szkodliwe?
Niestety, mikroagresje mogą być bardzo szkodliwe dla ciała i umysłu 
danej osoby, a ich siła leży w ciągłości i braku działań ze strony osób 
postronnych. Wyobraźmy sobie otyłą kobietę, która przez całe życie 
jest narażona na wiele mikroagresji, np. gdy w telewizji jest głównie 
jeden rodzaj pokazywanego piękna – szczupłe ciało, a osoby otyłe 
są przedstawiane jako obce czy niepopularne itp. Możliwe, że jedząc 
poza domem, jest narażona na osądzające spojrzenia, ponieważ 
większość z nas ma stereotyp, że jeśli osoba jest otyła, to dlatego, 
że dużo je; następnie słyszy komentarze od swoich przyjaciół, którzy 

2 https://scholars.org/contribution/how-racial-stereotypes-popular-media-affect-people-
and-what-hollywood-can-do-become
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przytyli o kilogram i jak straszne się z tym czują. Liczba mikroagresji, 
które osoba otyłą otrzymuje na co dzień, jest niemożliwa do policze-
nia. Jakie są tego konsekwencje? Normalnie zaczynają się od małych 
i zwiększają z czasem, zaczynając się poczuciem niepewności, może 
sporadycznym smutkiem, a potem wywołują poczucie bycia innym, 
nienormalnym, braku przynależności, wstydu, bezsilności i wiele 
innych.

Mikroagresje wpływają zarówno na zdrowie psychiczne jak i fizy-
czne, a ich wpływ jest skorelowany z intensywnością mikroagresji i 
istnieniem czynników minimalizujących. Najprawdopodobniej jeden 
lub dwa incydenty mikroagresji nie przyniosą żadnej szkody, osoba 
może nawet ich nie zauważyć, a jeśli tak, to może potraktować je 
jako pojedynczy incydent i nie zwracać na nie uwagi. Mikroagresje są 
szkodliwe, gdy są częste i stałe, ponieważ wywołują stały stres. Wiele 
badań o konsekwencjach długotrwałego stresu mówi o tym, iż prow-
adzi on do depresji, poczucia winy, złości i wielu chorób fizycznych, 
które mogą nawet prowadzić do śmierci.

Stres, jaki wywołują mikroagresje, wzrasta z powodu niejed-
noznaczności i braku rozpoznania. Ofiary nie mają strategii obron-
nych z powodu tego, że mikroagresja nie jest uważana za nielegalną; 
w ten sam sposób nie są w stanie lub boją się wstać i zareagować, 
ponieważ nie zawsze są w 100% pewne, czy to, czego doświadczyły, 
było prawdziwą mikroagresją, brakuje im argumentów lub nie są 
pewne, o co naprawdę chodziło drugiej osobie, co i tak nie zmienia 
faktu, że incydent ten wywołuje stres i negatywne uczucia.

W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badania (Salvatore & 
Shelton, 2007), aby sprawdzić i porównać konsekwencje widocznego 
i niewidzialnego rasizmu. Badacze wybrali 4 cztery różne grupy, 
dwie składające się z białych Amerykanów / Amerykanek i dwie z 
czarnoskórych Amerykanów / Amerykanek i pokazali im decyzje o 
zatrudnieniu w firmie; niektóre osoby były narażone na wyraźne 
treści rasistowskie, a inne na wiadomości z ukrytymi przesłaniami 
rasistowskimi. Po ekspozycji wszyscy ludzie zostali poddani „Testowi 
Stroop”, który mierzy funkcjonowanie wysiłku poznawczego.  

Wyniki pokazały, że biali ludzie byli znacznie bardziej poruszeni 
jawnym rasizmem, a wśród osób czarnoskórych,  ich zdolność do 
rozwiązywania problemów spadła znacznie bardziej wśród tych, 
którzy byli świadkami przykładów niewidzialnego rasizmu. Bad-
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acze uważają, że osoby czarnoskóre opracowały strategię radzenia 
sobie z rasizmem, ale niewidoczny rasizm, ze względu na swoją 
dwuznaczność, “wyczerpuje energię psychologiczną lub odwraca 
uwagę od wykonywanego zadania”.

Naukowcy wymyślili interpretację, że grupy czarnoskórych są już 
przyzwyczajone do incydentów rasistowskich, nie mają na nie tak 
silnego wpływu, ale to, co wywołuje większy stres, to raczej ocze-
kiwanie na wystąpienie incydentu rasistowskiego, na jego trwałą 
zmianę oraz niejednoznaczność, czy dana sytuacja była incydentem 
rasistowskim, czy też nie.

Czynniki minimalizujące skutki
Nie każda osoba będzie miała podobne reakcje i doświadczy tych 
samych konsekwencji po tym samym zdarzeniu, ponieważ istnieją 
różne czynniki, które mogą zminimalizować skutki, takie jak poziom 
rozwoju tożsamości, wsparcie społeczne i rodzinne, poziom upodmi-
otowienia, koszty, które osoba musi ponieść w związku ze stresem 
i incydentami rasowymi, poziom zrozumienia sposobu działania 
mikroagresji, itp. Ważne jest, by zrozumieć, jakie są te czynniki, 
ponieważ mają one wpływ na to, co możemy zrobić jako osoby pracu-
jące z młodzieżą, by rzeczywiście zaoferować młodzieży odpowiedź 
na pytanie - jak radzić sobie z mikroagresją.

Co więc możemy zrobić? Z jednej strony, wzmocnić pozycję grup 
zmarginalizowanych, zaoferować wsparcie społeczne, a nie być mil-
czącymi widzami, gdy jesteśmy świadkami rasistowskich incydentów; 
a z drugiej strony, powinniśmy pracować nad widocznością różnych 
rodzajów mikroagresji i konsekwencji, które mogą powodować.
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Rasizm i władza
W latach siedemdziesiątych XX wieku amerykańskie środowiska 
akademickie badające stosunki rasowe i rasizm zaproponowały 
bardzo prostą formułę wyjaśnienia rasizmu: Rasizm = Uprzedzenie 
+ Władza. Od tego czasu niektórzy kwestionują to równanie, ale to, 
co ta koncepcja słusznie czyni, to umieszczenie władzy w dyskursie o 
rasizmie. 

Co to znaczy? Oznacza to, że nie wystarczy mieć uprzedzenia wobec 
kogoś, ale ważne jest również, aby zbadać, skąd pochodzą relacje 
władzy między grupami. Jest to niezwykle cenne, ponieważ pozwala 
także spojrzeć na rasizm nie tylko jako na zjawisko występujące w 
kontaktach międzyludzkich między dwoma osobami, ale także na jego 
ujawnienie jako na problem strukturalny, który jest wszechobecny w 
naszych społeczeństwach.

Czym jest władza?
Mówiąc wprost, władza to zdolność do stanowienia zasad w 
naszym środowisku i podejmowania decyzji, w tym decyzji dotyczą-
cych sposobu dystrybucji zasobów i tego, kto może mieć do nich 
dostęp. Cytując działacza na rzecz praw obywatelskich, dr Martina 
Luthera Kinga, “Władza właściwie rozumiana to nic innego jak zdol-
ność do osiągania celu. Jest to siła potrzebna do wywołania zmian 
społecznych, politycznych i ekonomicznych...”. W jego słowach 
widzimy, że trzeba mieć władzę, aby nie tylko kształtować sposób 
funkcjonowania naszego społeczeństwa, ale także zmieniać je, gdy 
mamy dowody na to, że nie jest ono sprawiedliwe czy słuszne. 

Na poziomie społecznym władza ma różne wymiary:

Władza polityczna w demokracjach przedstawicielskich decyduje o 
tym, kto ma zdolność (np. wystarczająca liczba osób w parlamencie) 
stanowienia prawa. Teoria demokracji przedstawicielskiej zakłada, 
że organ przedstawicielski (np. parlament, rada miejska) będzie 
odzwierciedlać reprezentację społeczeństwa. Niestety, bardzo 
rzadko jest to prawdą. Mniejszości rasowe i etniczne są w dużej mi-
erze niedostatecznie reprezentowane w organach decyzyjnych na 
całym świecie, niezależnie od tego, jaki procent ludności stanowią. 
Z reguły kobiety, które w naturalny sposób stanowią ponad 50% 
ludności każdego kraju, są w znacznym stopniu niereprezentowane 
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w strukturach władzy: od 2019 roku tylko w dwóch krajach świata 
kobiety są liczniej reprezentowane niż mężczyźni. Osoby LGBTI 
również mają trudności z uzyskaniem sprawiedliwej reprezentacji, 
nawet jeśli ostatnio nastąpiły pewne przełomy (np. od 2020 r. osoby 
LGBT pełnią funkcje premierów Irlandii, Luksemburga i Serbii). Jed-
nak nawet jeśli zbiorowe organy decyzyjne sprawiedliwie reprez-
entowały różnorodność populacji, którą są zobowiązane reprezen-
tować, to i tak pozostawia to mniejszościom ograniczony dostęp 
do władzy. Wyobraźmy sobie, że istnieje mniejszość etniczna, która 
stanowi 30 % ludności danego kraju: nawet jeśli będzie ona spraw-
iedliwie reprezentowana w parlamencie tego kraju (około 30 %), to 
i tak nie będzie w stanie uchwalić prawa bez poparcia większości. 
W demokracji większość ma duże znaczenie. To ona sprawują 
władzę. Należy też dodać, że ludzie mają tendencję do faworyzowa-
nia swoich własnych grup, tzn. większość będzie miała tendencję 
do tworzenia zasad, które będą bronić ich własnych interesów. 
Na przykład, przez dziesięciolecia w niektórych częściach Stanów 
Zjednoczonych stosowano “zasadę jednej kropli”: jest to zasada, 
zgodnie z którą “jedna kropla czarnej krwi” czyni cię czarnym, a 
zatem dzieci urodzone z par mieszanych  (które miały dobrowolne 
lub przymusowe stosunki seksualne) będą uważane za czarnych. 
W okresie niewolnictwa zasada ta miała bardzo wyraźny wymiar 
ekonomiczny: powiększała populację niewolników, broniąc w ten 
sposób interesów białych niewolników.

Władza instytucjonalna jest ściśle powiązana z władzą poli-
tyczną, jako że ogólnie rzecz biorąc, to instytucje wprowadzają 
w życie decyzje polityczne. Niemniej jednak, osoby pracujące w 
instytucjach publicznych zazwyczaj nie są wybierane i obejmują 
ekspertów, specjalistów, pracowników technicznych. Jednak w 
podejmowanych przez nie decyzjach, przedstawianych przez nie 
procedurach i zasadach, mają one zdolność do kształtowania dużej 
części rzeczywistości społecznej. Weźmy na przykład edukację 
publiczną: podczas gdy politycy decydują o wielkich kwestiach 
dotyczących struktury, kierunku, finansowania i zasad edukacji, to 
właśnie instytucje będą kształtować sposób, w jaki to się dzieje i 
przez to wpływać bezpośrednio na życie ludzi. Będzie to zadaniem 
ministerstw lub wydziałów oświaty, regionalnych / lokalnych władz 
oświatowych, inspektoratów miejskich i powiatowych, a wreszcie 
samych szkół. Decyzje podejmowane przez te instytucje mają 
bezpośredni wpływ na to, jak kształtuje się edukacja: w tym na pro-
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gram nauczania, bezpieczeństwo w szkole, wskaźnik przerywania 
nauki, wskaźniki osiągnięć, segregację itp. Ogólnie rzecz biorąc, 
podmioty niepubliczne, takie jak przedsiębiorstwa i organizacje 
pozarządowe, również działają jako instytucje i mają swoją rolę 
w kształtowaniu środowiska, w którym żyjemy. Jako pracodawcy i 
dostawcy usług publicznych, instytucje są tymi, które są w stanie 
tworzyć środowisko sprzyjające włączeniu społecznemu lub wręcz 
przeciwnie, utrwalać akty dyskryminacji i wrogie środowisko w 
swojej polityce rekrutacji, kulturze pracy i świadczeniu usług. Po-
dobnie jak w przypadku przedstawicieli wybranych w wyborach, 
instytucje zazwyczaj służą interesom większości, w związku z czym 
interesy mniejszości pozostają niedostatecznie reprezentowane. 
Na przykład w edukacji, może to przekładać się na niewystarczające 
środki (w zakresie finansowania, wiedzy fachowej i konkretnych 
działań) dla szkół w dzielnicach ubogich i/lub należących do mnie-
jszości, wraz z wyraźnym niedoreprezentowaniem grup mniejszości 
w szkolnym programie nauczania. Liczne badania wykazały, że 
treść podręczników albo nie zapewnia sprawiedliwej reprezentacji 
społecznościom mniejszości, albo nawet wzmacnia szkodliwe ste-
reotypy, idee nacjonalistyczne i szowinistyczne, wartości patriar-
chalne i heteronormatywne. 

Władza kulturowa może być pojęciem bardzo spornym, ale 
ogólnie rzecz biorąc, oznacza ona zdolność grupy do wpływania 
na kulturę, w której żyje. To, czym jest kultura i w jaki sposób jest 
tworzona, jest niezwykle skomplikowanym pytaniem, którego nie 
będziemy tutaj rozpatrywać, ale aby zrozumieć ją w odniesieniu do 
rasizmu, możemy zdefiniować kulturę jako “zbiór zasad, nawyków, 
zwyczajów, idei i zachowań w danej społeczności”. Grupy społec-
zne, które mają władzę polityczną i ekonomiczną, mają zazwyczaj 
również zdolność do tworzenia lub redefiniowania zasad, którymi 
kieruje się społeczeństwo i idei, które są w nim podzielane. Pełna 
kontrola w dziedzinie kultury została określona jako ‘hegemonia 
kulturowa’ przez włoskiego filozofa Antonio Gramsciego. Według 
niego, hegemonia kulturowa istnieje wtedy, gdy jedna klasa lub 
inna grupa społeczna ma kontrolę nad wszystkimi kanałami wpły-
wów i informacji (szkoły, media, instytucje religijne itp.), a inna 
perspektywa nie jest nigdzie uwzględniana. Jeśli przyjmiemy tę 
logikę w odniesieniu do mniejszości rasowych, etnicznych lub sek-
sualnych, zobaczymy, że większość ma władzę nad kształtowaniem 
społecznie podzielanego postrzegania samej siebie, a także narracji 
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i obrazu mniejszości. Poza mediami, edukacją i polityką instytuc-
jonalną, można tego dokonać również za pomocą symboli, np. 
jakie obchody są obserwowane, którym postaciom historycznym i 
wydarzeniom przypisuje się wagę, co jest (lub nie) eksponowane 
w muzeach, na flagach, w muzyce itp. Ważną rolę w tym procesie 
odgrywa również kultura popularna. Kultura określa również to, co 
my - jako społeczeństwo - uważamy za normalne i dopuszczalne. 
Dlatego też specyficzna sytuacja kulturowa wyznacza granicę 
między rasizmem widzialnym a niewidzialnym. 

Włądza i przywilej

Temat władzy na poziomie społecznym jest ważny, aby zrozumieć 
skalę rasizmu w naszych społeczeństwach i mieć bardziej złożony 
pogląd na to, że przejawy rasizmu - duże czy małe - pochodzą 
z szerszego obrazu strukturalnego i nierównego dostępu do 
władzy. Jednak ten społeczny pogląd na władzę może wydawać się 
również nieco abstrakcyjny, a przez to trudniejszy do zrozumienia, 
zwłaszcza gdy pracuje się z młodymi ludźmi, którzy wciąż uczą się, 
jak funkcjonuje społeczeństwo. Co więcej, wielu młodych ludzi nie 
potrafi utożsamiać się z ideą przynależności do grupy, która posiada 
władzę, ponieważ sami czują się bezsilni w swoim codziennym życiu. 
Jest to zrozumiałe, ponieważ wielu młodych ludzi ma ograniczone 
możliwości uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim (np. 
ze względu na ograniczenia wiekowe dotyczące głosowania, kandy-
dowania na urząd, itp.) Dlatego ważne jest, by “przetłumaczyć”, jak 
podział władzy na poziomie społecznym wpływa na codzienne życie 
i sytuacje interpersonalne. Można tego dokonać poprzez pojęcie 
przywileju. 

Co roku w światowych mediach ukazują się informacje o sile 
paszportów różnych krajów w oparciu o wskaźniki, które mierzą 
swobodę i możliwość przemieszczania się, jaką posiada posiadacz 
/ posiadaczka takiego paszportu. Jest to doskonały przykład tego, 
jak narodowość - jako cecha istotna dla wszystkich ludzi - definiuje 
różnice w możliwościach. Wyobraźmy sobie teraz, że kolor skóry, 
pochodzenie etniczne, płeć, tożsamość płciowa czy orientacja sek-
sualna mogą również funkcjonować jako paszporty - pozwoliłyby 
one na wykonywanie pewnych rzeczy łatwiej niż inne. Przyjrzyjmy się 
kilku przykładom:

• Ze względu na kolor mojej skóry nie boję się, że będę nękany/a 
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słownie lub fizycznie idąc ulicą;

• Ze względu na kolor skóry lub pochodzenie etniczne nie 
spodziewam się trudności przy wynajmie mieszkania;

• Ze względu na kolor mojej skóry lub pochodzenie etniczne nie 
obawiam się, że to, co powiem, zostanie potraktowane jako 
reprezentowanie stanowiska całej grupy;

• Ze względu na kolor skóry lub pochodzenie etniczne jestem prze-
konany/a, że będę obsługiwany/a w barze, restauracji lub sklepie;

• Ze względu na kolor mojej skóry lub pochodzenie etniczne nie 
sądzę, abym przyczyniał/a się do pogorszenia wizerunku mojej 
grupy, jeśli mam złe wyniki w teście - te wyniki dotyczą tylko mnie;

• Ze względu na kolor mojej skóry lub pochodzenie etniczne nie 
zakładam, że policjant lub sędzia ma uprzedzenia w stosunku do 
mnie;

• Nie obawiam się, że będę miał/a trudności z nawiązaniem przy-
jaźni w szkole ze względu na kolor mojej skóry lub pochodzenie 
etniczne;

• Ze względu na moją płeć nie obawiam się, że pracodawcy nie za-
trudnią mnie ze względu na możliwość posiadania wkrótce dzieci;

• Ze względu na płeć nie obawiam się, że w moim miejscu pracy 
będę uważany/a za zbyt emocjonalnego / emocjonalną lub zbyt 
wrednego / wredną;

• Ze względu na moją płeć nie boję się być nękany/a lub zgwałco-
ny/a na ulicy;

• Ze względu na moją orientację seksualną nie boję się publicznie 
trzymać partnera/ki za rękę;

• Ze względu na moją orientację seksualną, nie staram się używać 
neutralnych płciowo słów i zaimków dla moich partnerów/ek, aby 
nie ujawniać ich płci;

• Kiedy korzystam z mediói), widzę moją grupę dobrze reprezen-
towaną w wiadomościach i filmach;

To tylko kilka przykładów białego przywileju, męskiego przywileju i 
heteronormatywnego przywileju. Jest to kilka z setek, jeśli nie tysięcy 
codziennych sytuacji, których ludzie, należący do większości, w ogóle 
nie biorą pod uwagę, ponieważ stanowią one problemy, z którymi w 
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rzeczywistości nie mają do czynienia. Ich “paszport” jest potężniejszy 
od “paszportu” ludzi z grup mniejszościowych, ponieważ pozwala im 
łatwiej poruszać się po granicach codzienności, o których istnieniu 
często nawet nie wiedzą. 

Ważne jest, aby zajmować się kwestią przywileju podczas pracy z 
młodymi ludźmi, zwłaszcza z większością, ponieważ w przeciwnym 
razie nie jest możliwe zrozumienie rasizmu i niewidzialnego rasizmu 
w jego pełnej złożoności. Nie chodzi jednak o to, by stwarzać poczu-
cie winy, ponieważ przynależność do grupy większościowej zazwy-
czaj nie jest kwestią wyboru. Jednak uznanie, że mamy przywilej i że 
korzystamy z niego i systemu, który go tworzy, jest ważnym punk-
tem wyjścia dla każdej rozmowy mającej na celu przeciwdziałanie 
rasizmowi.

Po co zajmować się władzą, gdy pracuje się z młodymi 
ludźmi nad rasizmem?
Włączenie władzy do dyskusji o rasizmie sprawia, że procesy ucze-
nia się z młodymi ludźmi są bardziej skomplikowane i bardziej 
wymagające. Jest to jednak ważne, ponieważ w przeciwnym razie 
nie będą oni w stanie zrozumieć skali rasizmu, a tym samym swojej 
roli w walce z nim. Jeśli pominiemy wprowadzenie pojęcia władzy, 
ryzykujemy wysłanie wiadomości, że rasizm to tylko uprzedzenia. 
Pominiemy w ten sposób zagadnienie strukturalnie nierównych 
podstaw, na których tworzone i utrwalane są uprzedzenia. W tym 
przypadku ryzykujemy również zasugerowanie, że bycie nieświado-
mym koloru skóry rozwiąże problem rasizmu. Widzieliśmy wiele 
akcji młodzieżowych, które wzywają do „niedostrzegania koloru” 
i, co nie jest zaskakujące, nie prowadziły one do zgłębienia kwestii 
rasizmu i innych form ucisku. Bycie ślepym na kolor oznacza pozost-
awanie ślepym na nierówny podział władzy między mniejszościami i 
większością, co przekłada się na nierówne szanse. Przyjęcie postawy 
antyrasistowskiej oznacza przeciwstawienie się rasizmowi w jego 
relacji do władzy. 
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Rasizm i emocje
W literaturze rasizm jest związany z wiedzą, normami i władzą. 
Niewątpliwie, przeciwdziałając rasizmowi, powinniśmy wiedzieć, co 
to jest, jakie są normy na poziomie międzynarodowym i lokalnym 
wspierające antyrasistowskie narracje i działania oraz jakie są relacje 
władzy w konkretnej sytuacji. Powinniśmy też pamiętać o przeana-
lizowanej w rozdziale o rasizmie i władzy formule, która definiuje 
rasizm jako = uprzedzenie + władza, wskazując, że rasizm jest zjaw-
iskiem strukturalnym we wszystkich naszych społeczeństwach.

Uważamy, że konieczne jest rozważenie również powiązań między 
emocjami a rasizmem, aby uzyskać jaśniejszy obraz tego zjawiska 
i móc lepiej określić korzenie i konsekwencje działań związanych z 
dyskryminacją rasową.

Szczególnie przeciwdziałając rasizmowi, musimy być świadomi/e, że 
zjawisko to angażuje nie tylko nasze myśli i rozum, ale także nasze 
świadome lub nieświadome emocje jako jednostek i jako osób na-
leżących do grupy.

Jak mówi Janine Young Kim, w książce „Rasowe emocje i poczucie 
równości”:

Emocje są często uważane za irracjonalne i nieokiełznane, 
a zatem nie sprzyjają poważnej dyskusji. W rzeczy samej, 
można zaryzykować stwierdzenie, że emocjonalność rasy 
jest przynajmniej po części powodem, dla którego ludzie 
unikają rozmów na ten temat. W świetle takich ograniczeń 
dyskursy w sferze publicznej na temat ważnych wartości, 
takich jak równość, mogą stać się abstrakcyjne i oderwane od 
rzeczywistości, spychając bardziej konkretną, nacechowaną 
emocjonalnie ideę równości rasowej do sfery prywatnej lub, co 
gorsza, do zapomnienia. Być może konfrontacja z emocjami 
związanymi z rasą nie tylko dobrze wpłynie na psychikę, ale 
także pomoże ożywić publiczny dyskurs na temat równości 
rasowej..
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Co więcej, jak mówi Paula Ioanide w „Emocjonalnej polityce rasizmu”: 

Emocje kształtują sposób, w jaki ludzie doświadczają swoich 
światów i interakcji. Nadają ludzkiej rzeczywistości psychicznej 
i ideologicznym przekonaniom (fikcyjne lub bezpodstawne) 
poczucie realności. Emocje zaciskają lub rozwiewają ludzkie 
poczucie tożsamości indywidualnej i grupowej. Pomagają 
motywować do działania i bezczynności, często w sposób 
nieświadomy lub prewencyjnie refleksyjny. Choć mogą 
wydawać się ulotne i nieobliczalne, emocje związane z rasą i 
seksualnością mają swoją własną, unikalną logikę zysku i straty. 
Tak więc, emocje funkcjonują podobnie jak ekonomia; mają 
mechanizmy obiegu, akumulacji, ekspresji i wymiany, które dają 
im społeczną wartość, czytelność kulturową i władzę polityczną.

Jak możemy zdefiniować emocje?
Według książki „Discovering Psychology”, „Emocje są złożonym 
stanem psychicznym, który składa się z trzech różnych elementów: 
subiektywnego doświadczenia, reakcji fizjologicznej i reakcji behaw-
ioralnej lub ekspresyjnej”.

Poza zrozumieniem, czym dokładnie są emocje, naukowcy starali 
się również zidentyfikować i sklasyfikować różne rodzaje emocji. 
Na przykład, w 1972 roku psycholog Paul Eckman zasugerował, że 
istnieje sześć podstawowych emocji, które są uniwersalne w całej 
ludzkiej kulturze: strach, obrzydzenie, złość, zaskoczenie, szczęście 
i smutek. Później rozszerzył tę listę o kilka innych podstawowych 
emocji, takich jak wstyd, podniecenie, pogarda, wstyd, duma, satys-
fakcja i zabawa.

Martha C. Nussbaum definiuje emocje nie tylko jako paliwo, które 
napędza mechanizm psychologiczny rozumnej istoty, ale jako bardzo 
złożone i nieuporządkowane części samego rozumowania tej istoty. 

Emocje rasowe często zaczynają być nabywane w dzieciństwie, gdy 
dzieci zaczynają zdobywać wiedzę nt. rasy i doświadczać władzy 
związanej z rasą. Ale emocje rasowe to nie tylko uczucia generowane 
wewnątrz jednostki, są one również społeczne, ponieważ kiedy się 
pojawiają, przenikają do przestrzeni i ludzi wokół nich.
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Jakie emocje są silnie związane z rasizmem?
Różnorodność bardzo często równa się nieznanemu, co może nie być 
przyjemne, ale przerażające, wywołując negatywne emocje i uczucia, 
takie jak lęk i poczucie niepewności z powodu kwestionowania 
swojej tożsamości i istnienia. Co więcej, istoty ludzkie mają potrzebę 
przynależności do grupy. Aby upewnić się co do swojej roli w grupie i 
swojej własnej przynależności, mogą identyfikować „odmiennych od 
siebie” jako osoby z zewnątrz, jako wrogów swoich relacji społecznych. 
Strach przed „outsiderem” może prowadzić do ataku i walki z 
każdym, kto jest inny od siebie, do utrwalenia własnej przynależności 
do grupy lub wspólnoty, a w konsekwencji do potwierdzenia własnej 
tożsamości i istnienia, własnej roli i władzy. 

Postawy skrajnej nienawiści są zazwyczaj oparte na strachu. Pochodzą 
one z prymitywnych mechanizmów przetrwania - naszego instynktu 
unikania niebezpieczeństwa - strachu przed wszystkim, co wydaje się 
być inne. Kiedy ludzie nieświadomie odczuwają strach w odpowiedzi 
na różnorodność, jak mówi psycholog i doradca polityczny Renée 
Carr, “obawiają się, że ich poziom bezpieczeństwa, znaczenia lub 
kontroli jest zagrożony. Często tworzą oni przesadne i negatywne 
przekonania o innych, aby usprawiedliwić swoje dyskryminujące 
działania w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa i przetrwania”.

Dyskryminacja i dyskryminacja rasowa, zwłaszcza gdy występują na 
co dzień, mają wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne tych, którzy 
jej doświadczają. Emocje, które odczuwają, rozciągają się na skali 
od smutku i strachu do gniewu. Zazwyczaj ich zachowania mogą 
charakteryzować się lękiem, depresją, traumatycznymi reakcjami 
i prawdziwą psychozą. Na szczęście nie wszystkie osoby, które 
doświadczają działań i zachowań dyskryminujących, zapadają na 
chorobę psychiczną, niemniej jednak cierpią i muszą uruchomić 
strategię radzenia sobie z tą stresującą sytuacją. Radzenie sobie3 
oznacza aktywne zarządzanie emocjami lub skuteczną reakcję, a 
nawet zdolność do rozwiązywania problemów. Pozwala to ludziom na 
zidentyfikowanie strategii radzenia sobie w sytuacjach stresowych.  

Aby móc radzić sobie z sytuacjami stresowymi, takimi jak 
dyskryminacja rasowa, ludzie muszą być świadomi własnych emocji 

3 The term was introduced in Psychology in 1966 by the American scientist 
Richard Lazarus.
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(a zwłaszcza tych negatywnych, które wynikają z sytuacji ucisku) i 
zdecydować, jak wykorzystać je strategicznie, aby przezwyciężyć 
sytuację.

Aby tego dokonać i nie cierpieć z powodu psychozy, czy reagować 
na ucisk i przemoc z większą siłą i uciskiem, ludzie powinni być 
kompetentni emocjonalnie, dbając nie tylko o swoje pozytywne 
emocje, ale także o te negatywne. Ważne jest, aby być gotowym  / 
gotową do badania emocji, które odczuwamy i ich korzeni. Kiedy 
jesteśmy źli z powodu zwolnienia z pracy, czy gniew ten jest związany 
wyłącznie z tym wydarzeniem, czy też jest on zakorzeniony w 
poprzednich doświadczeniach? Czy na przykład zaobserwowałeś/
aś tę reakcję na podobny problem u członków rodziny, gdy byłeś/
aś dzieckiem? Czy może gniewasz się, bo brakuje ci poczucia własnej 
wartości i czujesz się bezwartościowy/a?

Umiejętność badania naszych emocji prowadzi nas do lepszego 
zrozumienia naszych korzeni i tego, kim jesteśmy. Lepsze poznanie 
tego, kim jesteśmy, odczuwanych przez nas emocji i zachowań, jakie 
wprowadzamy w konkretnych sytuacjach, pomaga nam w określeniu 
możliwych strategii radzenia sobie w sytuacjach stresowych, takich 
jak dyskryminacja rasowa.

Dzięki neurobiologii osiągnęliśmy dziś pewien stopień świadomości 
w zakresie funkcjonowania naszego mózgu, dzięki czemu możemy 
bardzo dokładnie zająć się problemem rasizmu. Możemy sobie 
nawet wyobrazić, jak interweniować, by jak najbardziej złagodzić 
negatywne emocje generowane przez to, co „odmienne od nas”. 
Elizabeth Phelps, neurobiolożka z Uniwersytetu Nowojorskiego, 
mówi: „Są dwa sposoby, w jaki manifestujemy nasze postawy wobec 
tych, którzy są od nas inni. Wyraźny, ten, który otwarcie deklarujemy, 
oraz tak zwany ukryty, w którym nieświadomie opieramy się na 
stereotypach, mimo że uważamy, że zachowujemy się w sposób 
uczciwy”. Badaczka twierdzi, że sposób, w jaki postrzegamy niektóre 
z różnic związanych z pochodzeniem etnicznym lub przynależnością 
do różnych grup, jest ukryty i bardzo często wymyka się spod naszej 
kontroli.

Phelps pokazała, że “istnieją obwody mózgowe bezpośrednio 
odpowiedzialne za podejście do ludzi, którzy są częścią innej grupy 
etnicznej i badanie tych obwodów może okazać się nowym i niezwykle 
płodnym polem badań dla zrozumienia dynamiki społecznej”. 
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Obwody, o których mówi Phelps, podłączone są do ciała 
migdałowatego, części mózgu, o której wiadomo, że jest 
zaangażowana w zarządzanie emocjami i strachem. 

Dlatego też neurobiologia może odgrywać decydującą rolę w 
ujawnianiu podstaw postaw i zachowań rasistowskich. 

Badanie neurobiologiczne przeprowadzone w Stanach 
Zjednoczonych w 2012 roku dostarczyło dowodów, które w istotny 
sposób przyczyniają się do lepszego zrozumienia sposobu, w jaki 
ustosunkowujemy się i odnosimy się do innych.

Badanie przeprowadzone przez Jennifer T. Kubotę, Mahzarina R. 
Banajiego i Elizabeth A. Phelps, badaczy z Harvardu i Uniwersytetu 
Nowojorskiego, pokazało, że nawet przez ułamek sekundy nasz 
mózg reaguje nieufnością na widok „obcego”. Podczas eksperymentu 
biali ludzie musieli obserwować zdjęcie czarnoskórej osoby. W 
każdym z przypadków, ciało migdałowate było aktywowane tak, 
jakby postrzegało źródło strachu lub obrzydzenia. Emocje te trwały 
tylko ułamek sekundy, a w tym czasie inne obszary mózgu były 
aktywowane w celu zneutralizowania początkowej negatywnej 
emocji. Badanie to wykazało dialektykę w naszych umysłach 
pomiędzy negatywnymi reakcjami emocjonalnymi i osądem a 
przemyślanym podejmowaniem decyzji. 

Ostatnio kora mózgowa rozwinęła bardziej złożoną strukturę, 
która ma za zadanie regulować emocje i jest wrażliwa na edukację, 
nowe informacje i rozumowanie. Dzięki temu obszarowi systemu 
nerwowego jesteśmy w stanie racjonalnie oceniać, wyrażać decyzje 
i zrozumienie, ale mimo to zawsze mogą pojawić się reakcje 
instynktowne. 

Ważne jest, aby mieć świadomość, że w ciągu naszego życia, 
negatywne i pozytywne emocje, instynktowne reakcje i refleksje żyją 
razem. We naszym życiu, w zależności od sytuacji lub kontekstu, 
będziemy używać alternatywnie naszych negatywnych emocji lub 
naszych zdolności refleksyjnych. Ważne jest, aby być świadomym / 
świadomą tego i roli, jaką emocje odgrywają w kierowaniu naszym 
życiem, na lepsze lub na gorsze, i jak wpływają na nasze racjonalne 
wybory, jeśli chcemy być w stanie wykorzystać naszą inteligencję 
emocjonalną do przeciwdziałania rasizmowi i wszelkim innym 
formom nietolerancji.
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Dlaczego tak ważne jest zajmowanie się emocjami 
podczas pracy z młodymi ludźmi nad rasizmem?
Pracując z młodymi ludźmi nad rasizmem i antyrasizmem, należy 
pracować również nad emocjami, ponieważ: 

Trzeba umieć nazwać emocje, jeśli chcesz je wykorzystać: Świado-
mość naszych emocji to za mało! Aby je wykorzystać, ważne jest, aby 
je znać, nazwać i właściwie wyrazić. Ile razy, w trakcie odgrywania 
scenki, pytając uczestników “Jak się masz? Jak się czujesz?” odpowiedź 
brzmi: czuję się dobrze, źle, a nawet częściej normalnie? Pokazuje 
to, jak mało uczymy się rozpoznawać nasze emocje i swobodnie je 
wyrażać, ponieważ nasze społeczeństwa i instytucje nie traktują ich 
tak poważnie.

Nie możesz przeciwdziałać rasizmowi, jeśli nie jesteś świadomy/a 
swojego wewnętrznego rasizmu. Bycie świadomym naszych świ-
adomych i nieświadomych uprzedzeń i związanych z nimi emocji 
jest niezbędne, aby zacząć lepiej poznawać siebie i innych. Wiedza o 
tym kim jesteśmy, z naszymi negatywnymi i pozytywnymi emocjami, 
pomaga nam w rozpoznawaniu “innych” jako istot ludzkich, wyko-
rzystując empatię jako kompetencję do nawiązywania dialogu.

Możesz walczyć z mechanizmami opresyjnymi, jeśli wiesz jak radzić 
sobie w sytuacjach stresowych: Świadomość własnych emocji i 
funkcjonowania naszego mózgu wspiera nas w aktywowaniu skutec-
znych strategii radzenia sobie w sytuacjach stresowych, takich jak te 
wywołane zachowaniami rasistowskimi i innymi nietolerancyjnymi 
formami ekspresji.

Możesz prowadzić działania edukacyjne na temat rasizmu i an-
tyrasizmu, jeśli jesteś w stanie powstrzymać się od osądu i przea-
nalizować fakty, relacje władzy w działaniu, emocje, które ludzie 
odczuwają. Radzenie sobie z rasizmem i antyrasizmem wymaga od 
edukatorów / edukatorek umiejętności przyjęcia całościowego pode-
jścia, w którym poziom poznawczy i emocjonalny wspiera działania.

Możesz stworzyć kontrnarrację, jeśli potrafisz dostrzec złożoność 
rasizmu jako zjawiska, które angażuje nasze myśli, nasze zachowania 
i emocje w społeczności, w której żyjemy i działamy.

A czy dla ciebie ważne jest zajmowanie się emocjami podczas pracy 
w temacie rasizmu i niewidzialnego rasizmu?
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Dobre traktowanie
W tej części przedstawimy podejście polegające na stosowaniu do-
brego traktowania w edukacji jako jednego z niezbędnych mechaniz-
mów walki z (nie)widzialnym rasizmem.

Może się wydawać, że nie trzeba o tym mówić, ponieważ jest to oczy-
wiste: wszyscy rozumiemy, że musimy się dobrze traktować i że jest 
to umiejętność, której nauczyliśmy się od bardzo młodego wieku. Ale 
tak nie jest. 

Wiedząc, że jesteśmy osobami, które dorastają i uczą się w danym 
społeczeństwie, powinniśmy na co dzień analizować rodzaj prze-
kazu, jaki otrzymujemy z naszego otoczenia: wiadomości i reklamy 
telewizyjne, filmy, muzykę, sport oparty na rywalizacji, itp.

Zobaczylibyśmy, że wiele z tych przekazów opiera się na modelu nor-
malizacji przemocy: Programy telewizyjne bezkrytycznie pokazują 
przemoc werbalną i złe traktowanie, przestępstwa i morderstwa, itp. 
Dzieci w czasie pokoju grają w gry wojenne zabawkami, takimi jak 
broń i karabiny. W ten sposób znęcanie się, krzywda i przemoc są 
tak znormalizowane, że bardzo często, jeśli nie są bardzo widoczne 
i brutalne, nie rozpoznajemy ich. Upokorzenie, złość i obelgi mogą 
wydawać się normalnym sposobem życia w rodzinie, w małżeństwie 
lub w pracy. 

Trudno się z tego modelu wydostać, bo choć teoretycznie go kry-
tykujemy i odrzucamy, to jednak internalizujemy go w naszych 
wartościach i zachowaniach. Na przykład, sposób, w jaki rozwiązu-
jemy konflikty: odtwarzamy modele, które umieszczają nas w spirali 
przemocy i złego traktowania. Kiedy ktoś mówi lub robi coś, co nas 
złości, cierpimy. Zazwyczaj reagujemy w taki sposób, aby ta osoba 
także cierpiała. 

Przykład z projektu STAR: młodzi ludzie, z którymi przeprowadziliśmy 
wywiady w ramach badań w Hiszpanii, wykazali wysoki stopień wiedzy 
na temat dobrego traktowania: odnoszą go do emocji związanych z 
miłością, opieką nad ludźmi, fizyczną bliskością, itp. Znaczenie: nie 
powinniśmy śmiać się z ludzi, nie powinniśmy nikogo obrażać, pow-
inniśmy akceptować wszystkich takimi, jakimi są... Jednak większość 
z nich potwierdziła, że ostatnio wyśmiewali się z kogoś, ignorowali 
kogoś, obrażali kogoś lub osądzali osobę, nie znając jej.
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Po drugie, w badaniach dowiedzieliśmy się również, że młodym 
ludziom brakuje bezpieczeństwa emocjonalnego i poczucia własnej 
wartości, gdy czują, że nie spełniają oczekiwań społeczeństwa: młodzi 
ludzie wspominali o przykładach nieposiadania pieniędzy, pożądanej 
urody czy inteligencji lub o tym, że urodzili się w innym kraju (nie 
w Hiszpanii). W tych przypadkach czuli, że nie mają takich samych 
możliwości w życiu, częściej doświadczają przemocy i myślą, że inni 
rówieśnicy, a nawet dorośli, nie wierzą w nich. W konsekwencji mają 
tendencję do powielania złego traktowania również wobec siebie 
samych.

Korzystanie z dobrego traktowania w naszym miejscu pracy i pro-
mowanie go na większą skalę stanowi alternatywę dla osób i grup 
ludzi, pozwalając im ćwiczyć i uczyć się budować relacje oparte na 
szacunku, oparte na równości, ze sobą i z innymi. To dlatego, że tylko 
praktyka pozwoli im zrozumieć dobre traktowanie w sposób zinte-
growany, a nie tylko na poziomie intelektualnym.

Kiedy próbujemy wyjaśnić, czym jest dobre traktowanie, lubimy 
używać definicji psychoterapeutki Finy Sanz Ramon, specjalistki w 
dziedzinie seksuologii i pedagogiki, która definiuje dobre traktowanie 
jako “formę wyrazu szacunku i miłości, na którą zasługujemy i którą 
możemy przejawiać w naszym środowisku, jako pragnienie życia w 
pokoju, harmonii, równowadze, rozwoju w zdrowiu, dobrym samo-
poczuciu i przyjemności”. Ponieważ podstawą dobrego traktowania 
jest budowanie relacji, które nie opierają się na strukturze władzy, w 
konsekwencji przyczyniamy się do eliminacji jednej z największych 
przyczyn (niewidocznego) rasizmu, którą jest przekonanie o posia-
danej władzy nad innymi osobami.

Dobre traktowanie jest przeciwieństwem złego traktowania i może 
również występować na trzech różnych poziomach: osobistym, rela-
cyjnym i społecznym. Stosowanie podejścia polegającego na dobrym 
traktowaniu w edukacji młodych ludzi oznacza skupienie się na tych 
trzech poziomach.

Aby promować dobre traktowanie na poziomie osobistym, korzys-
talibyśmy z działań, które umożliwiają młodym ludziom rozwijanie 
wartości i postaw, takich jak samoświadomość, poczucie własnej 
wartości, akceptacja siebie, świadomość emocjonalna, samokry-
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tyka, autonomia, itp. Na przykład, zachęcalibyśmy ich do refleksji i 
opowiadania innym o swoich mocnych stronach i rzeczach, które w 
sobie podziwiają (co na początku jest zawsze niezręczne i trudne, 
ponieważ większość z nich nie jest do tego przyzwyczajona). Chciel-
ibyśmy również poprosić innych o opowiedzenie o cechach, które 
podziwiają w innych ludziach (możemy to zrobić w bardzo różnych 
formach: napisać to na papierze lub na balonach i włączyć miłą 
muzykę, aby stworzyć dobrą atmosferę; lub zrobić korytarz dobrego 
traktowania i opowiedzieć każdej osobie, co grupa w niej lubi, itp.)  
Możemy również pójść dalej i zaproponować dobre zadania tera-
peutyczne poza salą lekcyjną: każda osoba poświęci trochę czasu na 
zastanowienie się, co sprawia jej przyjemność, a następnie zrobi to 
w ciągu kilku następnych dni. W ten sposób młodzi ludzie uczą się 
lepiej dbać o siebie: wsłuchują się w swoje ciało, doznania, emocje 
i myśli. Angażują się osobiście w swoje dobre samopoczucie i czują, 
że są w stanie wybrać to, co jest dla nich dobre spośród wielu opcji, 
które mają.

W celu praktykowania dobrego traktowania na poziomie relacyjnym 
koncentrujemy się na umiejętnościach komunikacyjnych bez użycia 
przemocy i postawach takich jak empatia, docenianie różnorodności 
i szacunek. Działania, które stosujemy, pozwalają młodym ludziom 
nauczyć się osiągać wspólne porozumienia z innymi i negocjować, 
jednocześnie komunikując własne potrzeby i emocje. Ćwiczą oni 
również aktywne słuchanie. W tym procesie młodzi ludzie rozwijają 
empatię i umiejętności komunikacyjne oparte na szacunku i niesto-
sowaniu przemocy. Ponadto doskonalą swoje umiejętności dbania 
o siebie nawzajem i dowiadują się o rzeczach, które nie podlegają 
negocjacjom dla nich samych i dla innych (np. obraza rówieśników 
jest czymś nie do przyjęcia i nie podlega negocjacjom). Innymi słowy, 
chodzi o to, aby nauczyć się stawiać własne granice i komunikować 
je innym. 

Jednym z działań, które zostało wykorzystane w ramach projektu STAR 
i sprawdziło się naprawdę dobrze, jest performance lub teatr (możesz 
dowiedzieć się o tym więcej w sekcji narzędzi w tym podręczniku). 
Używanie teatru może być potężnym  interaktywnym narzędziem do 
przekształcania sytuacji przemocy w sytuacje oparte na równości i 
szacunku oraz takie, w których nie dochodzi do nadużycia władzy. 
Osoba prowadząca lub sami uczniowie / uczennice przedstawiają 
historię, która jest bliska rzeczywistości uczniów i w której pojawia się 
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rasizm (widoczny/niewidoczny). Osoby same muszą zaproponować 
różne rozwiązania problemu. Ćwiczenie to pozwala młodym ludziom 
lepiej okazywać empatię osobom doświadczającym rasizmu, a z dru-
giej strony poznać różne strategie działania w sytuacjach przemocy, 
gdy są one ofiarami lub osobami postronnymi.

W ramach projektu sprawdziły się również tzw. wyzwania dobrego 
traktowania. Zaproponowaliśmy, aby dwie lub trzy osoby z grupy 
zajęły się resztą grupy w ciągu jednego dnia. Wyzwania były przy-
jemne i łatwe do zrealizowania. Następnego dnia lub tygodnia grupa 
osób, które opiekowały się innymi osobami zmieniła się i wyzwanie 
zostało zrealizowane, gdy wszystkie osoby, przynajmniej raz, były 
opiekunami. Celem tego działania było uświadomienie opiekunom, 
jakie dobre uczucia wzbudzają w innych i uświadomienie im, że są 
odpowiedzialni za szczęście innych ludzi. W ten sposób grupa w 
sposób odpowiedzialny i świadomy budowała wzajemne uznanie i 
troskę o ich dobre samopoczucie. 

Młodym ludziom pokazano, jak dobre traktowanie generuje dobre 
traktowanie. Gdy sprawdza się ono w grupie, może być przeniesione 
na codzienne życie, stosowane w rodzinie, w związku intymnym, itp. 

Dobre traktowanie na poziomie społecznym oznacza zmianę 
struktury stosunków władzy na stosunki równości, w których młodzi 
ludzie rozwijają takie wartości, jak współpraca, solidarność, empa-
tia, negocjacje, współistnienie i poszanowanie dla różnorodności. 
Oznacza to słuchanie i włączanie, a nie krytykowanie i wykluczanie.

W celu promowania dobrego traktowania na poziomie grupy, z 
którą współpracujemy, możemy zacząć od działań, które sprzyjają 
spójności wśród członków grupy, zwiększają motywację do lepszego 
poznania się i zwiększają zaufanie, jakim darzą się nawzajem. Istnieje 
wiele ćwiczeń i prostych zabaw, w których młodzi ludzie po prostu 
dobrze się bawią i tworzą grupy, w których wspólnie pracują nad 
znalezieniem wspólnych rozwiązań.

Jednym z działań, które zawsze wykonujemy, pracując z grupą, jest 
zaproponowanie uczestnikom sporządzenia umowy o dobrym 
traktowaniu: młodzi ludzie proponują wartości, które muszą być 
respektowane przez grupę lub rzeczy, które należy lub nie należy 
robić, aby wszyscy mogli być w pełni włączeni i czuć się dobrze. W ten 
sposób grupa uczy się współpracować i negocjować ze sobą nawza-
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jem, a ponadto akceptować i rozumieć różnice istniejące między 
członkami grupy i radzić sobie z nimi z szacunkiem.

Zanim dojdziemy do tego punktu, naprawdę ważne jest, aby 
wszystkie osoby w grupie czuły się bezpiecznie w komunikowaniu 
własnych potrzeb, a co więcej, aby czuły się zmotywowane do ud-
ziału w procesie decyzyjnym grupy, wiedząc, że ich głos zostanie 
usłyszany i uwzględniony. Z tego powodu wszystkie wcześniejsze 
działania mające na celu budowanie zaufania są bardzo ważne, jak 
również budowanie wiary w siebie, umiejętności komunikacyjnych 
itp. co oznacza, że musimy pracować na trzech poziomach, aby móc 
dokonać zmiany w naszym małym społeczeństwie: w grupie.

W tym miejscu musimy również zwrócić uwagę, że bardzo ważne 
jest, aby mając do czynienia z dobrym traktowaniem na wszystkich 
poziomach, nie zapominać o sferze internetowej i relacjach młodych 
ludzi z innymi w mediach społecznościowych.

Wreszcie, jednym z głównych celów naszego procesu edukacyjnego 
jest to, aby młodzi ludzie stali się nośnikami zmian i pomnażali swoje 
doświadczenia edukacyjne, tworząc działania wykraczające poza 
klasę. Możemy motywować ich do podejmowania działań w ich 
środowisku i podnosić świadomość wpływu dobrego traktowania. W 
jaki sposób? W artykule “Praca środowiskowa” możecie dowiedzieć 
się, jak wspierać młodych ludzi w organizowaniu działań na rzecz i ze 
społecznością.

eir environments and raise awareness on the impact of good 
treatment. How? In the article Community work you can learn about 
how to support young people in organizing actions for and with the 
Community.

Bibliografia
• Sanz Ramón, Fina. (2016): El buentrato como proyecto de vida 

Kairos, Barcelona
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Niewidzialny rasizm
Stereotypy i uprzedzenia
Mowa nienawiści
Relacje władzy
Emocje
Dobre traktowanie

Bingo

Streszczenie
Bingo jest narzędziem, które pomaga osobom rozmawiać ze sobą i nabrać 
energii podczas refleksji nad różnymi kwestiami związanymi z rasizmem i 
niewidzialnym rasizmem.

Materiały
Arkusze bingo (w załączniku), długopisy/ołówki  

Instrukcje
1. Rozdaj osobom uczestniczącym arkusze bingo (jeden arkusz na osobę) 

i wyjaśnij zasady ćwiczenia. 

2. Arkusz Bingo zawiera 12 pytań. Każda z osób musi znaleźć w grupie 
osobę, która odpowie na jedno pytanie. W tym celu należy przejść się 
po sali i porozmawiać z innymi osobami. Po uzyskaniu odpowiedzi 
należy zapisać ją w odpowiednim polu obok imienia i nazwiska osoby, 
z którą przeprowadzono rozmowę.

3. Zaproś osoby, aby wstały i wykonały swoje zadanie. 

4. Ćwiczenie kończy się, gdy wystarczająco dużo osób zdoła wypełnić 
wszystkie pola i powiedzieć BINGO na głos. Jeśli brakuje Ci czasu, 
możesz przerwać ćwiczenie z pierwszą osobą, która ma pełne bingo; 
jeśli jest wystarczająco dużo czasu, możesz pozwolić wszystkim 
dokończyć ćwiczenie. 

Omówienie
• Na które pytania łatwiej było znaleźć odpowiedzi i dlaczego?

• Na które pytania trudniej było znaleźć odpowiedź i dlaczego?

• Jakie były nowe słowa/terminy/pojęcia, które znalazłeś/aś w arkuszu i 
jak je rozumiesz?

• Czy było coś zaskakującego w odpowiedziach innych osób? Jeśli tak, to 
co?

• Jaka była najważniejsza rzecz, której się nauczyłeś/aś?
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Załącznik

Wymień nazwisko piosenkarza / 
piosenkarki o innym niż biały kolorze 
skóry, którego / którą lubisz

Podaj przykłąd rasizmu. Czym, według 
ciebie, jest rasizm?

Gdzie spotkałeś się z mową nienawiści 
przeciwko grupom mniejszościowym?

Jakie uczucie kojarzy ci się z równością?

Wymień jedną rzecz, którą robisz, aby 
doceniać różnorodność

Wymień osobę, która jest dla ciebie 
wzorem do naśladowania i pochodzi z 
mniejszości

Wymień jedno działanie, które według 
ciebie jest przykładem dobrego 
traktowania siebie

Podaj przykłąd sytuacji, w której czułeś/ 
aś sie bezsilny/a

Wymień jedną znaną osobę, która 
identyfikuje się z wieloma grupami 
mniejszościowymi

Jakie uczucie kojarzy ci się, gdy myślisz o 
braku  władzy lub bardzo małej władzy

Podaj przykład kampanii 
antyrasistowskiej, o której słyszałeś/aś

Podaj przykłąd sytuacji, w której czułeś/
aś, że masz władzę

Wymień jeden przywilej, jaki posiadasz Jakie uczucie kojarzy ci się z rasizmem

Wymień jedno działanie, które według 
ciebie jest przykładem dobrego 
traktowania innej osoby

Podaj nazwisko aktorki o innym niż 
biały kolorze skóry
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Relacje władzy
Emocje

Kot i mysz

Streszczenie
W tym ćwiczeniu osoby uczestniczące opisują myśli i uczucia związane 
z byciem silnym / silną i bezsilnym / bezsilną poprzez postawienie się w 
pozycji kota i myszy.

Materiały
Tekst do wizualizacji (w załączniku); odtwarzacz muzyki (opcjonalnie)

Instrukcje
1. Poinformuj osoby uczestniczące, że zamierzasz opowiedzieć im his-

torię, a one po prostu muszą podążać za twoim głosem i wyobrazić 
sobie rzeczy, o których mówisz lub o które prosisz. Przeczytaj tekst do 
wizualizacji (w załączniku).

2. Weź arkusz papieru, podziel go na dwie części linią i narysuj kota po jed-
nej stronie i mysz po drugiej. Zapytaj osoby uczestniczące o wszystkie 
myśli, uczucia i działania kota i myszy. Zapisz je w odpowiedniej części 
plakatu.

Omówienie
• Jak się czułaś/eś jako mysz?

• Jak się czułeś/aś jako kot?

• O czym myślałeś/aś, gdy byłeś/aś myszą? Co robiłaś/eś?

• W jakiej sytuacji czułaś/eś się słaba/y? W jakiej sytuacji czułeś/aś się 
silny/a?

• W jakim świecie chciałbyś / chciałabyś mieszkać: w którym koty jedzą 
myszy czy w którym mogą mieszkać razem?

• Kim są koty i myszy w twojej lokalnej społeczności? Kto jest na pozycji 
władzy w społeczeństwie? A kto jej nie ma?

• Dlaczego lubimy posiadać władzę? 

• Jaki jest związek władzy z rasizmem?

• Jak możemy stworzyć przestrzeń, w której nie istnieją relacje władzy?
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Tekst do wizualizacji
Oddychaj. Spróbuj rozluźnić swoje ciało. Zamknij oczy. Poczuj się komfortowo.

Wyobrażam sobie, że opuszczam moją klasę i wychodzę ze szkoły. Jest taka 
mała droga, którą nigdy wcześniej nie szłam / szedłem. Decyduję się na nią 
teraz. Ta mała droga prowadzi do starego, opuszczonego domu. Jestem przy 
drzwiach, otwieram je i wchodzę do domu. Znajduję bardzo duży, ciemny 
pokój. Mogę chodzić po pokoju, a moje ciało zaczyna się trząść. Staję się 
mniejszy/a. Jestem już wielkości zeszytu i wciąż jestem coraz mniejszy/a. 

Rosną mi włosy na całym ciele, rosną mi zęby i zdaję sobie sprawę, że stałam/
stałem się małą myszką. Jak się czuję w pozycji myszy? Jak widzę świat z tej 
pozycji?

Nagle drzwi domu otwierają się i pojawia się duży kot i zaczyna chodzić po 
domu. Jak się czuję? Co ja myślę? Kot nagle patrzy na mnie i zaczyna iść w 
moim kierunku. Zbliża się coraz bliżej. Co mogę zrobić? Jak się czuję?

Gdy kot jest prawie u mego boku, moje ciało znowu się zmienia, staję się 
kotem, a kot staje się myszą. Jak się teraz czuję? Jak widzę świat teraz, kiedy 
jestem kotem? Jak widzę mysz?

Ja decyduję, co zrobię z myszką. Potem idę i robię to. Moje ciało znów się 
trzęsie i zaczyna odzyskiwać swoją formę i wielkość. Po odzyskaniu formy i 
rozmiaru, wychodzę z domu i wracam do szkoły. Wchodzę po schodach do 
mojej klasy i siadam... 

I stopniowo otwieram oczy.
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Niewidzialny rasizm
Stereotypy i uprzedzenia

Diament

Streszczenie
Diamentowe ćwiczenie pomaga osobom uczestniczącym lepiej dyskutować 
i zrozumieć, jakie są możliwe konsekwencje mikroagresji rasowych.

Materiały
Stwierdzenia do ćwiczenia (w załaczniku), długopisy / ołówki dla każdej 
osoby

Instrukcje
1. Daj każdej osobie zestaw dziewięciu różnych stwierdzeń, z których 

każde stanowi przykład mikroagresji. 

2. Wyjaśnij, że ich zadaniem jest uszeregowanie wypowiedzi w zależności 
od tego, jak bardzo są one poważne lub brutalne. Ranking powinien 
być sporządzony w kształcie diamentu, gdzie najmniej agresywne st-
wierdzenie powinno być na dole, a najbardziej agresywne - na górze 
(zobacz obrazek). 

3. Zaproś osoby do wykonania zadania najpierw indywidualnie, a nas-
tępnie w małych grupach od trzech do pięciu osób. W ten sposób 
osoby będą mogły najpierw zastanowić się i stworzyć własną opinię, a 
następnie omówić i innymi osobami i uczyć się od nich. 

4. Po około dwudziestominutowej dyskusji w małych grupach, weź dia-
menty ze wszystkich grup i umieść je w widocznych miejscach sali oraz 
poproś wszystkie osoby, aby obejrzały, co przygotowały inne grupy. 

Omówienie
• Jak się czujesz po zajęciach?

• Jakie były najbardziej dyskusyjne punkty podczas dyskusji w grupie?

• Jakich kryteriów użyłeś/aś do stworzenia rankingu i podjęcia decyzji?

• Czy jest coś takiego jak “trochę rasistowski”? Co to znaczy? Skąd mamy 
wiedzieć, czy coś jest trochę rasistowskie, czy bardzo rasistowskie?

• Czy uważasz, że istnieje jeden uniwersalnie poprawny ranking? Jeśli 
tak, to dlaczego? Jeśli nie, to dlaczego?

• Który z przykładów jest uważany za brutalny w twojej społeczności?  
Dlaczego?
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Załaczniki

“Nie siadam obok czarnoskórej osoby 
czy Araba w autobusie. Na ulicy 
zwykle zmieniam stronę, gdy jakaś z 
tych osób zbliża się do mnie”.

"Zakładam, że nie dostał 
odpowiedniego wykształcenia i 
prawdopodobnie pracuje w rolnictwie, 
bo wygląda jak imigrant".

"Kiedy widzę kogoś, kto nie wygląda 
na tubylca, zwykle więcej mówię i 
używam gestów, bo może nie mówić 
w lokalnym języku".

"Jako policjant, sprawdziłem 
paszport tej pani, która okazała się 
być Rumunką. Powiedziałem jej, że 
wygląda bardziej na Niemkę.

"Kryzys finansowy przyniósł nam 
wiele czarnych dni w naszych krajach. 
Czekamy na powrót białych dni".

"Nie jestem rasistką, ale nigdy nie 
umawiałabym się z czarnym facetem, 
bo to nie jest typ faceta, którego 
lubię".

"Rasistowskie żarty są zabawne! Nie 
masz poczucia humoru?"

"Zawsze musisz być bardzo ostrożny 
przy Romach i upewnić się, że twój 
portfel jest w bezpiecznym miejscu."

"Jesteś moim pierwszym przyjacielem-
gejem. Nigdy wcześniej nie miałem 
gejowskich przyjaciół, bo wiesz jak 
jest... Ale ty nie jesteś taki jak reszta".
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Emocje

Cztery kąty, cztery emocje

Streszczenie
W tym ćwiczeniu osoby uczestniczące wyruszają w podróż, badając, jak 
wpływają na nie takie emocje, jak: gniew, strach, smutek i szczęście oraz jak 
mogą sobie z nimi poradzić. Omówią również, jak są one związane z rasiz-
mem i walką z nim.

Materiały
Cztery poduszki; arkusze papieru; markery; muzyka.

Instrukcje
1. Podziel pokój na cztery przestrzenie, w których każda będzie reprezen-

tować jedno uczucie (złość, strach, smutek i szczęście). W każdym rogu 
przyklejamy plakat z nazwą emocji.

2. Zaproś osoby do podróży w ich emocjach. Na początku poproś, aby 
odpoczęły w ciszy, stojąc lub siedząc w kręgu na środku sali. Kiedy 
poczujesz, że grupa jest gotowa, rozpocznij podróż, prosząc osoby o 
wstanie i podążanie za tobą w ciszy.

3. Pierwszą emocją, którą odwiedzą jest STRACH: poproś wszystkie osoby 
o skupienie się się na swoich obawach, tu i teraz, i zastanowienie się, 
skąd się biorą te obawy. 

4. Kiedy skończą, znów w ciszy, zabierz je do drugiego kąta: ZŁOŚĆ. 
Poproś, aby zastanowiły się, co sprawia, że czują złość i poproś,  aby 
spróbowały się tego pozbyć, może poprzez krzyk, ruch ciałem lub w 
inny sposób, który uznają za odpowiedni.

5. Potem, w ciszy, przejdźcie się do trzeciego kąta: SMUTEK. Poproś 
osoby uczestniczące, aby przypomniały sobie sytuacje, w których były 
smutne i dlaczego. 

6. Kiedy wszyscy będą gotowi, poproś o przejście do ostatniego kąta: 
SZCZĘŚCIE. Powiedz wszystkim osobom, aby zastanowiły się nad tym, 
co sprawia, że czują się szczęśliwe, co wywołuje uśmiech na ich twarzy; 
jacy ludzie sprawiają, że czują się szczęśliwe; wydarzenia, które spraw-
iły, że czują radość. Na tym etapie możesz włączyć jakąś miłą muzykę, 
która nadaje się do tańca. Poproś osoby uczestniczące, aby podążały 
za rytmem. 
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7. Po całej podróży poproś wszystkie osoby, aby wybrały jedną z czterech 
emocji. Następnie przekaż każdej osobie arkusz papieru i markery. 
Mają narysować ludzką sylwetkę i napisać: w głowie, jakie myśli mają 
w odniesieniu do wybranej emocji; na klatce piersiowej, jak się czuli / 
czuły; na rękach, jakie narzędzia mają do zarządzania tą emocją; a na 
stopach, na jakie wsparcie mogą liczyć (ludzie, muzyka, książki itp.).

8. Po zakończeniu tej części ćwiczenia, poproś osoby o pokazanie swoich 
plakatów i omówienie ich w parach lub małych grupach.

Omówienie
• Jak się czujesz?

• Jakie miałeś/ aś problemy z przypomnieniem sobie swoich emocji i 
sytuacji z nimi związanych? Jakie emocje były łatwiejsze, a jakie trud-
niejsze i dlaczego?

• Jakie są związki między emocjami a codziennym życiem?

• Jakie mamy narzędzia, aby zrozumieć nasze emocje i poradzić sobie z 
nimi?

• Jakiego rodzaju wsparcia potrzebujecie?

• Jakie emocje towarzyszą aktom rasizmu i są niewidzialne? Dlaczego?

• Czy ważne jest, aby być świadomym / świadomą i kontrolować nasze 
emocje, kiedy chcemy przeciwdziałać rasizmowi? Jeśli tak, to dlaczego? 
Jak możemy to zrobić?

Aby wesprzeć osoby uczestniczące w wyrażaniu swoich emocji, możesz 
wprowadzić je do sześciu podstawowych emocji zaproponowanych przez 
Paula Eckmana.
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Dobre traktowanie

Skrzynka Dobrych Czynów

Streszczenie
To ćwiczenie przebiega równolegle z dłuższymi procesami uczenia się. 
Zaprasza osoby uczestniczące do wykonywania między sobą gestów do-
brego traktowania i odkrywania uczuć z tym związanych 

Materiały
Skrzynka, papier, długopisy / ołówki

Instrukcje
1. Rozdaj osobom uczestniczącym kartki  i poproś je, aby wymyśliły zada-

nia, które reprezentują dobre traktowanie i zapisały je. (np. “Powiedz 
przyjacielowi, co w nim cenisz” lub “Idź do kogoś, z kim zwykle nie roz-
mawiasz zbyt wiele i zapytaj go, jak minął jego dzień”).

2. Zbierz wszystkie kartki i włóż je do pudełka - najlepiej udekorowanego 
w ładny sposób. Umieść pudełko w pokoju, w miejscu łatwo dostępnym 
dla osób uczestniczących. Poproś osoby, aby często przechodziły obok 
pudełka (np. podczas przerw), wybierały jedną kartkę i realizowały za-
danie tama zapisane. 

3. Od czasu do czasu przypominaj osobom uczestniczącym o ćwiczeniu i 
o pudełku. W zależności od czasu trwania procesu uczenia się, możesz 
zachęcać osoby do tego raz dziennie lub kilka razy dziennie.

4. Na koniec procesu uczenia się (np. szkolenia) poświęć trochę czasu na 
omówienie ćwiczenia. 

Omówienie
• Jak ci się podobało ćwiczenie?

• Czy łatwo było wykonać to zadanie? Jakie zadania były łatwe, a jakie 
trudniejsze? Dlaczego?

• Jak czułeś/aś się po wykonaniu zadania, które stanowi dobre trak-
towanie dla kogoś innego?

• Jak się czułeś/aś po tym, jak ktoś inny dobrze cię traktował?

• Jak możemy kontynuować wykonywanie gestów dobrego traktowania 
w grupie i poza nią? 
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Dobre traktowanie

Dobre czyny online

Streszczenie
To ćwiczenie zaprasza osoby uczestniczące do praktykowania dobrego 
traktowania w Internecie poprzez zamieszczanie informacji w mediach 
społecznościowych i oznaczanie przyjaciół.  

Materiały
Dostęp do urządzeń mobilnych i Internetu

Instrukcje
1. Zapytaj osoby, z jakich mediów społecznościowych zazwyczaj korzys-

tają i jak są tam traktowane. Poproś o podanie przykładów, kiedy były 
traktowane online zarówno pozytywnie, jak i negatywnie.

2. Wyjaśnij osobom, że mają przed sobą wyzwanie: muszą przygotować 
publikację lub opowieść na wybranym przez siebie portalu społec-
znościowym (np. Instagram), która będzie zawierała miłą wiadomość. 
Publikacja powinna być komplementem dla innych osób w grupie, 
które powinny zostać w wiadomości oznaczone. Zachęcaj osoby ucz-
estniczące do włączenia do grupy osób, z którymi zwykle rozmawiają 
mniej. Możesz również dołączyć hashtag (np. #dobretraktowanie lub 
coś innego, co możesz wymyślić razem z pozostałymi osobami).

3. Możesz od razu poświęcić czas na tę czynność lub, w zależności od 
długości procesu nauki, możesz dać sobie więcej czasu. Możesz to też 
powtarzać (np. codziennie). Na koniec procesu uczenia się, poświęć 
trochę czasu na omówienie ćwiczenia.

Omówienie
• Jak się czułeś/aś, gdy zamieściłeś/aś coś miłego dla innych? A jak z tym, 

co inne osoby napisały o tobie? 

• Czy wykonanie gestów dobrego traktowania online wymaga dużego 
wysiłku? Dlaczego nie robimy tego częściej?

• Czy uważasz, że działanie to wysyła jakiś komunikat do twoich przyja-
ciół w mediach społecznościowych? Jeśli tak, to jaki to komunikat?

• Jak możemy kontynuować wykonywanie gestów dobrego traktowania 
w grupie i poza nią? 
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Dobre traktowanie
Relacje władzy

Dobre traktowanie

Streszczenie
W tym ćwiczeniu osoby uczestniczące uczą się poprzez doświadczenie, 
dlaczego ważne jest, aby traktować inne osoby tak, jak chcielibyśmy / 
chciałybyśmy być traktowani/e i zastanawiają się nad tym, co sprawia, że 
czują się dobrze.

Materiały
Papier, długopisy, ołówki, markery

Instrukcje

Część 1

1. Podziel grupę na małe grupy i poproś każdą z nich, aby wymyśliła za-
danie dla innej grupy - coś, co powinni wykonać lub zrobić - aby wszy-
scy mieli zabawę i pomogli ożywić grupę. Dajcie im czas na wymyślenie 
zadania.

2. Poproś każdą z grup o przedstawienie swojego zadania, ale w tym 
momencie nikt nie powinien rozpoczynać jego realizacji. 

3. Powiedz osobom uczestniczącym, że zapomnieliście wspomnieć o jed-
nym ważnym warunku działania: każda grupa będzie musiała wykonać 
zadanie, które wymyśliła w swojej grupie. Zaproś ich do wykonania 
tego zadania.

4. Po wykonaniu zadań można zaprosić uczestników do refleksji lub 
przejść do drugiej części, a na koniec przeprowadzić wspólną refleksję.

Część 2

1. Powiedz osobom uczestniczącym, aby poczuły się komfortowo, 
zamknęły oczy i pomyślały o ostatnim momencie, w którym czuły się 
szczęśliwe: świętowanie osiągnięcia, robienie czegoś lub przebywanie 
z kimś, kto sprawia im radość, itp. Poproś je, aby odtworzyły ten mo-
ment w swoim umyśle: gdzie byli, z kim, co robili, co czuli, pamiętając o 
zapachach, dźwiękach wokół siebie, itp. 

2. Mając wystarczająco dużo czasu na zapamiętanie i przeżycie, poproś 
osoby uczestniczące, aby otworzyły oczy i utworzyły pary. Każdy z 
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uczestników w parach może wykorzystać ciało swojego rówieśnika 
jako glinę i zbudować pomnik, który będzie reprezentował sytuację lub 
uczucie, o których myśleli w pierwszym kroku.

3. Zróbcie rundkę i poproście każdego z uczestników o pokazanie i wy-
jaśnienie swojego pomnika.

Omówienie
• Jak się czujesz?

• W pierwszej części zajęć, jak się czułeś/aś, gdy inna grupa narzucała ci 
decyzję o tym, co musisz zrobić? Jak to się wiąże z tematem władzy?

• Czy możecie podać przykłądy, gdy upokarzające decyzje są narzucane 
pewnym ludziom lub grupom ludzi?

• Jak się czułeś/aś, gdy zmieniły się zasady i musiałeś/aś wykonywać 
swoje własne zadania?

• Czy wymyśliłbyś / wymyśliłabyś inne zadanie, gdybyś wiedział/a, że 
sam musiałbyś / musiałabyś to zrobić? Jeśli tak, to jak  i dlaczego?

• Dlaczego łatwiej jest poniżać innych zamiast siebie samych?

• Jaki jest ogólny wniosek z pierwszej części ćwiczenia?

• Jak różniły się twoje emocje w pierwszej i drugiej części ćwiczenia? Jak 
możesz to wyjaśnić?

• Która część ćwiczenia stanowi “dobre traktowanie”? Jak rozumiesz 
pojęcie “dobrego traktowania”?

• Dlaczego ważne jest, aby wiedzieć, co sprawia, że czujemy się dobrze? 
Jak to się odnosi do naszych relacji z innymi?

• Jak możemy wykorzystać koncepcję dobrego traktowania do walki z 
rasizmem i niewidzialnym rasizmem?
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Niewidzialny rasizm
Stereotypy i uprzedzenia

Jak daleko zajdziesz?

Streszczenie
Osoby uczestniczące omawiają rasistowskie mikroagresje poprzez his-
torię somalijskiego uchodźcy Ahmeda. Muszą zidentyfikować mikroag-
resje w całej historii i wyrazić ją poprzez podjęcie odpowiednich działań.

Materiały
Historia Ahmeda (w załączniku)

Instrukcje
1. Przygotuj wystarczająco dużo wolnego miejsca i poproś uczestników, 

aby utworzyli długą linię, stojąc obok siebie ramię w ramię.

2. Wyjaśnij uczestnikom, że masz zamiar przeczytać historię, która jest 
podzielona na 17 części. Po każdej części będą musieli zdecydować, czy 
opisana sytuacja w danej części stanowi formę rasizmu. Jeśli tak uważają, 
muszą zrobić krok naprzód. Jeśli nie, pozostają w tym samym miejscu.

3. Poproś uczestników o zamknięcie oczu, aby nie byli pod wpływem 
ruchu innych. Zacznijcie czytać historię Ahmeda. Powtórz każdą część 
przynajmniej raz i daj uczestnikom czas na podjęcie decyzji, czy chcą 
iść do przodu. Upewnij się, że rozumieją, kiedy każda część historii jest 
skończona i zaczyna się nowa. Biorąc pod uwagę, że uczestnicy po-
ruszają się z zamkniętymi oczami, zadbaj o bezpieczeństwo. 

4. Po zakończeniu opowieści zaproś uczestników do otwarcia oczu, roze-
jrzenia się po przestrzeni i zanotowania, gdzie się znajdują w porówna-
niu z innymi. Możesz poprosić o krótkie refleksje. Następnie zaproś 
uczestników, aby usiedli w kręgu. 

Omówienie
• Jak się czujesz?

• Jak się czujesz z tym, że różni ludzie różnie się pozycjonowali w całej 
historii? Jak myślisz, dlaczego tak się stało?

• Jakie były najtrudniejsze sytuacje, w których trzeba było podjąć decyzję 
i dlaczego?
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• Poszukajmy w tej historii mikroagresji: czy jesteś w stanie zidenty-
fikować co najmniej 5 z nich?

• Które z mikroagresji sprawiły, że czułeś/aś się bardzo niekomfortowo 
i dlaczego?

• Jak zdefiniowałbyś / zdefiniowałabyś mikroagresję rasową?

• Które z tych mikroagresji opierają się na stereotypach? Jakie są te 
stereotypy?

• Które z elemenów przyczyniły się do pełnego wykluczenia Ahmeda pod 
koniec historii?

• Czy różne mikroagresje wpływają na Ahmeda tylko pojedynczo, czy 
również w połączeniu? 

• Kiedy należy zareagować, gdy zidentyfikujemy mikroagresję? Jak 
możemy zareagować?

• Czy doświadczyłeś/aś podobnych sytuacji w swoim życiu? Czy i jak 
zareagowałeś/aś?

• Dlaczego czasami trudniej jest reagować na rasistowskie czyny i słowa 
czynione i wypowiadane przez ludzi z naszego bliskiego otoczenia? 
Jakie są najlepsze strategie reagowania?

Załącznik: Historia Ahmeda

1 Jest początek roku szkolnego, a w klasie pojawia się nowa osoba. 
Nauczyciel przedstawia Ahmeda, który właśnie wita się z klasą i 
siedzi sam przy jednej z pustych ławek. Klasa wita go w grupie.

2 Podczas pierwszej przerwy ty i kilku twoich przyjaciół zbliżacie się 
do Ahmeda, aby go poznać. Jeden z twoich przyjaciół pyta głośno 
"Czy mówisz naszym językiem?", wykonując wiele gestów rękoma.

3 Ahmed odpowiada bez śladu jakiegokolwiek akcentu, że mówi i 
rozumie wszystko doskonale. Zaczynasz rozmowę. Twój przyjaciel 
pyta, skąd pochodzi Ahmed, a on odpowiada, że jest "stąd", bo prze-
prowadził się z pobliskiego miasta. Odpowiedź nie zaspokaja cieka-
wości twojej grupy, i ktoś inny pyta "Ale skąd jesteś naprawdę?”.
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4 Ahmed czuje się nieco nieswojo z tym pytaniem, ponieważ mieszka na 
wsi od drugiego roku życia. Wyjaśnia jednak, że jest czarnoskóry, co 
może nie pasować do ogólnego standardu społeczeństwa, ale czuje 
się lokalny, ponieważ nie zna innej rzeczywistości. Ktoś z waszej grupy 
odpowiada, że nie powinien się martwić, "tutaj nie jesteśmy rasistami, 
a jest tylko jedna rasa - rasa ludzka!".

5 W dalszej części roku szkolnego, w jednej z klas omawiacie 
przedsiębiorczość i przygotowanie do zaistnienia na rynku pracy. 
Nauczyciel pyta klasę, jakie są najważniejsze czynniki, aby osiągnąć 
sukces i zdobyć pracę. Anaa odpowiada, że jej zdaniem najważnie-
jsza jest ciężka praca i że każdy może odnieść sukces, jeżeli będzie 
pracował wystarczająco ciężko.

6 Wszyscy zgadzają się z tym stwierdzeniem, a Kasia dodaje żart, 
że to, co pomoże Ahmedowi odnieść sukces, to oryginalność, ze 
względu na to, jak wygląda. Cała klasa się śmieje, w tym Ahmed.

7 Podczas przerwy Kasia podchodzi do Ahmeda i przyznaje, że do-
brze się bawili podczas zajęć. Dotyka jego włosów i mówi, że jest 
nim tak zafascynowana. "Takie egzotyczne", mówi.

8 W miarę upływu czasu Ahmed dostaje pseudonim w klasie: Somi, 
skrót od Somali. Twoi koledzy z klasy czasami żartują, że Somi jest 
całkiem inteligentny jak na czarnego człowieka.

9 Pewnego dnia, podczas lekcji matematyki, nauczyciel oddaje testy i 
mówi głośno, że Ahmed dostał najwyższy wynik. Piotr, który siedzi 
obok niego, stuka go przyjaźnie w ramię i mówi: "Gratulacje, bracie, 
przynosisz chlubę swojej rasie! ”.

10 Jesteś ze swoją mamą przed sklepem, czekając na tatę. Ahmed cię 
widzi i podchodzi do ciebie, żeby się przywitać. W tym momencie 
twoja mama przerywa mu, mówiąc "Nie mamy pieniędzy", zakłada-
jąc, że Ahmed to żebrak.
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11 Następnego dnia źle się czujesz z powodu sytuacji z mamą i pod-
chodzisz do Ahmeda, żeby mu powiedzieć, że ci przykro. Kolega z 
klasy podsłuchuje rozmowę i mówi: "Ale twoja mama nie może być 
rasistką. Pracuje z jakimiś czarnoskórymi ludźmi w fabryce".

12 Na jednym z waszych zajęć macie za zadanie stworzyć plakaty osób, 
które są dla was inspiracją. Wierzysz, że może to zainspirować inne 
osoby w całej szkole. Wykonałeś świetną robotę, ale jakoś nikt w 
klasie nie przedstawił nikogo, kto nie jest biały lub nie należy do 
mniejszości.

13 Zbliżają się Walentynki i w Twojej szkole jest praktyka wysyłania 
wiadomości walentynkowych do innych. Twoja koleżanka z klasy, 
Joasia, komentuje: "Zobaczmy, kto będzie "szczęściarzem", który 
dostanie walentynki od Somi. Mam nadzieję, że to nie będę ja, nie 
lubię czarnych facetów. ”.

14 Pewnego dnia Jarek zdaje sobie sprawę, że zginął jego telefon. Jest 
pewien, że to musiało się stać w szkole, prawdopodobnie nawet w 
klasie. Ktoś podchodzi do Somi i mówi mu: "Jeśli oddasz telefon, nie 
poinformujemy o tym nauczyciela". ”

15 Ahmed mówi, że to nie był on, ale nikt mu nie wierzy. W miarę up-
ływu dni, koledzy z klasy coraz mniej się z nim kontaktują.

16 Ahmed zdaje sobie sprawę, że jest jedynym w klasie, który nie jest 
zaproszony na imprezę. Czuje się już bardzo źle z powodu tej całej 
sytuacji.

17 Pewnego dnia, kiedy Ahmed przychodzi do szkoły, znajduje na 
biurku kartkę z napisem "Wracaj do Afryki".
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Dodatkowe informacje
Mikroagresje rasowe mogą być różnego rodzaju, w zależności od sytuacji i 
przekazywanego przez nie komunikatu. Aby pomóc w dyskusji z młodymi 
ludźmi, możesz omówić niektóre z nich, które są również zawarte w tej 
historii:

• Obcy na własnej ziemi: Kiedy zakłada się, że ludzie o innym kolorze skóry 
urodzili się za granicą

• Przypisywanie inteligencji: Przypisanie stopnia inteligencji osobie na pod-
stawie jej koloru skóry.

• Daltonizm rasowy: Stwierdzenia, które wskazują, że biała osoba nie chce 
uznać rasy innej osoby

• Przestępczość: Osoba o innym kolorze skóry jest uważana za niebezpiec-
zną, przestępcę lub zboczeńczą ze względu na swoją rasę.

• Zaprzeczenie indywidualnego rasizmu: Stwierdzenie, gdy białe osoby 
zaprzeczają swoim uprzedzeniom rasowym

• Mit o merytokracji: stwierdzenia, które potwierdzają, że rasa nie odgrywa 
roli w życiowych sukcesach

• Mikroagresje środowiskowe: Mikroagresje na poziomie makro, które są 
bardziej widoczne na poziomie systemowym i środowiskowym

Na podstawie: Wing, Capodilupo, Torino, Bucceri, Holder, Nadal, Esquilin 
(2007). Racial Microaggressions in Everyday Life: Implications for Clinical 
Practice.

American Psychologist, 62, 4, 271-286
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Mowa nienawiści
Stereotypy i uprzedzenia

Niewinne obrazki, niewinne słowa

Streszczenie
Uczestnicy analizują autentyczne, antysemickie komiksy z nazistowskich 
Niemiec, aby omówić różne rodzaje mowy nienawiści i dowiedzieć się, jak 
może ona szkodzić społecznościom.         

Materiały
Wydrukowane obrazy (w załączniku) lub komputer i projektor;

Instrukcje
Ćwiczenie składa się z dwóch części - można je wykonać razem podczas 
jednej sesji warsztatowej lub całkowicie oddzielnie. Część druga jest 
opcjonalna. 

Część 1

1. Powiedz grupie, że pokażesz jej zdjęcia z komiksów. Poproś ich, aby 
zastanowili się nad odpowiedziami na poniższe pytania:

• Z jakiego kraju pochodzą te zdjęcia?

• Kiedy powstały (orientacyjna data)?

• Kogo przedstawiają?

• Co o nich myślicie?

2. Pokaż uczestnikom zdjęcia (w załączniku). Najlepiej wyświetlać je 
w formie prezentacji na ścianie lub ekranie. Następnie poproś ucz-
estników o odpowiedź na powyższe pytania. Uwaga: Obrazy mogą 
być trudne do zrozumienia, ponieważ pochodzą z innego kontekstu 
historycznego i społecznego. Celem tej części ćwiczenia jest zebranie 
pomysłów od uczestników. Nie należy oceniać dokładności ich wypow-
iedzi, ale można poprosić o uzasadnienie swojej opinii. 

3. Po tej części zajęć należy poinformować uczestników, że zdjęcia po-
chodzą sprzed II wojny światowej i zostały wykonane w nazistowskich 
Niemczech. Komiksy te zostały wykorzystane w szkołach jako część 
procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży. Na lekcjach socjologii lub 
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geografii komiksy te zostały wykorzystane do zachęcenia młodych 
ludzi do podjęcia konkretnych działań przeciwko ludności żydowskiej. 
Propaganda wykorzystana w procesie edukacyjnym miała na celu uka-
zanie odczłowieczonego wizerunku Żyda jako kogoś, kto nie jest godny 
życia. Pomysłodawcą takiego podejścia był Julius Streicher, który zaczął 
publikować podobne komiksy w swojej gazecie. Następnie zostały 
one przeniesione do podręczników szkolnych. Streicher starał się 
stworzyć wizerunek Żyda jako podczłowieka, który jest zagrożeniem 
dla narodu niemieckiego. Obrazy przedstawiały na przykład otyłych 
Żydów, wykorzystujących piękne i młode aryjskie kobiety, bezlitosnych 
żydowskich właścicieli domów, którzy nękają niemieckich lokatorów, 
brudnych żydowskich rzeźników, bogatych Żydów, którzy ignorują 
kryzys gospodarczy, przystojnych i wysportowanych aryjczyków oraz 
grubych i niechlujnych Żydów. W jednym z podręczników, w którym 
umieszczono bajki, podano trzy przykłady działań, które należy podjąć: 
wyrzucanie żydowskich dzieci ze szkoły, zakazanie Żydom korzystania 
z miejsc publicznych (np. parków), wyrzucanie ich z kraju. Taka propa-
ganda okazała się skuteczna i stanowiła część procesu, który doprow-
adził do eksterminacji ludności żydowskiej. 

4. Zaproś uosoby uczestniczące do dyskusji, korzystając z podanych 
poniżej pytań.

Część 2 (opcjonalna)

1. Zapytaj uczestników, czy napotkali na zdjęcia, komiksy lub napisy w 
przestrzeni publicznej, które obrażają ludzi z powodu tego, kim są, np. 
są przedstawicieli różnych mniejszości, osoby mające inne poglądy lub 
wyglądające inaczej. 

2. Wybierzcie razem kilka przykładów mowy nienawiści (wymienionych 
przez uczestników) i poproście uczestników o ich omówienie. Możesz 
to zrobić w mniejszych grupach. 

3. Na koniec poproś uczestników o przedstawienie swojej analizy 
przykładów mowy nienawiści. 

Omówienie
• Dlaczego ludzie w nazistowskich Niemczech wierzyli w taką lub po-

dobną propagandę?

• Jakie stereotypy na temat Żydów utrwalano w komiksach? Do jakich 
uprzedzeń to doprowadziło?
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• Czy obrazy można uznać za mowę nienawiści i dlaczego? Czy obrazy 
mogą mięć większy wpływ na szerzenie nienawiści i dlaczego?

• Czy znasz podobne przykłady (obrazy) z własnego doświadczenia 
życiowego? Do kogo są one skierowane? Jaki wpływ mają one na młod-
ych ludzi? 

• Co możesz zrobić, gdy widzisz nienawistne obrazy, np. na portalach 
społecznościowych? 

• Jak się czujesz?

• Jak się czujesz z tym, że różni ludzie różnie się pozycjonowali w całej 
historii? Jak myślisz, dlaczego tak się stało?

• Jakie stereotypy są reprezentowane w podanych przykładach?

• Kim są ludzie dotknięci mową nienawiści?

• Kto jest/może być ich autorem (sprawcą mowy nienawiści)?

• Jak ludzie się z tym czują?  

• Co chcą osiągnąć sprawcy?

• Dlaczego to mowa nienawiści?

• Czy to jest przestępstwo?

• Co możesz z tym zrobić?

• Które elementy ćwiczenia były dla ciebie najtrudniejsze i dlaczego? 

• Skąd biorą się stereotypy i uprzedzenia?

• Czy obrazy lub napisy w przestrzeni publicznej mogą być niebezpiec-
zne? Dla kogo? Jak myślisz, jak czują się ludzie atakowani?

• Jakie warunki muszą być spełnione, aby treść mogła zostać zaklasy-
fikowana jako mowa nienawiści?

• Jak mowa nienawiści może prowadzić do przestępstw z nienawiści?

Ćwiczenie to pochodzi z podręcznika: Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi - pakiet 
materiałów edukacji praw człowieka, Warszawa 2017: Amnesty International
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• 

Załącznik
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Załącznik
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Emocje
Niewidzialny rasizm

Niewidzialny rasizm w moim życiu

Streszczenie
Osoby uczestniczące omawiają emocje towarzyszące sytuacjom rasizmu, 
zastanawiając się nad własnym doświadczeniem poprzez cichy spacer na 
łonie natury.

Instrukcje
1. Poproś uczestników o utworzenie par, grupując się z osobą, z którą 

chcieliby razem pochodzić w ciszy. Po uformowaniu par, zacznijcie od 
spaceru na łonie natury. Poproś osoby uczestniczące o zachowanie 
ciszy.

2. Po chwili poproś uczestników, aby zastanowili się nad jednym momen-
tem, w którym doświadczyli aktu niewidzialnego rasizmu (jako sprawca, 
ofiara lub jako świadek). Następnie kontynuuj spacer w ciszy.

3. Kiedy poczujesz, że wszyscy uczestnicy są gotowi na następny krok, po-
proś ich, aby zastanowili się nad emocjami, które czuli, kiedy doszło do 
sytuacji niewidzialnego rasizmu. Kontynuuj chodzenie w ciszy

4. Na koniec poproś uczestników, aby podzielili się swoimi emocjami w 
parach i podali szczegóły dotyczące sytuacji, o ile czują się komfortowo. 
Kontynuujcie spacer i wróćcie do miejsca początkowego, aby omówić 
ćwiczenie.

Omówienie
• Jak się czujesz?

• Czy łatwo/trudno było przypomnieć sobie sytuację niewidzialnego 
rasizmu w twoim życiu i dlaczego?

• Czy możesz krótko podzielić się niektórymi z przywołanych przez sie-
bie sytuacji?

• Jakie emocje odczuwałeś/aś w związku z sytuacją, którą sobie 
przpomniałeś/aś?

• Jakie są związki między emocjami a sytuacjami niewidzialnego rasizmu?

• Jakie są emocje towarzyszą rasizmowi i niewidzialnemu rasizmowi? 
Dlaczego?
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Niewidzialny rasizm

Czy to mikroagresja?

Streszczenie
Ćwiczenie polega na analizie różnych rysunków i określeniu, czy reprez-
entują one mikroagresję, czy nie, oraz dlaczego.

Materiały
Wydrukowane zestawy rysunków (w załączniku) 

Instrukcje
1. Podziel uczestników na małe grupy liczące maksymalnie pięć osób. 

Każda grupa otrzymuje pakiet dziesięciu różnych rysunków. 

2. Wyjaśnij uczestnikom, że muszą przeanalizować rysunki i odwrócić te, 
w których widzą mikroagresję do góry nogami. 

3. Kiedy grupy będą gotowe, poproś je, aby zapisały na odwrocie ry-
sunków, na których znalazły mikroagresję, wyjaśnienie swojej decyzji.

4. Przedstawcie wyniki pracy małych grup na forum całej grupy i przejdź-
cie do omówienia ćwiczenia. 

Omówienie
• Jak rozpoznać mikroagresje? Co sprawiło, że było to trudne lub łatwe?

• Jakie komunikaty te zdjęcia przekazują o ludziach pochodzących z 
mniejszości?

• Jak bardzo szkodliwe są te komunikaty?

• Czy kiedykolwiek byłeś/byłaś świadkiem podobnej sytuacji? Jeśli tak, to 
czy możesz podać jakieś inne przykłady mikroagresji?
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Załącznik: Rysunki Beatrice Naldi
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Niewidzialny rasizm

Muzyczne krzesła

Streszczenie
Poprzez popularną zabawę osoby uczestniczące omawiają konsekwencje 
niewidzialnego rasizmu.

Materiały
Wydrukowany i powycinany zestaw wartości, odtwarzacz muzyki, krzesła, 
arkusze papieru, markery.

Instrukcje
1. Wyjaśnij grupie, że zagrają w grę w muzyczne krzesła, w której ucz-

estnicy będą tańczyć wokół krzeseł, aż muzyka się zatrzyma. W tym 
momencie muszą poszukać pustego krzesła i usiąść, ale ponieważ 
zawsze jest o jedno krzesło mniej niż osób biorących udział w zabawie, 
jedna osoba pozostanie na zewnątrz.

2. Przed rozpoczęciem zabawy rozdaj uczestnikom wydrukowane i po-
cięte kartki z wartościami, tak aby każdy z nich posiadał jedną wartość. 

3. Rozpocznij zabawę. Za każdym razem, gdy osoba zostaje bez krzesła, 
musi głośno odczytać, jaka jest jej wartość. Następnie grupa musi 
zdecydować, czy w grupie jest ktoś, kto ma mniej wartościową rzecz / 
zasób i może zamienić się miejscami. W tym przypadku osoba, która 
„ma mniejszą wartość”, opuści grę, zamiast tej, która stoi. 

4. Po każdej rundzie i podjęciu decyzji, usuń jedno krzesło z koła.

5. Powtarzaj ćwiczenie do momentu, aż w kręgu pozostanie około trzech 
lub czterech osób, np. tych z najważniejszymi wartościami.

6. Zaproś wszystkich, aby usiedli i wzięli długopisy, ołówki i papier i zas-
tanowili się indywidualnie nad następującą kwestią:

Co by się stało, gdybym przez jeden dzień nie miał/a tej wartości, 
którą mam zapisaną na kartce papieru? A co by się stało, gdybym jej 
nie miał/a przez rok? Przez trzy lata?

7. Poproś uczestników o podzielenie się swoimi przemyśleniami, a nas-



Konstelacje - Przeciwdziałanie rasizmowi i niewidzialnemu rasizmowi 90

tępnie rozpocznij omówienie. 

Omówienie
• Jak się czujesz? Co sądzisz o tej zabawie? 

• Czy trudno było zdecydować, kto zostaje, a kto musi wypaść z kręgu? 
Dlaczego było to trudne? 

• Co zapewnia nam dostęp do wartość i/korzyści/praw napisanych na 
kartkach?

• Czy wszyscy mają równy dostęp do tych waryości? Które grupy ludzi 
mają lepszy dostęp, a które ograniczony? Dlaczego?

• Jakie czynniki mogą ograniczyć nasz dostęp do tych wartości? Czy ra-
sizm jest jednym z tych czynników? Dlaczego?

• Jakie są konsekwencje rasizmu - widoczne i niewidoczne? Czy możecie 
podać przykłady?

• Jak możemy zminimalizować krzywdę wyrządzaną przez rasizm i jego 
konsekwencje ludziom, którzy się z nim spotykają?

• Czy każda osoba, która doświadcza rasizmu i niewidzialnego rasizmu, 
ponosi podobne konsekwencje? 
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Załącznik: Wartości 

Dom Żywność Telefon komórkowy

Dostęp do świątyni Dostęp do edukacji Dostęp do studiów

Przyjaciele
Bezpieczeństwo 

fizyczne 
Kieszonkowe   

Ciepłe ubrania Prawo do głosowania Prawo jazdy

Samochód Wakacje nad morzem Dostęp do dyskoteki

Dostęp do opieki 
zdrowotnej

Prawo do prodrózy 
zagranicznej

Prawo do poruszania 
się po całym mieście

Dostęp do transportu Praca Dobrze płatna praca

Możliwość korzytania 
z pomocy policji

Możliwość wyrażenia 
własnego zdania

Prawo do zakochania 
się w osobie z wyboru

Poczucie 
przynależności

Samoocena
Poczucie bycia 
docenionym/ą

Umiejetność czytania Umiejętnośc pisania
Pomoc finansowa w 
wypadku choroby

Dostęp do internetu
Możliwość uczenia 
się języków obcych

Możliwość zdobycia 
nowych kwalifikacji
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Mowa nienawiści

Inne traktowanie?

Streszczenie
Osoby uczestniczące zastanawiają się nad mową nienawiści z własnego 
doświadczenia. Następnie omawiają różne sytuacje mowy nienawiści i 
omawiają strategie reakcji, jak mogą reagować, gdy sprawcą mowy nien-
awiści jest ktoś, kogo znamy lub ktoś, kogoś nie znamy.

Materiały
Arkusze papieru i flamastry, długopisy/ołówki, tabele drukowane (w 
załączniku), karty z sytuacjami (w załączniku)

Instrukcje

Część 1

1. Na początku powiedz grupie, że ćwiczenie to dotyczy problematyki 
przestępstw z nienawiści oraz mowy nienawiści. Możesz zapytać 
uczestników / uczestniczki, czym jest dla nich „mowa nienawiści” oraz 
„przestępstwo z nienawiści”. Możesz zapisać dwa terminy na tablicy i 
poprosić osoby obecne na zajęciach o skojarzenia. Na koniec tej części 
ćwiczenia podsumuj dyskusję i podaj definicje „przestępstwa z nien-
awiści” i „mowy nienawiści”.

2. Następnie powiedz uczestnikom / uczestniczkom, iż zadasz im kilka 
pytań. Jeśli odpowiedź na pytanie jest twierdząca, należy wstać, jeśli 
przecząca – siedzieć. Poproś, aby odpowiadali według własnej wiedzy i 
doświadczenia. Odpowiedzi nie powinny być konsultowane z grupą. W 
trakcie tej części ćwiczenia wszyscy powinni zachować ciszę.

• Czy spotkaliście / spotkałyście się z mową nienawiści w Internecie?

• Czy kiedykolwiek ktoś z waszych znajomych stał się ofiarą mowy 
nienawiści?

• Czy ktoś kiedyś w twoim otoczeniu (szkole) ktoś stał się ofiarą 
przemocy fizycznej, słownej lub psychicznej z powodu tego, kim jest 
(np. ma inny kolor skóry, jest obcokrajowcem, jest otyły itp.)? 

• Czy słyszeliście / słyszałyście o przypadkach przestępstw z nienaw-
iści w waszym otoczeniu?
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• Czy słyszeliście / słyszałyście o przypadkach przestępstw z nienaw-
iści z mediów?

• Czy kiedykolwiek zareagowaliście / zareagowałyście, gdy widzieliście 
/ widziałyście przemoc wobec innej osoby?

• Czy kiedykolwiek zareagowaliście / zareagowałyście, gdy widzieliście 
/ widziałyście mowę nienawiści w Internecie?

• Czy osoba, która dopuściła się przemocy wobec innej osoby, ze 
względu na to, kim ona jest, została ukarana?

3. Po tej części zajęć można krótko omówić, co się stało. Zapytaj uczest-
ników jak się czuli odpowiadając na pytania i co ich zaskoczyło. Czy 
trudno było im odpowiedzieć? Dlaczego?

Część 2

4. Podziel grupę na kilka mniejszych grup (każda mała grupa powinna 
mieć od pięciu do dziesięciu osób). Dajcie każdej grupie kartkę z tabelą 
(poniżej) i dwie lub trzy kartki z sytuacjami. 

5. Każda grupa musi wspólnie zdecydować, co by zrobiła w każdej z 
opisanych sytuacji, gdyby dotyczyła osoby, którą dobrze zna i gdyby 
osoba ta była im nieznana. Dajcie grupom około piętnastu minut. 
Poproś ich o wpisanie odpowiedzi do tabeli. Powiedz uczestnikom / 
uczestniczkom, że wszystkie osoby w grupie nie muszą się zgadzać co 
do wspólnej odpowiedzi; mogą udzielić kilku odpowiedzi dla każdej 
sytuacji.

6. Zaproś osoby uczestniczące do przedstawienia rezultatów pracy na 
forum całej grupy, a zwłaszcza pomysłów na to, jak reagować. Po 
prezentacji każdej małej grupy poproś pozostałych uczestników o od-
powiedzi na następujące pytania: Czy podobają ci się przedstawione 
pomysły? Czy uważasz, że reakcje są odpowiednie do danego działa-
nia? Czy masz inne pomysły? Po wszystkich prezentacjach przejdź do 
podsumowania. 

Omówienie
• Czy trudno było Ci znaleźć pomysły na to, jak reagować w takich sytu-

acjach? Jeśli tak, to dlaczego?

• Czy wasze pomysły pokrywały się, czy też były bardzo różne? Dlaczego?
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• Czy znalazłeś/aś przykłady, które według ciebie nie są mową nienawiści 
lub przestępstwem nienawiści? Które z nich i dlaczego?

• Czy nasza reakcja powinna być inna w sytuacjach, gdy sprawcą czynu 
jest osoba, którą znamy i gdy jej nie znamy?

• Czy spotkałeś/aś się lub słyszałeś/aś o podobnych sytuacjach w medi-
ach? Jaka była wtedy reakcja społeczna?

• Czy ignorowanie może być formą reakcji na takie sytuacje? W jakich 
przypadkach i dlaczego?

• Czy zawsze należy reagować w podobnych sytuacjach? Dlaczego?

• Jakie prawa człowieka są naruszane w przypadku mowy nienawiści?

• Dlaczego tak niewiele przestępstw z nienawiści jest zgłaszanych lub 
kwalifikowanych jako przestępstwa z nienawiści?

Załacznik: Tabela

Jak zareagujesz, gdy ta osoba...

Sytuacja

jest dobrze ci 
znana (przyjaciel / 

przyjaciólka)?
nie jest ci znana?

1

2   

3
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Załącznik: Karty z sytuacjami

OSOBA zamieszcza bardzo obraźliwy dowcip dotyczący osób czarnoskórych 
na Facebooku.

OSOBA wyśmiewa się na korytarzu z chłopaka, który pochodzi z Czeczenii. 
Nazywa go „brudasem” i „czarnuchem”. W ostrych słowach komentuje 
jego słabą znajomość języka polskiego, naśladując prześmiewczo jego 
wypowiedzi.

OSOBA wygłasza w twoim towarzystwie obraźliwe opinie na temat ucho-
dźców. Mówi, że to terroryści i że wszyscy powinni być w więzieniach. 
Twierdzi, że przyjechali tu tylko po to, aby odebrać „nam” pracę i korzystać 
z naszego systemu opieki społecznej.

OSOBA zamieszcza na swoim blogu analizę społeczno-polityczną współcz-
esnych migracji. Artykuł jest pełen takich stwierdzeń, jak: „Powodem współcz-
esnych migracji jest wymuszona na nas akceptacja wielokulturowości. 
Jesteśmy społeczeństwem katolickim i taka jest nasza historia. Nie możemy 
dać innym prawa pozbawienia nas tej tożsamości. Inna wiara, szczególnie 
islam, zagraża nam wszystkim. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby imigranci i 
uchodźcy nie mieli prawa do osiedlania się w Polsce. Wszystko!”.

OSOBA pobiła w toalecie chłopaka, o którym krążą plotki, że jest gejem.

OSOBA zniszczyła plecak twojej koleżance z klasy, która jest muzułmanką. 
Powiedziała przy tym, że nie powinna chodzić do waszej szkoły, bo tu jest 
miejsce tylko dla „prawdziwych Polaków”.

OSOBA wzięła udział w demonstracji przeciwko przyjmowaniu ucho-
dźców do Polski. Podczas demonstracji podpalono kukłę przedstawiającą 
uchodźcę.

OSOBA naśmiewa się z osób niepełnosprawnych w szkole. Mówi o nich: 
„Te DOWNY powinny być w jakimś zakładzie zamkniętym, a nie w normal-
nej szkole”.

OSOBA zamieściła następujący post na swojej stronie na Facebooku: „Zabić 
muzułmanina to nie grzech!”.

OSOBA podczas wizyty w pubie wypowiada następujące słowa: „To ży-
dostwo jest wszędzie. Popatrzcie na tę pokrakę przy barze – na pewno Żyd. 
Takiemu to tylko w mordę!”.

OSOBA nie chce zapisać się na fakultet języka niemieckiego. Mówi, że nie będzie 
się uczyła języka nazistów i że wszyscy Niemcy to świnie.

OSOBA chce się zapisać do organizacji, która bardzo otwarcie przyznaje 
się do swoich ksenofobicznych i rasistowskich poglądów. Mówi się, iż w 
ostatnim tygodniu członkowie tej organizacji brali udział w pobiciu ob-
cokrajowca w mieście.
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Niewidzialny rasizm

Różowy trójkąt 

Streszczenie
osoby uczestniczące tworzą grupy według kształtów i kolorów. Ostatec-
znie ktoś zostaje pominięty.

Materiały
Karteczki samoprzylepne; różowy, niebieski, czerwony i czarny marker;

Instrukcje
1. Przed ćwiczeniem narysuj na każdej karteczce samoprzylepnej figurę 

geometryczną: kwadrat, koło, prostokąt, romb, trapez itp. w zależności 
od liczby uczestników. Figury muszą być w różnych kolorach: czer-
wonym, niebieskim i czarnym. Narysuj różowy trójkąt tylko na jednej 
kartce.

2. Przyklej jedną karteczkę na plecach każdej osoby uczestniczącej w 
ćwiczeniu, tak aby nie widziały, co jest na karteczce. Każda osoba może 
zobaczyć tylko te symbole, które są na plecach pozostałych osób.

3. Poproś uczestników o utworzenie grup o podobnej charakterystyce. 
Mogą oni zdecydować o utworzeniu małych grup według podobieństwa 
formy (np. wszystkie kwadraty lub wszystkie koła), lub według koloru 
(np. wszystkie czerwone i wszystkie niebieskie). Osoba z różowym tró-
jkątem powinna pozostać sama, ponieważ jej karteczka nie należy do 
żadnej kategorii kolorystycznej lub podobnego kształtu.

4. Dajcie grupie pięć minut i zaproście uczestników do dyskusji na temat 
tego, co się wydarzyło i jaki jest ostateczny rezultat.

Omówienie
• Jesteś zadowolony/a z ćwiczenia? Dlaczego tak/nie?

• Jakie było kryterium “grupowania”, którego użyłeś/aś? Dlaczego zdecy-
dowałeś/aś się wybrać to kryterium?

• Czy można porównać to, co się wydarzyło w trakcie zajęć, do rzeczy-
wistych sytyacji? Podaj przykłady.

• Kto jest “inny”?

• Jak przebiegały procesy włączania/wyłączania?
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Niewidzialny rasizm
Relacje władzy

Władza i słodycze

Streszczenie
W tym ćwiczeniu osoby uczestniczące są proszone o dystrybucję zasobów 
(cukierków) i zbadanie, w jakim stopniu władza związana z zasobami 
może wykluczyć grupy i na podstawie jakich kryteriów.

Materiały
Cukierki (co najmniej sześćdziesiąt)

Instrukcje

Część 1

1. Wyjaśnij uczestnikom, że masz dla nich niespodziankę, ale tylko osoby 
urodzone między kwietniem a październikiem ją otrzymają. Podkreśl-
cie, że sami urodziliście się w tym okresie i stąd wiecie, że jest to okres, 
w którym urodzili się najlepsi ludzie. Poproś uczestników urodzonych 
w tym okresie, aby zrobili krok naprzód.

2. Dajcie jeden cukierek każdemu, kto wystąpił do przodu. Powiedz 
uczestnikom, że zostało Ci więcej cukierków i mogą zdecydować, jak 
zostaną one podzielone: albo dla wszystkich, albo dla tych, którzy 
urodzili się między kwietniem a październikiem, albo nawet dla tych, 
którzy urodzili się tylko w jednym lub dwóch miesiącach (im mniejsza 
grupa, tym więcej cukierków dostanie każdy z członków grupy). 

3. Jeśli grupa rozda cukierki w taki sposób, że niektóre osoby będą miały 
dwa lub więcej cukierków, powiedz im, że możesz dać im jeszcze 
dziesięć cukierków i tylko osoby z dwoma lub więcej cukierkami mogą 
uczestniczyć w podejmowaniu decyzji o sposobie ich dystrybucji.

Część 2

4. Poproś uczestników z cukierkami (lub z dwoma lub więcej cukierkami, 
jeśli wszyscy mają cukierki), aby zebrali swoje cukierki razem i utworzyli 
z nich krąg, który będzie je chronił. 

5. Zapytaj uczestników, którzy nie mają cukierków (lub mają mniej niż 
dwie sztuki), w jaki sposób mogliby spróbować dotrzeć do cukierków 
w chronionym kręgu. Zachęcajcie ich, aby spróbowali. Każdy powinien 
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obserwować jakie strategie wykorzystują. Zadbaj o bezpieczeństwo 
grupy i przerwij ćwiczenie, jeśli sytuacja zacznie wymykać się spod 
kontroli.

6. Po dotarciu do cukierków w kręgu lub podjęciu dostatecznej ilości 
prób, podziękuj wszystkim i zaproś wszystkie osoby do omówienia 
ćwiczenia.  

Omówienie
• Jak się czujesz?

• Jak się czułaś/eś podczas pierwszej rundy dystrybucji cukierków? Zapy-
taj tych, którzy dostali cukierki i tych, którzy ich nie dostali.

• Co i jak grupa zdecydowała potem?

• Kto miał prawo do podejmowania decyzji i ustalania zasad, których 
wszyscy musieli przestrzegać?

• Jakie było kryterium, według którego jedni otrzymywali dostęp do 
cukierków i podejmowania decyzji, a inni nie? Czy było to sprawiedliwe 
kryterium? Dlaczego lub dlaczego nie? (Jeśli grupa o tym nie wspomina, 
moderator może podkreślić, że kryterium to nie zależało od woli osoby 
- tzn. nikt nie ma wpływu na decyzję, kiedy się urodziła).

• Jakie były strategie dotarcia do cukierków w drugiej części ćwiczenia? 
Czy było to agresywne zachowanie? Jeśli tak, to czy było one uzasadn-
ione i dlaczego?

• Jeśli cukierki są zasobem publicznym i ich posiadanie  daje możliwość 
uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, to czy to sprawiedliwe? Czy 
tak wygląda sytuacja w naszym społeczeństwie? Podajcie przykłady.

• Jak rozwiązywać niesprawiedliwe sytuacje i radzić sobie niesprawiedli-
wymi zasadami?

• Jaka jest relacja między władzą a rasizmem w tym ćwiczeniu? Jaki jest 
związek między władzą a rasizmem w społeczeństwie?
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Niewidzialny rasizm

Piramida rasizmu

Streszczenie
W tym ćwiczeniu osoby uczestniczące omawiają różne przejawy rasizmu 
i kategoryzują je jako przestępstwa z nienawiści, rasizm widoczny i niew-
idzialny rasizm.

Materiały
Wydrukowane egzemplarze Listy przejawów rasizmu (w załączniku); wyd-
rukowane egzemplarze wzorów piramidy (w załączniku)

Instrukcje
1. Podziel uczestników na małe grupy po cztery do pięciu osób.

2. Dajcie każdej grupie kopię piramidy i listę przejawów rasizmu. Za-
daniem grupy jest omówienie wszystkich przejawów rasizmu z listy 
i umieszczenie ich w odpowiedniej części piramidy. (W zależności od 
czasu i dynamiki grupy, możesz albo zmniejszyć liczbę przejawów ra-
sizmu, albo dać im czas na wymyślenie dodatkowych).

3. Grupy prezentują swoje prace, a następnie osoba prowadzącą 
rozpoczyna omówienie ćwiczenia. 

Omówienie
• Jak się czujesz?

• Na co najtrudniej było się zdecydować i dlaczego?

• Dlaczego uważasz, że kształt jest piramidą, a nie - na przykład - trzema 
kołami lub trzema kwadratami? 

• Dlaczego w dolnej części piramidy jest niewidzialny rasizm? (Funda-
ment trzyma resztę struktury: nie mielibyśmy fizycznego ataku na 
górze, gdyby nie było fundamentu, który by go trzymał)

• Jaka jest podstawowa idea w widzialnym i niewidzialnym rasizmie?

• Manifestacje niewidzialnego rasizmu są powszechne, znormalizowane 
i nie traktujemy ich zbyt poważnie. Jakie są jednak tego konsekwencje?
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Załacznik: Lista przejawów rasizmu
• Ludobójstwo (fizyczna eliminacja ludzi określonej rasy lub pochodzenia 

etnicznego);

• Pobicie motywowane rasistowsko (np. “Chodźmy pobić kilku czarnych”);

• Żarty (np. “Żyd i czarny facet wchodzą do baru...”)

• Przysłowia 

• Utrwalone zwroty (np. “Jak biały człowiek”)

• Komplementy, które poniżają grupy, do których należysz (np. “Jesteś wyksz-
tałcony, a nie jak inni z twojej grupy etnicznej”)

• Uogólnienia (“Nie zatrudniaj Hindusa. Przyjaciel mojej siostry był Hindusem i 
był bardzo niewiarygodny.”)

• Stereotypy (“Kobiety nie mogą prowadzić pojazdów”)

• Mity (“Są genetycznie głupsze”)

• Wzywanie do przemocy (“Powinniśmy walczyć z inwazją muzułmańską za 
pomocą wszelkich środków”)

• Zabawne pseudonimy

• Działania polityczne (np. eksmisje rodzin romskich)

• Odmowa usług (np. nieobsługiwanie imigrantów latynoskich w restauracji)

• Segregacja (umieszczanie dzieci z jednej grupy etnicznej w jednej szkole lub 
klasie w tej samej szkole) 

• Trzymanie kogoś na odległość (fizyczne unikanie bliskości z kimś z powodu 
koloru skóry)

• Dyskryminacja w miejscu pracy (systematyczne odmawianie zatrudnienia 
lub promowanie pewnych grup - ze względu na pochodzenie, płeć itp.)

• Ocenianie na poziomie osobistym (urzędnik rozmawia z niektórymi klientami 
grzecznie i z szacunkiem, a z innymi nieformalnie)

• Założenia dotyczące wyglądu zewnętrznego (“Ma zabawne oczy, musi być 
Chińczykiem”) 

• Odczłowieczenie (porównywanie ludzi do zwierząt lub owadów - małp, psów, 
karaluchów, szczurów, pasożytów, itp.)
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Załącznik: Model piramidy

Przestępstwa z nienawiści

Widzialny rasizm

Niewidzialny rasizm
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Niewidzialny rasizm
Stereotypy i uprzedzenia

Rasizm w działaniu 

Streszczenie
Poprzez krótką sztukę teatralną osoby uczestniczące omawiają 
zagadnienie rasizmu i przedstawiają własne rozumienie tego zjawiska.  

Instrukcje
1. Podziel uczestników na małe grupy liczące od czterech do pięciu osób 

w grupie.

2. Poproś każdą z grup o krótką dyskusję na temat tego, czym według 
nich jest  rasizm i o przedstawienie tego w krótkiej scence teatralnej 
(każda scena powinna trwać do dwóch minut). Można też podać do-
datkowe wymagania, np. brak rozmów w scence.

3. Każda grupa prezentuje swoją scenkę. Po każdej scence pozostałe 
grupy mogą zadawać pytania wyjaśniające lub próbować odgadnąć, 
co zostało zwizualizowane. Nie inicjujemy dyskusji przed prezentacją 
wszystkich scen. 

Omówienie
• Jak się czujesz?

• Byłeś czymś zaskoczony/a, a jeśli tak, to czym?

• Co było wspólne we wszystkich scenach? Co było różne?

• Czy rasizm można wytłumaczyć w inny sposób, poza tym, co zostało 
pokazane w scenach? Jeśli tak, to w jaki sposób?

• Sceny zazwyczaj przedstawiają akcje i ruchy. Czy rasizm może również 
przybierać formę bezczynności, a jeśli tak, to w jaki sposób? 

• Czy były jakieś aspekty rasizmu, których nie widzieliśmy w tych sce-
nach, a jeśli tak, to jakie?

Można wykorzystać dyskusję do zdefiniowania rasizmu jako sposobu 
myślenia, który może przyjmować różne przejawy: niektóre bardziej skra-
jne i wyraźne, podczas gdy inne, na pierwszy rzut oka, bardziej nieszkod-
liwe. Pochodzą one jednak z tego samego sposobu myślenia: że niektórzy 
ludzie są warci więcej niż inni.
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Niewidzialny rasizm

Czy to rasizm?

Streszczenie
W tym ćwiczeniu osoby uczestniczące muszą zdecydować, czy dane stwi-
erdzenia i sytuacje stanowią przejawy rasizmu. 

Materiały
Etykiety “Rasizm” i “Nie rasizm”; lista sytuacji (w załączniku); komputer i 
projektor (opcjonalnie)

Instrukcje
1. Przyklej dwie etykiety “Rasizm” i “Nie rasizm” na przeciwległych ści-

anach pokoju.
2. Wyjaśnij grupie, że zamierzasz przeczytać kilka krótkich sytuacji i że 

każda z osób będzie musiała zdecydować, czy dana sytuacja jest prze-
jawem rasizmu i odpowiednio ustawić się w pomieszczeniu. Wytłu-
maczcie, że w każdej chwili mogą zmienić zdanie i zmienić pozycję.

3. Przeczytaj każdą sytuację głośno i wyraźnie i powtórz kilka razy. Daj  
czas na zastanowienie się i zajęcie stanowiska. Możesz też wyświetlić 
stwierdzenie na ścianie.

4. Po ustawieniu się przy każdej wypowiedzi, poproś niektóre osoby, aby 
podzieliły się, dlaczego stoją tam, gdzie stoją. Przypomnij uczestnikom 
o wcześniej uzgodnionym znaczeniu rasizmu jako sposobu myślenia, 
zgodnie z którym niektórzy ludzie są warci więcej niż inni. Nie zachęca-
jcie do długich dyskusji. 

Omówienie
• Jak się czujesz?

• Czy coś cię zaskoczyło w tym ćwiczeniu? Jeśli tak, to co?

• W której sytuacji najtrudniej było zdecydować i dlaczego?

• Wszystkie te sytuacje są rzeczywiście przykładami rasizmu, zgodnie z 
naszym rozumieniem. Czy zgadzasz się z tym? Dlaczego tak / nie?

• Jakie przejawy rasizmu widzieliśmy w różnych sytuacjach? Podajcie 
przykłady z prawdziwego życia.
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Załącznik: Lista sytuacji
• Zdanie “Czarni ludzie są małpami”

• Romowie nie są wpuszczani do baru, ponieważ tydzień wcześniej zag-
inęły dwie torebki.

• Ludzie z Wielkiej Brytanii nie chcą już, aby ich kraj przyjmował mi-
grantów z Bułgarii.

• Zdanie “Muzułmanie są agresywni”

• Zdanie “Ona jest czarna, ale bardzo piękna”

• George nie może głosować, ponieważ jest na wózku inwalidzkim, a 
miejsce do głosowania ma schody

• Grupa ludzi niszczy billboard pokazujący dwóch mężczyzn przytulają-
cych się i wzywających do akceptacji społeczności LGBTI 
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Dobre traktowanie

Zobacz

Streszczenie
W tym ćwiczeniu osoby uczestniczące najpierw myślą o swoich naj-
lepszych cechach a potem je przedstawiają innym osobom.  

Materiały
Papier, długopisy/ołówki

Instrukcje
1. Powiedz osobom uczestniczącym, że muszą zrobić listę swoich na-

jlepszych cech w ramach konkursu, aby wygrać wspaniałą podróż 
dookoła świata. Muszą być uczciwi, ale też skromni.

2. Dajcie uczestnikom czas na indywidualną refleksję i zapisanie swoich 
cech.  Następnie poproś wszystkie osoby o przedstawienie list, poprzez 
ich odczytanie na głos. 

3. Zanim przejdziesz do podsumowania, możesz powiedzieć uczest-
nikom, że każdy wykonał świetną robotę, dlatego każdy jest zwycięzcą.

Omówienie
• Jak się czujesz?

• Co było trudniejsze - sformułować nasze najlepsze cechy czy zaprezen-
tować je przed innymi? Dlaczego?

• Czy lista wyglądałaby inaczej, gdyby miała być zachowana tylko dla nas 
samych, a jeśli tak, to dlaczego?

• Które z tych cech odnoszą się do tego, jak współdziałamy z innymi i jak 
ich traktujemy?

• Dlaczego ważne jest, aby być bardziej świadomym naszych cech? Jak to 
może się odnosić do walki z rasizmem?

• Jakie cechy na liście chcielibyśmy mieć, ale jeszcze ich nie posiadamy? 
Jak możemy je poprawić?

• Jakie cechy muszą posiadać ludzie, aby zbudować świat wolny od 
rasizmu?
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Niewidzialny rasizm
Mowa nienawiści

Sieć

Streszczenie
Jest to ćwiczenie symulacyjne, w którym osoby uczestniczące wcielają się 
w rolę osób pracujących w sieci społecznościowej i muszą zdecydować, 
czy dana treść jest mową nienawiści i czy jest sprzeczna z regulaminem 
platformy.

Materiały
• Karty ról (w załączniku, liczba równa liczbie osób w każdej grupie)

• Karty treści z  portalu społecznościowego (w załączniku)

• Karty z regulaminem portalu społecznościowego (w załączniku, po 
jednej dla każdej grupy)

• Karty z przepisami prawnymi (po jednej dla każdej grupy) - należy je 
przygotować przed rozpoczęciem zajęć. Skorzystaj z przepisów kra-
jowych pochodzących z Kodeksu Karnego / Cywilnego związanych z 
mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści. Skopiuj je najlepiej na 
jednej kartce papieru. 

Instrukcje
UWAGA: ćwiczenie może być wykonywane w jednej grupie (najlepiej do 
szesnastu osób). Jeśli grupa jest duża, można ją podzielić na dwie.

1. Na początku ćwiczenia zapytaj osoby uczestniczące, czy korzystają z 
internetowych portali społecznościowych. Zapytaj, które z jakich i jak 
często? Dlaczego z nich korzystają?

2. Powiedz uczestnikom i uczestniczkom, aby wyobrazili sobie, że są 
częścią zespołu TWARZOWCA, serwisu społecznościowego dla młod-
ych ludzi, z około czterema milionami zarejestrowanych uczestników. 
Codziennie uczestnicy portalu zamieszczają ok. pięciu milionów wpisów 
i komentarzy. Portal rozrasta się i z każdym miesiącem liczba użyt-
kowników się powiększa. Wasz zespół zajmuje się zgłoszeniami użyt-
kowników portalu, związanymi z naruszeniem regulaminu. Waszym 
zadaniem jest podejmowanie decyzji, co zrobić z każdym zgłoszeniem. 
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Możecie zgłaszane posty zostawiać, usuwać, a nawet zgłaszać orga-
nom ścigania, jeśli stanowią one przestępstwo. Zostaniecie podzieleni 
na trzy równe grupy. Każda grupa ma swój numer: 1, 2 i 3.

• Grupa 1: Liderzy / liderki zespołu

• Grupa 2: Specjaliści / specjalistki do spraw polityki portalu

• Grupa 3: Społeczni konsultanci / społeczne konsultantki

3. Portal ma specyficzną formę działania: do zespołu zajmującego się 
zgłaszanymi treściami angażuje grupę społecznych konsultantów / 
konsultantek – zwykle wybranych w konkursie młodych ludzi (użyt-
kowników portalu), którzy mają takie samo prawo decydowania, jak 
pozostali członkowie zespołu. Poproś, aby poszczególne osoby wyloso-
wały swoje role lub rozdaj kartki losowo. Następnie powiedz wszyst-
kim, aby udali się do swoich grup. Ich zadaniem będzie zapoznanie 
się z regulaminem TWARZOWCA oraz regulacjami prawnymi i przedys-
kutowanie zgłaszanych treści. Daj każdej grupie wyciąg z regulaminu 
TWARZOWCA, kartkę z regulacjami prawnymi oraz kartki z treściami z 
portalu. Mają na to ok. 30 minut.

4. Następnie poproś o utworzenie mniejszych grup: w każdej małej 
grupie muszą znaleźć się trzy osoby – po jednej osobie reprezentu-
jącej każdą z grup: lider / liderka zespołu, specjalista / specjalistka ds. 
polityki portalu i społeczny konsultant / konsultantka. Rozdaj grupom 
kartki z treściami z portalu i poproś o podjęcie decyzji, co zrobić z da-
nym przykładem treści z portalu. Po ok. 20 minutach poproś grupy o 
przedstawienie zaproponowanych działań w przypadku każdej treści z 
portalu. Możesz na tablicy narysować tabelę i zebrać wszystkie zapro-
ponowane działania, na przykład:

Treści Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4
     
     



Konstelacje - Przeciwdziałanie rasizmowi i niewidzialnemu rasizmowi 108

Omówienie

• Jak czuliście / czułyście się podczas ćwiczenia? Co było dla was 
najtrudniejsze?

• Jak były podejmowane decyzje? Czy jesteście zadowoleni / zadowolone 
z takiego sposobu podejmowania decyzji?

• Czy zaproponowane rozwiązania są adekwatne do popełnionych 
czynów? Jak o tym decydowano?

• Czy w waszej decyzji braliście / brałyście pod uwagę fakt, że dana treść 
została zamieszczona przez osobę prywatną czy publiczną? Czy osoby 
publiczne powinny mieć prawo do powiedzenia więcej niż inne osoby? 
Uzasadnijcie swoje zdanie.

• Czy czytacie regulaminy portali społecznościowych, na których macie 
konto? Co w nich jest? Czy są tam zapisy dotyczące mowy nienawiści?

• Jak reagujecie, gdy widzicie mowę nienawiści w Internecie? Czy zgłasza-
cie nienawistne treści? Jaka jest reakcja portalu?

• Czy, waszym zadaniem, zapisy  prawa chronią wszystkie osoby przez 
przemocą? Jakie grupy nie są wymienione w prawie? Dlaczego? Czy to 
oznacza, że można je obrażać i atakować? 

• Jakie ograniczenia znajdują się w prawie do swobody wyrażania 
poglądów?

Ćwiczenie pochodzi z: Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi - pakiet materiałów edukacji 
praw człowieka, Warszawa 2017: Amnesty International
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Załacznik: Wyciąg z regulaminu TWARZOWCA
Liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników naszego 
serwisu. Bardzo dokładnie analizujemy zgłoszenia dotyczące gróźb, 
aby rozpoznać poważne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego i pry-
watnego. Usuwamy wiarygodne groźby dotyczące uszkodzenia ciała 
skierowane do osób prywatnych. Usuwamy też groźby potencjalnych 
aktów kradzieży, wandalizmu lub innych zagrożeń związanych ze sferą 
finansów.

TWARZOWIEC zachęca od otwartej dyskusji, dzielenia się poglądami i 
opiniami. Usuwamy jednak treści propagujące nienawiść, bezpośrednio 
atakujące użytkowników z powodu ich:

• koloru skóry,

• przynależności etnicznej,

• narodowości,

• religii lub wyznania,

• orientacji seksualnej,

• płci, tożsamości płciowej,

• niepełnosprawności lub choroby.

Na TWARZOWCU nie zezwalamy  na obecność organizacji i osób prop-
agujących nienawiść w stosunku do grup objętych ochroną.

Nie zezwalamy na tworzenie stron na TWARZOWCU organizacjom, które 
prowadzą: działalność terrorystyczną lub zorganizowaną działalność 
sprzeczną z prawem. Usuwamy także materiały wyrażające poparcie dla 
grup biorących udział w wyżej wymienionych działaniach, charaktery-
zujących się sprzecznymi z prawem zachowaniami pełnymi przemocy. 
Zabronione jest wyrażanie uznania dla przywódców tych organizacji i 
popieranie ich, jak również akceptowanie ich działalności.

Nie tolerujemy nękania i prześladowania. W rażących przypadkach łama-
nia prawa zgłaszamy je organom ścigania. 

Usuwamy materiały, które zastraszają innych lub propagują przemoc i 
wykorzystywanie seksualne.

(Opracowano na podstawie Regulaminu i zasad obowiązujących na 
Facebooku).
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Załącznik: Karty z rolami

Grupa 1: Liderzy / liderki zespołu

Waszym zadaniem będzie przeprowadzenie spotkania w grupie składającej się 
z trzech osób: oprócz was będzie tam specjalista / specjalistka do spraw polityki 
portalu oraz społeczny konsultant / konsultantka. Wasza praca będzie składała się 
z dwóch etapów:

ETAP I: Spotkanie w grupie liderów / liderek zespołu. Zapoznajcie się dokładnie z 
wyciągiem z regulaminu portalu oraz z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi 
w kraju. Przedyskutujcie także zgłaszane treści i pomyślcie nad tym, co należy z 
nimi zrobić. Macie kilka możliwości: usunąć treść, zostawić treść, skontaktować 
się z użytkownikiem, zgłosić treść organom ścigania, zamknąć konto użytkownika. 
Możecie też zaproponować inne rozwiązanie.

ETAP II: Waszym zadaniem będzie przeprowadzenie spotkania w grupie składającej 
się z trzech osób: oprócz was będzie tam specjalista / specjalistka do spraw polityki 
portalu oraz społeczny konsultant / konsultantka. Podczas pracy waszej grupy 
musicie zdecydować, co zrobić ze zgłaszanymi treściami. Twoim zadaniem będzie 
poprowadzenie pracy grupy. Na początku przywitaj i przedstaw członków grupy. 
Następnie odczytaj lub pokaż pierwszą kartkę z treścią z portalu i poproś członków 
grupy o przedstawienie swojej opinii. Następnie podejmijcie decyzję, co zrobić z tą 
treścią. Do ciebie należy ostateczna decyzja, co zrobić z daną treścią. Pamiętajcie, 
że każdą decyzję musicie uzasadnić.
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Grupa 2: Specjaliści / specjalistki ds. polityki portalu

Jesteście grupą, która odpowiada za politykę portalu i przestrzeganie regulaminu 
przez jego użytkowników. Bardzo dokładnie pilnujecie, aby podjęte decyzje od-
nośnie treści na portalu były zgodne z regulaminem oraz obowiązującym w kraju 
prawem. Wasza praca będzie składała się z dwóch etapów:

ETAP I: Spotkanie w grupie specjalistów / specjalistek do spraw polityki portalu. 
Zapoznajcie się dokładnie z wyciągiem z regulaminu portalu oraz z obowiązują-
cymi uregulowaniami prawnymi w kraju. Przedyskutujcie także zgłaszane treści i 
pomyślcie nad tym, co należy z nimi zrobić. Macie kilka możliwości: usunąć treść, 
zostawić treść, skontaktować się z użytkownikiem, zgłosić treść organom ścigania, 
zamknąć konto użytkownika. Możecie też zaproponować inne rozwiązanie.

ETAP II: Spotkanie w małej w grupie składającej się z trzech osób: oprócz was 
będzie tam lider / liderka zespołu oraz społeczny konsultant / konsultantka. Pod-
czas pracy waszej grupy musicie zdecydować, co zrobić ze zgłaszanymi treściami. 
Spotkanie poprowadzi lider / liderka zespołu. Przedstawcie waszą propozycję do-
tyczącą tego, co zrobić z daną treścią oraz ją uargumentujcie. Ostateczna decyzja 
należy do lidera / liderki zespołu.

Grupa 3: Społeczni konsultanci / społeczne konsultantki

Jesteście osobami, które w drodze konkursu zostały wybrane na społecznych 
konsultantów / konsultantki. Waszą rolą jest pilnowanie, aby pracownicy portalu 
nie nadużywali prawa dotyczącego usuwania treści portalu oraz aby prawo do 
wolności wyrażania opinii i poglądów było respektowane. Wasza praca będzie 
składała się z dwóch etapów:

ETAP I: Spotkanie w waszej grupie. Zapoznajcie się dokładnie z wyciągiem z 
regulaminu portalu oraz z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w kraju. 
Przedyskutujcie także zgłaszane treści i pomyślcie nad tym, co należy z nimi zrobić. 
Macie kilka możliwości: usunąć treść, zostawić treść, skontaktować się z użytkown-
ikiem, zgłosić treść organom ścigania, zamknąć konto użytkownika. Możecie też 
zaproponować inne rozwiązanie.

ETAP II: Spotkanie w małej w grupie składającej się z trzech osób: oprócz was 
będzie tam lider / liderka zespołu oraz specjalista / specjalistka do spraw polityki 
portalu. Podczas pracy waszej grupy musicie zdecydować, co zrobić ze zgłaszan-
ymi treściami. Spotkanie poprowadzi lider / liderka zespołu. Przedstawcie waszą 
propozycję dotyczącą tego, co zrobić z daną treścią oraz ją uargumentujcie. Os-
tateczna decyzja należy do lidera / liderki zespołu.
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Załącznik: Treści z portalu

1 Komentarz osoby prywatnej pod artykułem prasowym dotyczą-
cym doniesień o przypadkach molestowania przez uchodźców 
dzieci na basenach w Niemczech (artykuł ukazał się na stronie Nie 
dla islamizacji Europy):

A czy w Niemczech nie ma prawdziwych facetów, którzy by inter-
weniowali w jedyny słuszny sposób, czyli siłą i agresją? Gdyby jeden 
z drugim ciapaty dostał boksa to by się oduczył i następnym razem 
zastanowił co robi.

2 Organizacja społeczna zamieszcza na swojej stronie plakaty z taką 
treścią:

Homoseksualizm poważnie szkodzi życiu i zdrowiu.

Homoseksualiści byli dwa razy częściej skazywani za przestępstwa 
seksualne. Homoseksualiści byli cztery razy częściej skłonni dopuścić 
się zabójstwa.

(Na plakatach są ww. napisy i zdjęcie mężczyzny w kajdankach).

3 Znana radna miejska zamieszcza na swoim profilu taki post:

Złapać to coś i ogolić na łyso!

(Pod postem jest zdjęcie posłanki z partii opozycyjnej, którą skry-
tykowała radna).

4 Post osoby prywatnej na temat uchodźców:

Zostawić kobiety i dzieci a tych wszystkich byczków co szukają roz-
rywki zapakować w samolot wieźć do Syrii i Iraku czy skąd oni są i 
niech walczą o wolność a jak wywalcza to niech tam budują ....to im 
się odechce gwałtów i tego isis tym co należą...jak to było ...Arbeit 
macht frei czyli praca czyni wolnym..... (pisownia oryginalna)
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5 Film osoby prywatnej, w którym padają takie słowa:

Największą przeszkodą na drodze ruchu wolnościowego, zdążającego 
do umocnienia narodu, nie są oligarchowie, mafia, establishment czy 
wrogowie, ale jest zwykłe tchórzostwo, zwykła żydowska pasywność 
(...). Ciemiężyciele i pasywny żydowski motłoch będzie chciał was 
rzucić na kolana, przeczołgać, przemielić, przełknąć, przetrawić, a na 
koniec będzie chciał was wypluć, bo jesteście niewygodni.
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Niewidzialny rasizm
Stereotypy i uprzedzenia

Kto jest kim?

Streszczenie
Osoby uczestniczące pracują z fotografiami i omawiają uprzedzenia 
związane z wyglądem fizycznym.     

Materiały
Zestaw zdjęć (w załączniku), wydrukowane kopie listy pytań (w załączniku)

Instrukcje
1. Podziel grupę na małe trzy lub czteroosobowe grupy i daj każdej z nich 

zestaw ośmiu zdjęć. 

2. Poproś osoby uczestniczące, aby uważnie obejrzały wszystkie zdjęcia, 
a następnie wybrały jedno, które wpadło im w oko i którego historię 
chcieliby odkryć. (Alternatywnie, aby zaoszczędzić zasoby, możesz 
losowo przydzielić jedno zdjęcie każdej z grup).

3. W momencie, gdy wszystkie grupy wybiorą zdjęcie, rozdaj grupom listę 
pytań Wyjaśnij, że pytania te pomogą uczestnikom stworzyć historię o 
danej osobie po dokładnym przestudiowaniu jej zdjęcia. Poproś grupy 
o przygotowanie takich historii. 

4. Poproś grupy o przedstawienie swoich historii na forum grupy i prze-
jdźcie do omówienia ćwiczenia. 

Omówienie
• Które zdjęcia wybrałeś/aś i dlaczego?

• Jakie informacje znalazłeś/aś na zdjęciu, które pomogły ci stworzyć 
historię?

• Czy mieliście trudności w odpowiedzi na pytania z listy pytań?

• Jak prawdopodobne jest, że twoja historia jest prawdziwa? 

• Dlaczego uważasz, że pewne historie kojarzą nam się z pewnymi ce-
chami fizycznymi?

• W jakich sytuacjach wykorzystujemy cechy fizyczne, aby stworzyć 
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opinię o innych ludziach w realnym życiu?
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Załącznik: Lista pytań
• Jak się nazywa ta osoba?

• Ile rodzeństwa ma ta osoba?

• Jak wygląda dom tej osoby? Z kim mieszka?

• Gdzie ten człowiek pojechałby na wakacje?

• Co ta osoba robiłaby w wolnym czasie?

• Jak ta osoba zarabia na życie?

• Jakimi językami posługuje się ta osoba?

• Jaki poziom wykształcenia ma ta osoba?

• Czy ta osoba ma partnera, dzieci?

• Jakie są marzenia i cele tej osoby?
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Załącznik: Fotografie

https://unsplash.com/collections/10024483/activity-who-is-who 
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PODEJŚCIA	EDUKACYJNE

Praca środowiskowa

Myślenie, a następnie generowanie działań środowiskowych, które 
mają zajmują się bardzo delikatnymi kwestiami wykluczenia i ra-
sizmu, oznacza pozycjonowanie się na dwóch poziomach, które są 
zarówno teoretyczne, jak i praktyczne:

• Pierwszy poziom dotyczy tego, co rozumiemy przez wspólnotę 
/ środowisko / społeczność i jak bardzo ten “podmiot”, tak 
wielopostaciowy i możliwy do zinterpretowania, może być po-
tencjalnym źródłem działań przeciwko rasizmowi i wykluczeniu 
wszelkiego rodzaju.

• Drugim poziomem jest to, jak dużym wyzwaniem jest zaan-
gażowanie społeczności nie tyle w działania silnie skoncentrow-
ane na kwestiach antyrasistowskich, ile w działania, które mogą 
dotknąć i przekroczyć obszary “wokół” takiego tematu. Obszary 
te są prawdziwymi systemami, które mogą następnie blokować 
perspektywę odbioru, integracji, spójności społecznej w różnych 
kontekstach życia.

Środowisko / Społeczność / Wspólnota

Co to jest środowisko?

Środowisko można ogólnie zdefiniować jako miejsce, w którym 
tożsamość indywidualna i zbiorowa jest formowana i wzmacniana, 
miejsce, w którym tożsamości te są uznawane, potwierdzane, 
pielęgnowane i przekształcane. Tak zdefiniowane środowisko jest 
miejscem, ramami, w których odbywa się proces identyfikacji. Po-
jęcie środowiska przywołuje inne pojęcia i terminy, które pomagają 
zrozumieć, choć nie w pełni, jego znaczenie: fizyczne granice tery-
torium, jego organizację polityczną i ekonomiczną, jego ludność, 
jego ekspansję na terytorium, jego historię i pochodzenie, system 
wspólnych wartości, problemy, różne usługi powołane do ich ro-
związywania, potrzeby ludności itp.

Każdy z nas żyje we wspólnocie / środowisku / społeczności, ale nie 
każdy wie, jak się ono wyraża, a jeszcze mniej zdajemy sobie sprawę z 
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naszej roli i władzy w jego ramach. Bez wiedzy i świadomości nie jest 
jednak możliwe rozwijanie poczucia przynależności i uczestnictwa, 
które wyraża się w aktywnym obywatelstwie.

Zapotrzebowanie na “wspólnotę” jest jednym z najbardziej aktu-
alnych i pilnych w świecie charakteryzującym się coraz większymi 
możliwościami zmian i transformacji, ale jednocześnie coraz bardziej 
brakuje mu wspólnych i wiążących punktów odniesienia. Życie we 
wspólnocie nie oznacza automatycznego poznania, czym ona jest, 
jakie są jej początki i granice, czym jest organizacja polityczna, ad-
ministracyjna i ekonomiczna, jaki jest system wspólnych wartości 
i pojawiających się kwestii oraz jaka jest organizacja usług, która 
odpowiada potrzebom ludności.

W społeczeństwie o wielorakich możliwościach, gdzie wymiary zmie-
niają się w odniesieniu do możliwych interakcji technologicznych, 
z jednej strony zwiększa się możliwość komunikacji, ale z drugiej 
strony istnieje ryzyko osłabienia więzi bliskości i wartości fizycz-
nego kontekstu życia. Nie ulega wątpliwości, że współczesny czas 
przynosi ważne możliwości, ale nie można zaprzeczyć, że zwłaszcza 
dla młodego człowieka takie możliwości mogą być dezorientujące. 

Poszukiwanie i redefiniowanie przestrzeni “fizycznej”, w której 
można “poczuć się częścią” - a następnie, mając jasny cel, zainicjować 
i utrwalić procesy dzielenia się - staje się pilną potrzebą spójności i 
odpowiedzialnego życia razem.

Podstawowymi elementami definiującymi przestrzeń fizyczną jest 
niewątpliwie “terytorium” (naturalne i stworzone przez człowieka 
środowisko fizyczne), które gwarantuje niezbędne zasoby dla ro-
zwoju wspólnoty i stwarza możliwości i ograniczenia, które wpływają 
na komunikację, “relacje społeczne” i “więzi społeczne” (więzi solidar-
ności, identyfikacji, konkurencji i konfliktów, które skutkują formą 
organizacji społecznej), które charakteryzują ludność wchodzącą w 
skład tego terytorium

Co oznacza “świadome działanie we wspólnocie / w 
środowisku”?

Terytorium, które jest również wspólnotą / środowiskiem, może 
wspierać ludzi w rozwijaniu zdolności do dzielenia się potrzebami, 
równych praw i symetrycznych obowiązków, połączonych i skoor-
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dynowanych w więzi solidarności w celu promowania budowy 
wspólnego dobra. Wszystko polega na uznaniu tego terytorium, tego 
kontekstu, tej wspólnoty za swoją własną, nie w sensie “własności”, 
ale jako przestrzeni, w której każdy może swobodnie wyrażać, czuć 
się jej częścią i krytycznie się dzielić.

Tak zdefiniowana społeczność jest z pewnością złożonym systemem. 
Jej odczytanie i interpretacja nie jest prosta, ponieważ jeśli traktuje się 
ją jako system, to nie jest to suma części, ale wynik ich wzajemnych 
powiązań i woli aktorów do zaangażowania się. Każda decyzja jest w 
rzeczywistości zdefiniowana dzięki wszystkim elementom poprzec-
znym. Trudno jest rozpoznać siły, które działają poza elementami 
strukturalnymi, ponieważ ich działanie podlega ciągłej ewolucji i nie 
jest łatwo opisać je na własnych mapach referencyjnych. Jeśli, z jed-
nej strony, wspólnota jako “wartość” jest podstawowym elementem 
do ustalenia jakiegokolwiek rozumowania na ten temat, to z drugiej 
strony, aspekt wspólnoty jako “praktyki” jest równie fundamentalny 
i musi być dziedzictwem każdego człowieka, ale także, i przede 
wszystkim, dziedzictwem wspólnoty jako zwartej struktury. Praktyka 
wspólnotowa, jeśli jest kompetentnie promowana, ma zatem funda-
mentalne znaczenie dla zachowania zbiorowej motywacji do udziału 
w pozytywnym stylu życia. Dzielenie się i interakcja między ludźmi są 
wspierane i wzrastają, w rzeczywistości, poprzez zasady i konwencje 
oraz, w fazie bezpośrednio poprzedzającej, na pozytywnym odbiorze 
tych samych zasad i podobnych konwencji.

Jakie są narzędzia do działania w społeczności / środowisku?

Pierwszy akt, skierowany do wszystkich podmiotów działających w 
tej dziedzinie, dotyczy zdolności percepcji i świadomości miejsca, tak 
aby mogło ono wyrażać całą potencjalną generatywność. Poczucie 
miejsca oznacza budowanie wspólnego zmysłu relacyjnego, oznacza 
poznanie kontekstu, w którym znajduje się jedna osoba i rozpoznanie 
go jako osobistego i świadomego zbiorowego obiektu.

Drugi akt, który ma związek z wymiarem separacji i inkrustacji, które 
ekosystem, aby stać się korzystnym, musi obniżyć lub wyeliminować. 
Wymaga to działania systemowego, angażującego postacie społec-
zne jako główne podmioty, które są w stanie interpretować modele 
interwencji w kategoriach umożliwienia społecznościom i organizac-
jom ponownego odczytania i ponownej interpretacji samych siebie 
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w innowacyjny sposób.

Wreszcie trzeci akt, który dzięki kontekstowi wyszkolonemu do prze-
kraczania granic, może zaakceptować hybrydyzację, zróżnicowanie i 
konflikty w sposób integrujący, żyjąc w miejscu o gęstości relacyjnej.

Gęstość relacyjna umożliwia skupienie wszystkich aktów społecznych 
mających na celu rozwój autonomii ludzi i całej wspólnoty odniesie-
nia w obszarach symbolicznych i praktycznych.

Te obszary nogą funkcjonować i zmieniać się dzięki obecności tej 
intensywnej relacji.

To mieści się ramach znaczeń wyrażonych z mocą i wielką wizją przez 
Ostroma1, który pokazał, że społeczności, rozumiane jako zespół 
osób zarządzających i użytkowników zasobów zbiorowych, są w st-
anie, pod pewnymi warunkami, zarządzać zasobami naturalnymi w 
sposób zadowalający dla siebie i pozwalający im funkcjonować przez 
długi czas. 

I pod pewnymi warunkami Ostrom odnosi się do wiedzy, zaufania i 
komunikacji między członkami wspólnoty; istnienia systemów zasad 
lub instytucji już ustanowionych na danym terytorium; oraz nieinger-
encji władz zewnętrznych, takich jak państwo.

Jest to zatem łańcuch umiejętności do zdobycia, który zaczyna się 
od świadomości, przechodzi od nabycia kompetencji i dochodzi do 
gęstego budowania trwałych relacji.

Działania wspólnoty mające na celu zwalczanie uprzedzeń, 
rasizmu i innych form nietolerancji

Prowadzenie działań wspólnotowych / pracy środowiskowej

Promowanie zaangażowania społecznego oznacza otwieranie 
przestrzeni dla uczestnictwa obywateli, gdzie można doświadczyć 
form aktywnego obywatelstwa, wychodząc poza klasyczną logikę 
roszczeń i skarg, i gdzie możliwe jest rozwijanie poczucia odpowied-
zialności i tworzenie relacji zrozumienia i zaufania pomiędzy zaint-
eresowanymi podmiotami społecznymi. 

1 Ostrom E. 2007. Governare i beni collettivi. Istituzioni pubbliche e iniziative della 
comunità, Marsili editore.
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Rozwój wspólnotowy oznacza ukierunkowanie działań mających na 
celu poprawę stosunków między lokalnymi składnikami “podsystemu 
społeczno-terytorialnego o określonych granicach”, stawienie czoła 
konfliktom i usunięcie bloków, które utrudniają wyrażenie ukrytych 
zasobów i potencjału, promowanie budowy pluralizmu i pozytywnej 
redefinicji wspólnej tożsamości zbiorowej, która umożliwia rozwój 
nowych sposobów życia indywidualnego i zbiorowego..

Działania powinny być oparte na bliskości, wzajemności i 
“pojemności”.

Działanie wspólnotowe musi uwzględniać wartość doznaniową, 
a zatem niektóre słowa kluczowe, takie jak bliskość, wzajemność i 
zdolność do działania, mają zasadnicze znaczenie.

Bliskość, jako rzeczownik, który wskazuje na podwójny ruch, aby 
wyjść poza spojrzenie i podzielić się, oraz podwójna perspektywa, 
włączająca, wzmacniająca i umożliwiająca2.

To go further, it means to raise one’s eyes and give one’s existence a 
horizon. To raise one’s eyes means to be able to see others that we 
cross in the wonderful paradox of being close but feeling close to 
what we see far away. 

Idąc dalej, to znaczy podnieść swoje oczy i dać swojemu istnieniu 
horyzont. Podnieść swoje oczy oznacza móc widzieć innych, których 
przekraczamy w cudownym paradoksie bycia blisko, aby czuć się 
blisko tego, co widzimy daleko. 

Konieczne jest zatem odwołanie się do koncepcji przynależności, 
która jest przeciwstawna do poczucia osamotnienia i izolacji od kon-
tekstu, który nas warunkuje i ogranicza, należymy do tego samego 
horyzontu, który pozwala nam zacząć identyfikować się jako “my”, 
a nie jako “oni i ja”. Innymi słowy, poczuć przynależność może być 
jednocześnie elementem zjednoczenia pozytywnych i krytycznych 
aspektów kontekstu, w którym żyjemy. Moje życie będzie się rozwijać 
w odniesieniu do życia innych, dzieląc ten sam kontekst i miejsce (bo-
gate w potencjał, ale i w kruche elementy, które trzeba przemyśleć 
na nowo). 

2 Messia F., Venturelli C. (a cura di).2015. Il welfare di prossimità Partecipazione 
attiva, inclusione sociale e comunità, ed. Erickson.
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Tak można zrozumieć słowo bliskość, nie tylko w sensie bliskości 
fizycznej, ale również w perspektywie włączającej. Nasz horyzont 
polega na dzieleniu wspólnego horyzontu pomiędzy te podmioty, 
które należą do tego samego kontekstu.

W tej panoramie kluczowy jest zatem również temat praktyk w 
zakresie wzajemności. Wzajemność nie jest kwestią indywidualną, 
ale przede wszystkim relacją. 

Etyka wzajemności wśród jednostek jest fundamentem godności, 
pokojowego współistnienia, legitymizacji, sprawiedliwości, uznania i 
szacunku wśród jednostek, które są również bardzo różne od siebie. 
Wzajemność jest zasadniczą podstawą interpretacji współczesnej 
koncepcji zbiorowości.

Bliskość i wzajemność mogą wspólnie przyczynić się do odtworze-
nia dobrowolnego przeplatania się ludzi, którzy mają kawałek 
losu, marzenie, perspektywę, która, jeśli będzie wspólna, stanie się 
bardziej wyobrażalna, wykonalna i bardziej zrównoważona. 

Możliwość oddania życia czemuś, co jest osiągalne i możliwe do zre-
alizowania, odrywa się zatem od podłoża zbiorowego wypracowania, 
w którym pragnienia grupy społecznej mogą nabrać kształtu, aby 
“nauczyć się na nowo myśleć o przyszłości”3.

Działania wspólnoty / środowiska mające na celu zwalczanie 
rasizmu i innych form nietolerancji powinny zająć się pewnymi 
wymiarami, które mogą być szkodliwe

Gwałtowna modyfikacja fenomenologii społecznej w świecie 
zachodnim sprawia, że konieczna jest duża zdolność adaptacji do 
oferty społecznej, która mogłaby coraz bardziej zmniejszać sytuacje 
konfliktowe (np. w dziedzinie ruchów migracyjnych, bezpieczeństwa 
miejskiego, społecznej mikrokryminalności, a także w związku z 
coraz bardziej niewidzialnymi działaniami rasistowskimi w naszych 
społecznościach), a także stanowić wielkie wsparcie dla tworzenia 
procesów jakościowych życia społecznego.

Można i trzeba to zrobić przy pomocy narzędzi instytucjonalnych, 

3 Appadurai A. 2011. Le aspirazioni nutrono la democrazia, Etal edizioni srl, 
Milano.
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norm, procedur, procesów edukacyjnych, ale także i przede wszyst-
kim praktyk wspólnotowych.

W tym kontekście ważne jest, aby przede wszystkim zrozumieć, że 
angażowanie wspólnoty staje się wyzwaniem, nie tylko w działania 
silnie skoncentrowane na tematach (w naszym przypadku na an-
tyrasizmie), ale także w działania, które mogą dotknąć i przekroczyć 
obszary “wokół” problemów. Obszary te są prawdziwymi systemami 
i mogą wtedy blokować perspektywę odbioru, integracji, spójności 
społecznej w kontekście życia.

I tak, należy wziąć pod uwagę trzy szkodliwe wymiary, które blokują 
rozwój społeczności: 

• granice

• hierarchie

• “prywatne” miejsca.

I to właśnie na nich warto się skupić i podjąć intensywną i strate-
giczną pracę ze społecznością / środowiskiem.

Z tego powodu, jako że granica dzieli, musimy wyjść poza lub zaan-
gażować różne, nietypowe grupy, z którymi możemy zaplanować, jak 
pokonać wyzwania, a nie tylko prowadzić działania symulacyjne.

Hierarchia sprawia, że wszystko jest klasyfikowane według ról i mie-
jsc identyfikujących te poniżej i te powyżej. Należy wtedy stosować 
formuły poziome: decyduje każdy.

Prywatyzacja miejsc, kontekstów, które zrodziły się jako publiczne, 
marginalizuje i zwiększa odległości z grupami marginalizowanymi. 
Pojęcie dobra wspólnego musi zostać odzyskane. Wspólna istota 
dobra zależy od wyboru wspólnoty, która troszczy się o nie z taką 
samą uwagą, z jaką członkowie tej wspólnoty zazwyczaj dbają o 
swoje własne dobra, a przede wszystkim dzielą się nimi.

Działania wspólnotowe mające na celu przeciwdziałanie 
rasizmowi i innym formom nietolerancji mogą opierać się na 
metodzie

Model interwencji można prześledzić na przykładzie metody par-
tycypacyjnego działania-badania, która ułatwia procesy partycypa-
cyjne w społeczności i wzmacnia “tkankę” społeczności poprzez 
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świadomość i legitymizację odczuwanych problemów oraz wspólne 
definiowanie sposobu ich wyboru i rozwiązywania.

Stosowanie tek metody jako sposobu interwencji oznacza wejście 
w procesy, dynamikę społeczną i kulturową działającą w konkretnej 
społeczności oraz wypracowanie ścieżki operacyjnej i odpowiednich 
technik do konkretnego mikrokontekstu działania; służy to pro-
mowaniu działań i procesów animacji społecznej mających na celu 
wspieranie powstawania niewyrażonych potrzeb oraz aktywizację 
nowych grup i pozytywnych liderów.

Działanie-badanie wymaga umiejętności aktywnego słuchania i par-
tycypacyjnej obserwacji rzeczywistości, przygotowania do określenia 
i wyznaczenia ścieżek, które umożliwią produkcję znaczeń przez 
wszystkich aktorów, wspólnego odbudowania sensu i odpowied-
zialności oraz rekonfiguracji “pola społecznego”, w którym działają 
interakcje i powiązania.

Może to również oznaczać promowanie “działań zerwania”, ro-
zumianych jako zakłócenie istniejącej równowagi, ale również jako 
ponowne otwarcie kanałów komunikacji, które mogą ułatwić niez-
będne wzajemne uznanie i rozwinąć nowe myśli i relacje

Community actions to counteract racism and other forms of 
intolerance can follow/can be part of an educational process

Działania wspólnotowe są ustrukturyzowane i zróżnicowane w 
zależności od kontekstu, a ich celem jest stworzenie powiązań 
między treściami, których dotyczy szkolenie/ działalność edukacyjna, 
a społecznością.

Jest to ćwiczenie edukacyjne dla młodych ludzi, ale także dla sys-
temów, które ich łączą (szkoła, uniwersytet, praca, ośrodki agregacji 
itp.), ponieważ stwarza warunki do kształcenia, które zajmuje się 
interakcją z innymi, nad umiejętnością opowiadania i rozwijania 
ram uporządkowanych znaczeń, nad wymiarem integracji między 
systemami, które żyją w tym samym kontekście. 

Działania wspólnotowe mogą opierać się na następujących filarach::

• zwinność - interwencja wspólnotowa jest sama w sobie 
“nieuporządkowana” w tym sensie, że nie może być zdefiniowana 
w całości, ponieważ niektóre elementy rozwoju zostaną określone 
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przez kontekst i moment.

• ciągłość - są one powiązane z działaniami i procesami już 
istniejącymi w kontekście, w którym odbywa się działanie 
wspólnotowe.

• horyzontalność - stosować formuły horyzontalne: decyduje każdy.

• zaangażowanie - krzyżują się: angażują różne, nietypowe grupy i 
kategorie.

• otwartość przestrzenna - wykorzystanie nietypowych przestrzeni i 
miejsc, publicznych lub stających się powszechnymi.

Mogą one również opierać się na prostych określonych ramach 
metodologicznych: 

1. Określenie celu głównego oraz ewentualnych celów pośrednich 
lub drugorzędnych Określenie celów w fazie przygotowawczej 
ma zasadnicze znaczenie, aby nie utracić priorytetów, ale również 
wzbogacić je o ewentualne inne cele drugorzędne, ale istotne.

2. Określenie działania głównego oraz wszelkich działań pośrednich 
lub wtórnych - określenie działań, które są niezbędne, aby nie 
utracić priorytetów, ale również aby wzbogacić je o wszelkie inne 
“zdarzenia” wtórne, ale istotne.

3. Obszar działania - Terytorium (które może być również miejscem, 
dzielnicą itp.) musi być dokładnie określone.

4. Odczytywanie kodów wybranej przestrzeni i wybór węzłów 
strategicznych 

• Odczytywanie kontekstu. Każda zdefiniowana przestrzeń ma 
kody i rekurencję, które należy uwzględnić w fazie projektowa-
nia i oceny.

• Zdefiniowanie, po przeczytaniu kodów i powtórzeń, na które z 
nich można liczyć (tj. miejsca, ludzie, sytuacje, na które należy 
liczyć w celu powodzenia akcji).

Działania wspólnotowe / praca środowiskowa w projekcie STAR: 
wymiana doświadczeń

Prowadząc działania edukacyjne w szkołach, praca środowiskowa 
była integralną częścią samego procesu edukacyjnego. Uczestnicy 
warsztatów, głównie uczniowie / uczennice w wieku od 14 do 18 lat, 
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prowadzili/ły działania społeczne po warsztatach na temat rasizmu i 
niewidzialnego rasizmu.

Praca środowiskowa została włączona do procesu edukacyjnego z 
uwagi na fakt, że w cyklu uczenia się przez doświadczenie, zdefin-
iowanym przez Kolba, nie ma uczenia się bez eksperymentowania i 
działania.

Wraz z osobami uczestniczącymi, po zajęciu się tematem rasizmu i 
niewidzialnego rasizmu, zidentyfikowaniu przyczyn i skutków tych 
zjawisk, pracy nad wyzwaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, 
przeszliśmy do rozwoju działań społecznych, które:

• Były związane z kontekstem życia uczestników

• Były związane z tematami poruszanymi w części warsztatowej

• Umożliwiały uczestnikom działania, w których czuli się komfortowo

• Sprzyjały tworzeniu warunków wstępnych dla przyszłej refleksji i 
świadomości zarówno uczestników, jak i wspólnoty odniesienia

Działania zostały przeprowadzone na terytoriach znanych uczest-
nikom i określonych jako terytoria referencyjne dla projektu STAR. 
Uczestnicy zastosowali się do zasad wymienionych w poprzednich 
punktach i wykorzystali swoją kreatywność do zachęcania osób, 
które zazwyczaj nie biorą udziału w działaniach przeciwko rasizmowi, 
w nietypowych miejscach.

Oto niektóre z działań prowadzonych w celu pobudzenia społec-
zności do przeciwdziałania rasizmowi i niewidzialnemu rasizmowi:

• Balonik, kwiatek dla ciebie! Uczestnicy wybrali cytaty o rasizmie i 
niewidocznym rasizmie, aby dać je ludziom razem z papierowymi 
balonami lub kwiatami czy zakładkami zrobionymi przez nich. Celem 
tego działania było zwrócenie uwagi ludzi prostym gestem, takim jak 
wręczenie balonika lub kwiatu, a następnie zatrzymanie się i refleksja 
nad tematami projektu STAR.

• Wędkowanie w barze! Uczestnicy zaproponowali umieszczenie w 
barach swoich społeczności koszy, zawierających zwroty/cytaty 
związane z rasizmem i niewidocznym rasizmem. Celem tego działa-
nia było zaciekawienie ludzi w barze, a następnie uświadomienie im 
tematyki projektu. Również w tym ćwiczeniu uczestnicy wybrali cytaty 
w tygodniach poprzedzających realizację akcji wspólnotowej i udali 
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się do kilku barów w centrum miasta, aby opowiedzieć o projekcie 
STAR i w ten sposób zaangażować wybrane bary w realizację samego 
działania.

• Masz pocztę! Uczestnicy mieli pomysł na dostarczenie kopert w niek-
tórych domach w centrum miasta, zawierających cytaty o rasizmie 
i niewidzialnym rasizmie z objaśnieniem projektu STAR. Celem tego 
działania była próba “wejścia do domów ludzi”, do codziennego życia 
ludzi, aby skłonić ich do refleksji nad tematami projektu.

• Eksperyment społeczny: Czy kiedykolwiek uściskałeś obcokrajowca? W 
tym ćwiczeniu uczestnicy zaangażowali się bezpośrednio, zatrzymując 
na ulicy ludzi, którzy patrzyli na wykonany przez nich znak, wzywając 
ludzi do zatrzymania się. Ci, którzy się zatrzymali, zostali poproszeni o 
uścisk, a następnie. W ten sposób powstał związek, w którym możliwa 
była otwarta rozmowa na temat rasizmu i niewidzialnego rasizmu.
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Edukacja rówieśnicza
Istnieje wiele podejść do edukacji oraz wiele metodologii i metod sto-
sowanych w procesach edukacyjnych, których wybór jest zazwyczaj 
uzależniony od grupy docelowej, celów i zadań, dostępnego czasu 
i dostępnych zasobów. “Edukacja rówieśnicza” w projekcie STAR to 
podejście, kanał komunikacji, metodologia, filozofia i strategia. 

Czym jest edukacja rówieśnicza?
Sam termin składa się z dwóch słów i ich wyjaśnienie może być po-
mocne w zrozumieniu, czym naprawdę jest edukacja rówieśnicza. 
Określenie “róweiśnik” odnosi się zazwyczaj do osoby, z którą dziel-
imy pewne cechy, takie jak: wiek, płeć, przynależność do tej samej 
grupy społecznej, wykonywanie tej samej pracy lub posiadanie tego 
samego statusu społecznego. Jednak tradycyjnie termin ten był 
używany głównie w odniesieniu do wieku. Edukacja jest bardziej 
skomplikowana do zdefiniowania, ponieważ może być ona częścią 
planowanego procesu (edukacja formalna i nieformalna) lub zdarzyć 
się zupełnie przypadkowo (edukacja nieformalna) przy użyciu bardzo 
różnych narzędzi. Ogólnie rzecz biorąc, edukacja jest procesem, 
podczas którego uczymy się czegoś - zdobywania wiedzy, uczenia 
się pewnych umiejętności, rozwijania charakteru i/lub rozwijania 
postaw. 

W skrócie, edukacja rówieśnicza polega na uczeniu się od 
rówieśników. A w przypadku projektu STAR, to młodzi ludzie uczą 
się od młodych ludzi. Można powiedzieć, że nie ma w tym nic szcze-
gólnego; młodzi ludzie w ogóle zawsze uczą się czegoś od innych 
młodych ludzi. Jest to oczywiście prawda, ale większość takiej nauki 
odbywa się przypadkowo (podczas przerw w szkole, podczas zajęć 
w czasie wolnym lub podczas uprawiania sportu). Wszystko to jest 
bardzo ważne, ponieważ nasi rówieśnicy są bardzo ważnym źródłem 
uczenia się. Jednak w niektórych przypadkach treści takiej nauki 
mogą być niedokładne, oparte na stereotypach lub fałszywych in-
formacjach. Edukacja rówieśnicza ma na celu wprowadzenie zmian 
u osób, które mają takie same cechy jak my - zmianę na poziomie 
indywidualnym (np. zmiana postaw, rozwój nowych umiejętności lub 
nowej wiedzy) lub na większym poziomie społecznym (np. zmiana 
norm lub stymulowanie działań zbiorowych w celu doprowadzenia 
do zmiany). Aby to osiągnąć, wykorzystaliśmy zasady, podejścia i 
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metodologię edukacji pozaformalnej, która jest planowanym pro-
cesem edukacyjnym z konkretnymi celami uczenia się, wykorzystu-
jącym różne metody promujące uczestnictwo i holistyczne uczenie 
się. Naszym celem była zmiana postaw związanych z rasizmem oraz 
promowanie zachowań i działań na rzecz osiągnięcia większej równ-
ości, tolerancji i sprawiedliwości społecznej. 

Teoria leżąca u podstaw edukacji rówieśniczej
Jak stwierdzono powyżej, edukacja rówieśnicza polega na 
wprowadzaniu zmian na różnych poziomach. Zmiana taka obejmuje 
zmianę postaw i przyjęcie pewnych (pożądanych) zachowań. Dlatego 
nasze podejście (podobnie jak w przypadku wielu programów 
edukacji rówieśniczej) opiera się na kilku teoriach behawioralnych. 

Teoria społecznego uczenia się - opracowana przez Alberta 
Bandurę i jego współpracowników. Teoria ta ma bardzo szeroki 
zakres i dotyczy mechanizmów, dzięki którym nowe sposoby 
zachowania wyłaniają się, są podtrzymywane, zmieniają się i znikają. 
Teoria ta zakłada, że nowe zachowania nabywa się na podstawie 
konsekwencji własnych działań (świadomość skutków własnych 
działań ułatwia zmianę zachowania i jest warunkiem koniecznym 
do jego zaistnienia) oraz poprzez modelowanie (obserwacja czyichś 
działań i ich skutków; skupienie uwagi na zachowaniu modelu, 
zapamiętanie go i wypróbowanie we własnych działaniach). Krótko 
mówiąc, teoria społecznego uczenia się zakłada, że ludzie uczą się 
poprzez obserwację zachowań innych osób, z którymi się identyfikują. 
W kontekście edukacji rówieśniczej edukatorzy rówieśniczy służą 
jako modele, od których młodzi ludzie uczą się podczas wspólnego 
procesu uczenia się.

Teoria uzasadnionych działań - opracowana przez Martina 
Fishbeina i Iceka Ajzena. Teoria ta zakłada, że ludzie zachowują się 
racjonalnie i rozważają możliwe konsekwencje swojego zachowania 
pod kątem jego przydatności dla własnych celów lub potrzeb. Pewne 
zachowanie (w tym problematyczne) jest poprzedzone zamiarem 
podjęcia go w przyszłości. Krótko mówiąc, na nastawienie ludzi do 
zmiany pewnych zachowań silny wpływ ma ich pogląd na pozytywne 
lub negatywne konsekwencje danego zachowania oraz na to, co 
myślą o nim ich osoby ważne dla nich (w tym rówieśnicy). Młodzi 
ludzie będą bardziej skłonni zmienić swoje postrzeganie pewnych 
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grup (oparte na stereotypach) lub nawet powstrzymać niewłaściwe 
zachowania, jeśli zobaczą, że ich rówieśnicy są bardzo mocni w 
wyjaśnianiu i okazywaniu postawy tolerancji. 

Teoria edukacji partycypacyjnej / wzmacniającej (pedagogika 
uciśnionych) - opracowana przez Paolo Freire. Zakłada ona, że 
człowiek uczy się najlepiej z autentycznych sytuacji życiowych. Autor 
tej teorii uważał, że taka edukacja uwalnia człowieka od sytuacji ucisku 
(czego przykładem jest niewątpliwie rasizm czy dyskryminacja). Freire 
prowadził swoją pracę głównie z osobami ubogimi i wykluczonymi 
społecznie: to właśnie na podstawie tego doświadczenia stworzył 
swoją teorię uczenia się. Według Freire, edukacja odbywa się tylko 
w procesie dialogu, a zaczyna się od doświadczeń osobistych lub 
grupowych. Omawiając to, co już jest osobom znane (ponieważ 
opiera się na prawdziwym doświadczeniu), ludzie wychodzą poza 
ten obszar, aby nauczyć się czegoś nowego, czegoś, co mogą 
zapewnić inni ludzie i ich własna zdolność do myślenia i refleksji. W 
ten sposób uczniowie stają się świadomi swojej sytuacji i stają się 
zmotywowani do zmiany swojego zachowania lub sytuacji. Edukacja 
rówieśnicza tworzy proces horyzontalny, w którym wszyscy ludzie 
są równi (przynajmniej w swojej pozycji i wieku), dzięki czemu mogą 
rozmawiać ze sobą na równych warunkach, ucząc się razem. W ten 
sposób ludzie czują się wzmocnieni poprzez pełne uczestnictwo w 
procesie uczenia się i w ten sposób mogą planować i wdrażać zmiany 
w swoich postawach i zachowaniach. Ponadto, jeśli edukatorzy 
rówieśniczy, tak jak w przypadku projektu STAR, pochodzą z grup 
marginalizowanych i uciśnionych, proces edukacyjny, w który są 
zaangażowani, upoważnia ich do stania się podmiotami zmian w ich 
społecznościach.

Za i przeciw edukacji rówieśniczej
Istnieje wiele pozytywnych aspektów wykorzystywania edukacji 
rówieśniczej przy rozwiązywaniu konkretnych problemów, w naszym 
przypadku było to przeciwdziałanie rasizmowi i niewidzialnemu 
rasizmowi. Autorzy “Domino - podręcznika na temat wykorzystania 
edukacji rówieśniczej jako środka do walki z rasizmem, ksenofobią, 
antysemityzmem i nietolerancją” wydanego przez Radę Europy 
proponują uzasadnienie wykorzystania takiej edukacji poprzez przy-
jrzenie się następującym punktom:
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• Skuteczność:  młodzi ludzie są ekspertami w tematyce, która 
dotyczy ich osobiście, znają również grupę, z którą pracują 
w kontekście edukacyjnym, ponieważ łatwo można się z 
nią utożsamić. Jeśli są dobrze wyszkoleni i wspierani, mogą 
doprowadzić do zmiany postaw i zachowań swoich rówieśników.

• Komunikacja: młodzi rówieśnicy znają język, który dociera do ich 
rówieśników, potrafią rozpoznać style komunikacji i rozszyfrować 
kody językowe młodych ludzi. W ten sposób stają się wiarygodni 
i słuchani. Wiedzą też, jakie podejście najlepiej sprawdza się w 
grupie rówieśniczej, czy to w grach, czy innych interaktywnych 
zajęciach. 

• Efektywność kosztowa: edukacja rówieśnicza nie generuje 
dużych kosztów, które są związane głównie z kształceniem 
edukatorów. W większości przypadków edukatorzy rówieśniczy 
pracują jako wolontariusze i traktują prowadzone przez siebie 
działania edukacyjne jako szansę na własny rozwój i rozwiązywanie 
problemów społecznych, które uważają za istotne.

• Upodmiotowienie: młodzi ludzie mogą kontrolować proces 
edukacji. Bycie odpowiedzialnym za proces kształcenia 
rówieśników i czasami “zmienianie ich życia” daje im dużą władzę. 
Siła ta jest również przekazywana grupom, z którymi pracują 
młodzi ludzie, ponieważ zwiększa ich uczestnictwo i przyczynia się 
do istotnych zmian w życiu młodych ludzi.   

Młodzi ludzie, obarczeni odpowiedzialnością za grupę i proces 
uczenia się, traktują go bardzo poważnie i wkładają dużo kreaty-
wności w to, co robią. Dlatego w naszym przypadku młodzi ludzie 
proponowali pomysły na działania edukacyjne, które ich zdaniem 
najlepiej sprawdzą się w realizacji celów warsztatów. Nawet jeśli dla 
nas, dorosłych, działania te wydawały się kontrowersyjne, a czasami 
wątpliwe (niekoniecznie w wartości edukacyjnej, ale raczej w pode-
jściu), to naprawdę dobrze współpracowali z grupą młodych ludzi. 
W ten sposób młodzi ludzie czuli się właścicielami nie tylko procesu, 
ale i treści. 

Trudno jest znaleźć argumenty “przeciw” edukacji rówieśniczej. Są 
jednak pewne wyzwania:

• Kontrola ze strony dorosłych: o ile kształcenie edukatorów 
rówieśniczych jest zgodne z zasadami edukacji pozaformalnej i 
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tworzy przestrzeń dla młodych ludzi jako uczestników i twórców, 
o tyle sytuacja warsztatów prowadzonych przez młodych ludzi 
w szkołach może wyglądać inaczej. W większości przypadków 
warsztaty w szkołach prowadzone były w ramach zwykłych zajęć, 
dlatego też nauczyciel był obecny podczas warsztatów. Zdarzało 
się, że nauczyciele nie mogli zdystansować się do swoich ról i 
poprawiali młodych ludzi, wygłaszając uwagi związane zarówno 
z treścią, jak i zastosowanymi metodami. Młodzi rówieśnicy 
czasami nie czuli się na tyle silni, by odpowiedzieć na te uwagi, 
co kończyło się tym, że młodzi edukatorzy / edukatorki czuli/ły 
się niespokojni/e i przestraszeni / przestraszone. 

• Brak wiarygodności: edukacja rówieśnicza i edukatorzy 
rówieśniczy mogą być czasami uważani za niewystarczająco 
wiarygodni, aby zapewnić uczestnikom warsztatów dokładną 
wiedzę. Dlatego proces przygotowania (szkolenia) edukatorów 
/ edukatorek jest bardzo ważny, podobnie jak ciągłe wsparcie. 
Potrzeba również czasu, aby przekonać np. nauczycieli, że jest 
to bardzo skuteczny sposób na rozmowę z młodymi ludźmi o 
kwestiach, które ich dotyczą. 

• Konserwatywny system edukacji: w niektórych krajach system 
szkolny może być bardzo niechętny do eksperymentowania 
z “nowymi” podejściami i sposobami rozwijania kompetencji 
uczniów. Edukacja rówieśnicza stanowi wyzwanie dla tego sys-
temu i stawia młodych ludzi w centrum procesu - nie ma nauczy-
ciela, który “wie” i młodych ludzi, którzy nie wiedzą, ale raczej 
wszystkie osoby biorące udział w tym procesie dyskutują i uczą 
się na równych zasadach. Ważne jest, aby wyjaśnić, jak działa 
edukacja rówieśnicza i jakie korzyści przynosi, zanim zacznie się 
ją stosować w formalnym środowisku edukacji.  

Dlaczego edukacja rówieśnicza mająca na celu 
przeciwdziałanie rasizmowi i niewidzialnemu rasizmowi?
Uważamy, że edukacja rówieśnicza jest bardzo skutecznym pode-
jściem do poruszania tematów rasizmu i niewidzialnego rasizmu z 
młodymi ludźmi. 

Po pierwsze, rasizm i niewidzialny rasizm to rzeczywistość 
dla młodych ludzi: wielu młodych ludzi jest dotkniętych rasiz-
mem w swojej społeczności lub w szkole. W niektórych miejscach 
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przynależność do mniejszości etnicznej jest silnie związana z napięt-
nowaniem i wieloma negatywnymi stereotypami i uprzedzeniami. 
Tacy młodzi ludzie cierpią z powodu mowy nienawiści, a czasami z 
powodu dyskryminacji. Co więcej, mowa nienawiści skierowana do 
osób z grup marginalizowanych i mniejszościowych, zwłaszcza w 
mediach społecznościowych, jest dla młodych ludzi codziennością. 
Nawet jeśli sami jej nie doświadczają, są świadkami mowy nienawiści 
i w większości przypadków nie wiedzą, co z nią zrobić. W badaniach 
przeprowadzonych z młodymi ludźmi w ramach projektu STAR, 
młodzi ludzie wyraźnie stwierdzili, że mowa nienawiści jest obecna w 
mediach społecznościowych, z których korzystają, i są z nią konfron-
towani praktycznie codziennie. Dla niektórych młodych ludzi stała 
się ona codzienną praktyką, którą ignorują, ponieważ “tak właśnie 
zachowują się dziś młodzi ludzie”. Ogólnie rzecz biorąc, młodzi ludzie 
znają rasizm i dyskryminację ze swojego życia i są dobrze przygot-
owani do dyskusji ze swoimi rówieśnikami, ponieważ z łatwością 
rozumieją dynamikę, jaka się za tym kryje.

Po drugie, rówieśnicza edukacja przeciwko rasizmowi i niew-
idzialnemu rasizmowi walczy z tymi zjawiskami za pomocą 
środków, które są istotne dla młodych ludzi: młodzi edukatorzy 
wiedzą, co najlepiej sprawdza się w przypadku ich rówieśników, co 
poruszy ich “głowy i serca” i co może być najlepszym podejściem 
do wprowadzenia zmian. Młodzi edukatorzy rówieśniczy działają 
również jako wzór do naśladowania dla innych młodych ludzi, dlat-
ego też mogą wpływać na zmianę postawy.

Po trzecie, edukacja rówieśnicza zachęca młodych ludzi do 
podejmowania działań przeciwko rasizmowi: rasizm i dyskrymi-
nacja często prowadzą do poczucia bezsilności i rozpaczy. Edukacja 
rówieśnicza oddaje władzę w ręce młodych ludzi, którzy mogą stać 
się sprawcami zmian. Bardzo często edukacja rówieśnicza jest punk-
tem wyjścia dla wielu młodych ludzi, którzy czują się umocnieni po 
tym doświadczeniu i angażują się w ruchy społeczne na rzecz spraw-
iedliwości społecznej. 

Edukacja rówieśnicza przeciwko rasizmowi w praktyce
Istnieje kilka ważnych etapów w prowadzeniu programów kształce-
nia rówieśniczego z młodymi ludźmi:

1. Wybór edukatorów / edukatorek rówieśniczych
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Jest to etap początkowy, ale bardzo ważny dla przyszłości programu. 
Co do zasady, program powinien być otwarty dla wszystkich młod-
ych ludzi. Jednak program edukacji przeciwko rasizmowi powinien 
uwzględniać pewne kryteria wyboru: młodzi ludzie powinni być 
zmotywowani i gotowi do dyskusji na bardzo delikatne i wymagające 
tematy, powinni wykazywać zainteresowanie rozwijaniem nowych 
kompetencji, nie powinni być otwarcie rasistowscy (ksenofobiczni, 
homofobiczni itp.), powinni być zmotywowani do pracy z grupami 
ludzi, a wreszcie powinni wierzyć w wartości tolerancji, sprawiedli-
wości społecznej i niedyskryminacji. 

2. Szkolenia

Szkolenie młodych rówieśników jest istotną częścią tego procesu. 
Ta część zwykle trwa długo. Oprócz treści związanych z tematem 
(definicje rasizmu, niewidzialnego rasizmu, dyskryminacji itp.) 
powinna zawierać następujące elementy: zasady edukacji 
pozaformalnej, metody pracy grupowej, dynamika grupy, praca 
w zespole, radzenie sobie z konfliktami w grupie, radzenie sobie 
w trudnych sytuacjach. Należy również poświęcić trochę czasu na 
przygotowanie scenariusza warsztatów i wypróbowanie go. 

3. Warsztaty

Warsztaty są częścią, w której edukatorzy rówieśniczy wykorzystują 
zdobyte kompetencje w praktyce. Najlepiej jest organizować warsz-
taty z młodymi ludźmi, które nie są zbyt długie (półtorej godziny) i są 
prowadzone przez co najmniej dwóch edukatorów. 

4. Wsparcie

Potrzebne jest stałe wsparcie dla edukatorów, aby nie tylko rozmawiali 
o swoich uczuciach i doświadczeniach, ale także aby poprawić pro-
gram. Ta część procesu jest bardzo ważna dla rozwoju kompetencji, 
ponieważ zapewnia przestrzeń dla autorefleksji i samodoskonalenia. 
Dlatego najlepiej jest organizować spotkania po każdym warsztacie, 
a także mentoring indywidualny/grupowy. 

5. Ewaluacja i dalsze działania

Ostatnim etapem procesu jest grupowa ocena tego, co się wydarzyło, 
czego się nauczono i co można poprawić. Jest to moment nauki 
dla całej grupy, a także czas, w którym można zaplanować kolejne 
działania. Refleksja nad całym procesem może być trudna, ale ważne 
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jest, aby uzyskać spojrzenie na to, co zostało osiągnięte i co jeszcze 
należy zrobić. Myślenie o własnym uczeniu się (o tym, czego jeszcze 
muszę się nauczyć) powinno być częścią tego procesu. 
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Mainstreaming antyrasizmu

Mainstreaming antyrasizmu w pracy z młodymi ludźmi 
Parafrazując autorkę książki ¨Dlaczego nie rozmawiam już z białymi 
ludźmi o rasie¨, Reni Eddo-Lodge, możemy powiedzieć, że teore-
tycznie w naszych społeczeństwach (przynajmniej w niektórych z 
nich) istnieje tendencja do większej inkluzywności, z rosnącą liczbą 
osób, które uważają się za antyrasistów. W praktyce jednak możemy 
zaobserwować rasistowskie zachowania u osób, które uważają się za 
antyrasistów. Reni Eddo-Lodge w swojej książce mówi o zabójstwie 
czarnego chłopca o imieniu Stephen Lawrence i używa jego historii 
do refleksji nad rasizmem w następujący sposób:

Moglibyśmy zadać sobie szczere pytanie, czy potrzeba było 
dwóch dekad, by skazać tylko dwóch z gangu, który zamordował 
niewinnego nastolatka. Moglibyśmy zadać sobie pytanie, 
czy się tego wstydzimy. Może moglibyśmy mówić o tym, że 
rasizm był priorytetem politycznym dopiero od mniej niż pół 
wieku. Moglibyśmy rozmawiać o zamieszkach i rasizmie, o 
odpowiedzialności, o tym, jak przejść do przodu z najbardziej 
znanej brytyjskiej sprawy rasowej. Mogliśmy rozmawiać o tym, 
jak zacząć eliminować rasizm. Moglibyśmy zacząć pytać siebie 
nawzajem o najlepszy sposób wyjścia z sytuacji. Mogło to mieć 
kluczowe znaczenie. Zamiast tego, rozmowa, którą odbyliśmy, 
dotyczyła rasizmu wobec białych ludzi. Rasizm nie idzie w obie 
strony. (...) Musimy to uznać za fakt.

Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego tak jest. Dlaczego istnieje 
duża różnica między teorią a praktyką, i dlaczego zdarza się, że 
nawet ludzie z dobrymi intencjami kończą działając rasistowsko. I 
wreszcie, czy jest coś, co możemy z tym faktycznie zrobić w naszym 
życiu i w codziennej pracy z młodymi ludźmi? Jedną z rzeczy, które 
można zrobić i które są wszechobecne w pracy z młodzieżą, jest 
mainstreaming antyrasizmu. 

Co to jest mainstreaming antyrasizmu?
Patrząc do słownika i sprawdzając definicję mainstreamingu 
(rzeczownika) możemy znaleźć takie wytłumaczenie „główny lub 
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dominujący kurs, tendencja lub trend”, lub (przymiotnik) należący do 
lub charakterystyczny dla głównego, dominującego lub powszechnie 
akceptowanego ruchu, stylu, nurtu. Tak więc, kiedy mówimy o 
mainstreamingu antyrasizmu, mamy na myśli nadanie temu 
zagadnieniu wagi i widoczności, poświęcenie wystarczającej ilości 
czasu i środków w naszych działaniach na ten temat, aby antyrasizm 
stał się istotny. Co ważniejsze, nie robimy tego, ponieważ jest to 
priorytet wyznaczony przez grantodawców, ale dlatego, że naprawdę 
wierzymy w jego znaczenie. 

Istnieją dwa główne powody, dla których włączanie walki z rasizmem 
do głównego nurtu polityki jest ważne i potrzebne. Po pierwsze, aby 
zwiększyć świadomość na temat rasizmu, ponieważ wrażliwość na ten 
temat jest wciąż stosunkowo niewielka. Jeśli przeczytamy i posłuchamy 
doświadczeń ludzi o innym kolorze skóry, zrozumiemy, że przed 
nami jeszcze bardzo długa droga, że reprezentacja nie-białej historii 
w szkolnym programie nauczania jest niewystarczająca, tak samo 
jak reprezentacja ludzi nie-białych w kulturze popularnej, mediach 
itp. Drugim powodem, dla którego potrzebujemy mainstreamingu, 
jest normalizacja antyrasizmu zamiast rasizmu. Chcielibyśmy mieć 
społeczeństwo, które jest antyrasistowskie. Chcielibyśmy, aby 
młodzi ludzie nie tylko mówili, że nie są rasistami, ale faktycznie 
podejmowali działania, które są antyrasistowskie. Można to zrobić 
poprzez zapewnienie antyrasizmowi odpowiedniej przestrzeni i 
widoczności. Musimy osadzić go w każdym aspekcie naszej pracy, 
aby uczynić go bardziej sprawiedliwym i adekwatnym do potrzeb 
społeczności mniejszościowych, ale także abyśmy mogli stale wysyłać 
w naszym środowisku przesłanie o tym, jak ważny jest antyrasizm. Z 
tej perspektywy moglibyśmy porównać mainstreaming antyrasizmu 
do piosenki, którą cały czas się odsłuchuje, ale po wysłuchaniu jej 
pięćdziesiąt razy, nie można jej wyrzucić z głowy i śpiewa się ją w kółko. 
W ten sposób można ją znormalizować - tak jak niewidzialny rasizm jest 
głęboko zakorzeniony w naszym środowisku i jest normą, powinniśmy 
dążyć do zastąpienia go antyrasizmem i uczynić go normą. 

Uwzględnienie postaw antyrasistowskich w pracy z 
młodzieżą
Za każdym razem, gdy mówimy o włączeniu antyrasistowskich 
działań do głównego nurtu pracy z młodzieżą, odnosimy się do 
wszystkich działań, które mogą pomóc uwidocznić rasizm i jego kon-
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sekwencje, zwiększyć świadomość potrzeby zapewnienia reprezen-
tacji i widoczności ludzi pochodzących z różnych mniejszości, pro-
mować różnorodność i integrację, a wreszcie zmotywować młodych 
ludzi do proaktywnego podejścia do eliminowania rasizmu. Należy 
podkreślić, że nie jest konieczne organizowanie konkretnych działań, 
które skupiają się na walce z rasizmem, ale raczej zastanowienie 
się, w jaki sposób my, jako osoby pracujące z młodzieżą, możemy 
wprowadzić temat walki z rasizmem do naszych codziennych 
działań z młodymi ludźmi i uczynić go elementem przekrojowym. Na 
przykład, powiedzmy, że prowadzisz klub teatralny dla młodzieży, 
spotykasz się z młodymi ludźmi raz w tygodniu i przygotowujesz sz-
tukę, która jest pokazywana szerszej publiczności pod koniec roku. 
Czy jest coś, co można zrobić, aby włączyć antyrasizm do głównego 
nurtu tej działalności, nie zmieniając przy tym głównego celu sztuki 
teatralnej? Tak, są różne sposoby, aby to zrobić.

Oto niektóre z naszych zaleceń: 

1. Spraw, aby specjaliści pracujący z młodymi ludźmi byli szkoleni w 
zakresie antyrasizmu

Szkolenie jest niezbędne, aby móc włączyć antyrasistowskie pode-
jście do pracy z młodymi ludźmi. Osoby pracujące z młodzieżą 
powinny być przygotowane na każdą sytuację, która może się 
zdarzyć w grupie, w tym na ewentualne reakcje na zachowania ra-
sistowskie lub komentarze. Osoby pracujące z młodzieżą powinny 
być gotowe do dyskusji na temat kwestii związanych z rasizmem 
i/lub włączeniem, a to po prostu nie jest możliwe bez odpowied-
niego przygotowania.

2. Pracuj nad antyrasistowskimi kompetencjami osób pracujących z 
młodzieżą, bo osobiste jest polityczne

W praktyce pracy z młodzieżą osoby pracujące z młodzieżą bardzo 
często stają się wzorami do naśladowania dla młodych ludzi, a ich 
zachowania lub działania są często zauważane i/lub powielane. 
Dlatego ważne jest, by osoby pracujące z młodzieżą działały 
zgodnie z wartościami, które promujemy. Ponieważ wiemy już, że 
rasizm jest konsekwencją relacji władzy, i jeśli będziemy pracować 
nad ich dekonstrukcją z młodymi ludźmi, możemy dać przykład, 
nie nadużywając naszej władzy jako osób pracujących z młodzieżą, 
ale raczej dzieląc się nią z młodymi ludźmi, z którymi pracujemy. 
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3. Zastanów się, jak włączyć tematy antyrasistowskie do działań

Wracając do przykładu ze sztuką teatralną, aby włączyć do głów-
nego nurtu antyrasizm, możemy pomyśleć o wyborze sztuki st-
worzonej przez autora o innym kolorze skóry lub o tym, że bohater 
należy do mniejszości. Alternatywnie, lub wraz z tym, możemy 
dyskutować z młodymi ludźmi, czy istnieje coś, co mogłoby 
uczynić sztukę lub przedstawienie bardziej inkluzywnym. Możemy 
też zapytać młodych ludzi: dlaczego wyobrażamy sobie Julię ze 
słynnej sztuki szekspirowskiej jako białą, szczupłą dziewczynę z 
długimi włosami? I jak niezbędne jest odtworzenie tego obrazu?

4. Docieraj do młodzieży z mniejszości z zaproszeniem do udziału w 
działaniach

Ci z nas, którzy pracują w ramach międzynarodowych projektów 
młodzieżowych, prawie zawsze twierdzą, że włączamy do naszych 
działań młodzież z mniejszymi szansami. Jednak jeśli chodzi o re-
alizację, wiele organizacji podziela zdanie, że chciały one włączyć 
do swoich działań młodzież z mniejszości lub z innymi trudnoś-
ciami, ale osoby te po prostu nie wysłały swojego zgłoszenia 
do udziału w działaniach. Ale możemy zadać sobie pytanie: czy 
zrobiliśmy wystarczająco dużo, aby zachęcić i zmotywować ich 
do uczestnictwa? W jaki sposób promowaliśmy nasze działania, 
czy za pomocą odpowiednich kanałów? Czy zamieszczanie oferty 
w naszym newsletterze lub na stronie Facebooka, która jest 
śledzona głównie przez osoby już świadome możliwości, jest 
wystarczające? Powinniśmy starać się nawiązywać nowe formy 
współpracy, promować nasze działania w miejscach, gdzie są 
młodzi ludzie, iść i rozmawiać z nimi, pytać o ich potrzeby. Innym 
powodem, poza tym, że nie otrzymujemy wiadomości, które 
ograniczają uczestnictwo młodych ludzi z mniejszymi szansami, 
jest obawa, że nie mogą tego zrobić z różnych powodów, takich jak 
pieniądze, dostępność czy poczucie własnej wartości. Na przykład 
osoba o ograniczonej sprawności ruchowej może obawiać się, że 
nie będzie mogła wziąć udziału, ponieważ przestrzeń nie będzie 
dostosowana. Dlatego właśnie powinniśmy być proaktywni w 
informowaniu o dostępności naszych działań. 

5. Stwórz bezpieczną przestrzeń

Zawsze, gdy mówimy o bezpiecznej przestrzeni, zazwyczaj mamy 
na myśli poświęcenie dodatkowego czasu i wysiłku na stworzenie 
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bezpieczeństwa emocjonalnego w grupie młodych ludzi, z 
którymi pracujemy i upewnienie się, że istnieją wspólne zasady, 
które grupa ta ustala. Jest to szczególnie ważne, gdy pracujemy 
z różnymi grupami. Jak wiemy z poprzednich rozdziałów, mikro-
agresje często mogą być nieuświadamiane, ale wciąż szkodliwe. 
Tworząc bezpieczne przestrzenie, w których każdy jest zachęcany 
do wyrażania siebie, bez bycia osądzanym, możemy rzeczywiście 
osiągnąć otwartą dyskusję. Uczestnicy będą mogli swobodnie wy-
powiadać się, jeśli jest coś, co sprawia, że czują się nieswojo, oraz 
zadawać i odpowiadać na pytania, które pozwolą im poznać się na 
głębszym poziomie. 

6. Spróbuj odzwierciedlić różnorodność w komunikacji, którą 
tworzysz

Trzy skaczące młode szczupłe, uśmiechnięte i białe osoby: to 
jedno z najczęstszych zdjęć używanych do reklamowania działań 
młodzieżowych. Podczas gdy świadomość znaczenia różnorod-
ności w komunikacji wizualnej wzrasta, wciąż jest miejsce na 
poprawę. Kiedy planujemy działanie i przygotowujemy plakat 
w celu jego promocji, powinniśmy zastanowić się, jak uczynić je 
bardziej różnorodnym i spróbować włączyć do niego wizualne 
reprezentacje osób z niedostatecznie reprezentowanych grup. 
Powinniśmy zastanowić się nie tylko nad tym, co przedstawiamy 
na zdjęciach, ale także zastanowić się, jakie przesłanie niosą nasze 
materiały wizualne, i unikać zdjęć, na których osoby z niedostatec-
znie reprezentowanych grup są pokazane w bezsilnej pozycji. 

7. Włączaj antyrasizmu do polityki swojej organizacji

 Zaleca się, aby wspomniane wyżej praktyki znalazły odzwierciedle-
nie m.in. w polityce naszych organizacji. Jest to przede wszystkim 
stwierdzenie, że antyrasizm jest osadzony w podstawowych 
wartościach naszej instytucji. Pomoże nam to również zapewnić 
ciągłość działania. Powiedzmy, że jesteście proaktywni we włącza-
niu antyrasizmu do głównego nurtu polityki i zostaliście do tego 
przeszkoleni, więc nie widzicie potrzeby formalizowania go. Ale 
co się stanie, jeśli zdecydujesz się na zmianę pracy i przyjdzie 
nowa osoba? Odzwierciedlenie w polityce antyrasistowskiej 
może zapewnić standardową reakcję w przypadku incydentów 
rasistowskich, które mogą mieć miejsce w obrębie organizacji lub 
podczas zajęć z młodymi ludźmi. 
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Having anti-racism reflected in your policies might provide you with 
a standardised response in case of racist incidents might happen 
within your organisation or during activities with young people. 

Zdecydowanie jest jeszcze wiele innych rzeczy, które można by zrobić, 
a ta lista służy raczej do rozpoczęcia refleksji nad włączeniem antyra-
sizmu do naszych działań. Jeśli chodzi o konkretne działania, możemy 
również zasugerować obchody międzynarodowych dni związanych z 
antyrasizmem, na przykład 21 marca - Międzynarodowy Dzień Walki 
z Dyskryminacją Rasową. Albo możemy wykorzystać nasze media 
społecznościowe do dzielenia się treściami przez osoby o innym 
kolorze skóry, albo zacząć śledzić osoby pracujące nad tym tematem 
w naszych społecznościach i dzięki temu stale podnosić świadomość 
i doceniać ich pracę. Wszystkie działania, nawet te, które wydają się 
małe, liczą się, i w ten sposób, krok po kroku, możemy nadal przy-
czyniać się do tworzenia społeczeństwa bardziej równego i tworzyć 
nową normalność, w której ludzie z grup słabo reprezentowanych są 
widoczni, uznani, doceniani i silni. 
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Wspieranie i angażowanie mniejszości
Praca antyrasistowska z młodymi ludźmi nie ma większego sensu bez 
angażowania i wzmacniania tych, którzy najbardziej cierpią z powodu 
rasizmu. Nawet jeśli nasze antyrasistowskie działania edukacyjne 
są skierowane głównie do przedstawicieli większości - ponieważ z 
reguły są oni najlepiej przygotowani zarówno do utrwalania rasizmu, 
jak i do czerpania z niego korzyści - to i tak musimy się upewnić, 
że nie pozostawimy innych społeczności w tym procesie w tyle. Po 
pierwsze, rasizm może być w pełni zrozumiany tylko wtedy, gdy 
doświadczenia tych, którzy z jego powodu cierpią, otrzymają odpow-
iednią przestrzeń i ich głos zostanie usłyszany. Po drugie, ze względu 
na ich sytuację, młodzi ludzie z mniejszości powinni być lepiej przy-
gotowani do reagowania, gdy są świadkami lub cierpią z powodu 
rasizmu, a także mieć odwagę i systemy wsparcia, aby to zrobić. Po 
trzecie, angażowanie młodych ludzi ze społeczności mniejszościo-
wych w nasze działania edukacyjne zazwyczaj skutkuje dialogiem 
międzykulturowym, dekonstrukcją stereotypów i uprzedzeń oraz 
budowaniem zaufania wśród społeczności, co z kolei przyczynia się 
do tworzenia środowiska antyrasistowskiego. Wreszcie, ze względu 
na szerokie spojrzenie na rasizm (tzn. nie tylko na kolor skóry, ale 
także nawiązywanie do innych rodzajów ucisku), pozwala nam na 
rozpoczęcie rozmowy na temat sytuacji mniejszości etnicznych, 
seksualnych, osób niepełnosprawnych, kobiet itp. w różnych społec-
znościach, gdzie taka rozmowa może być bardzo potrzebna. 

Kim są mniejszości?
Ze względów językowych często definiujemy mniejszość jako grupę 
społeczną, która jest mniejsza liczebnie w porównaniu z inną grupą 
społeczną - większością. Może to jednak być bardzo mylące i w nauk-
ach społecznych przyjęto również inne podejścia. Również naszym 
zdaniem to, co determinuje grupę mniejszościową od większości, to 
nie jej liczba, lecz ograniczony dostęp do władzy (zob. podrozdział do-
tyczący władzy). Dostęp do władzy jest zazwyczaj związany z wielkością 
grupy, ale nie zawsze. Jednym ze smutnych przykładów jest apartheid 
w RPA, gdzie przez dziesiątki lat grupa, której liczebność była o wiele 
mniejsza (w tym czasie liczba białych ludzi szacowana była na 20% lub 
mniej) miała praktycznie pełnię władzy, a zatem nie doznała żadnego 
wykluczenia związanego z mniejszościami. Kobiety, które zazwyczaj 
reprezentują nieco ponad połowę ludności, są tradycyjnie tłumione 
w dostępie do władzy. Wreszcie, przyjmijmy perspektywę bogactwa: 
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według raportu Oxfam na temat nierówności (styczeń, 2020 r.) 2153 
miliarderów na świecie ma więcej bogactwa niż 4,6 miliarda ludzi, 
którzy stanowią 60 % ludności na Ziemi. Nawet jeśli jest ich bardzo 
niewiele, ta grupa ludzi ma ogromny dostęp do władzy i dlatego nie 
może być uważana za “mniejszość”. 

W kontekście europejskim, a w szczególności w kontekście naszych 
inicjatyw STAR, mniejszościami będą wówczas osoby czarnoskóre, 
brązowe i inne osoby nie będące białymi, mniejszości etniczne i re-
ligijne, uchodźcy i grupy migrantów (w tym drugie i trzecie pokolenie), 
osoby LGBTI, osoby niepełnosprawne. Równość płci pozostaje zagad-
nieniem przekrojowym, ponieważ w naszych społeczeństwach nadal 
występują opresje związane z płcią.

Bariery dla mniejszości w angażowaniu się w 
działalność młodzieżową i antyrasistowską
Praca z młodzieżą była wielokrotnie wzywana do poprawy jej zasięgu 
i pracy ze społecznościami mniejszościowymi, nawet jeśli osoby 
pracujące z młodzieżą często nie są odpowiednio przeszkolone i 
wyposażone w narzędzia do tego celu. Jeżeli jednak osoby pracujące 
z młodzieżą oraz osoby prowadzące i ułatwiające pracę z młodzieżą 
mają lepiej angażować się w edukację antyrasistowską i działania, 
muszą również zastanowić się nad tym, jak lepiej zaangażować w ten 
proces młodych ludzi z mniejszości. Łatwiej jest to powiedzieć niż 
zrobić i postaramy się udzielić przynajmniej kilku praktycznych ws-
kazówek w tym zakresie. Pierwszym krokiem jest jednak zawsze ro-
zważenie, jakie bariery mogą napotkać młodzi ludzie ze społeczności 
mniejszościowych, aby zaangażować się w młodzieżowe inicjatywy 
antyrasistowskie. Są one dobrze podsumowane w “Jak angażować 
mniejszości etniczne i grupy trudno dostępne” (How to Engage with 
Ethnic Minorities and Hard to Reach Groups). Guidelines for Practi-
tioners (Parnez, T., 2005, str.1): 

[Grupy mniejszościowe] mogą doświadczać trudności 
językowych, trudności w dostępie do informacji, mogą myśleć, 
że usługodawcy nie troszczą się o nich, nie słuchają ich, a 
nawet są dla nich nieistotni. Z drugiej strony uznano, że po 
stronie świadczących usługi często występuje ograniczona lub 
nieefektywna interakcja między różnymi zainteresowanymi 
stronami, ograniczona wiedza na temat poradnictwa i edukacji 
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wielokulturowej, brak zasobów, jednolitość polityczna i 
ograniczone finansowanie, co skutkuje brakiem odpowiednich 
usług.

Jak wynika z tego cytatu, zaangażowanie jest procesem dwuki-
erunkowym, ale jego ciężar spoczywa na osobach pracujących z 
młodzieżą, organizacjach i organach, ponieważ jesteśmy w stanie 
podjąć działania i starać się jak najlepiej przezwyciężyć te bariery. 

Historia przypadku: Antyrasistowska fala w Bułgarii

W ramach projektu STAR, bułgarski partner Pro European 
Network podjął w okresie od listopada 2019 do stycznia 
2020 r. inicjatywę o nazwie Antyrasistowska Fala. Składała 
się ona z trzech części: 1) dwudniowego seminarium 
inaugurującego, otwartego dla młodzieży i osób pracujących 
z młodzieżą z całego kraju w celu przygotowania Fali; 2) 
serii imprez społecznych prowadzonych przez młodzież, 
organizowanych przez uczestników seminarium w ich 
własnych społecznościach; 3) seminarium sprawozdawczego 
i ewaluacyjnego. Zaproszenie dla uczestników zostało 
ogłoszone za pośrednictwem strony internetowej oraz 
grupy Pro European Network na Facebooku i zostało 
rozpowszechnione w kilku istniejących grupach na 
Facebooku dla Romów i młodych Romów. W rezultacie, 
dwóch lub trzech uczestników seminarium inaugurującego 
(w sumie trzydziestu trzech) zidentyfikowano jako 
pochodzących ze społeczności romskiej. Miało to znaczący 
wpływ na falę: spośród stu osiemdziesięciu jeden osób, 
które uczestniczyły w dwunastu wydarzeniach społecznych 
w całym kraju, ponad połowa to Romowie. Wydarzenia 
społeczne miały aspekt edukacyjny, choć w jednym 
przypadku doprowadziły do podjęcia działań zaraz po nich. 
Odbywały się one w lokalach lokalnych organizacji, szkołach, 
ośrodkach społecznych i kulturalnych. W kilku przypadkach 
zaangażowały one młodych ludzi ze społeczności szczególnie 
wykluczonych, ponieważ takie znajdują się na terenach 
wiejskich, w których nie ma aktywnych organizacji, które 
wcześniej z nimi współpracowały. Innymi słowy, inicjatywa 
ta dotarła do osób, do których podobne inicjatywy nie 
dotarły wcześniej, co jest oceniane jako szczególnie cenne. 
Ogólnie rzecz biorąc, inicjatywa ta była wielkim przełomem w 
społeczności romskiej 
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Angażowanie mniejszości 
Dla wielu organizacji, osób pracujących z młodzieżą i działaczy antyra-
sistowskich głównym pytaniem jest, jak dotrzeć do społeczności, które 
mogą wydawać się “trudno dostępne”, abyśmy mogli zaangażować 
je w naszą działalność. Będzie to oczywiście w dużej mierze zależało 
od konkretnego kontekstu, ale na podstawie naszych doświadczeń 
chcielibyśmy przedstawić kilka ogólnych wytycznych w tym zakresie. W 
wielu przypadkach wrócimy do przedstawionego studium przypadku 
jako przykładu.

• Budowanie zaufania 

Nie ulega wątpliwości, że budowanie zaufania jest kamieniem 
węgielnym, bez którego niemożliwa byłaby jakakolwiek praca ze 
społecznościami mniejszościowymi. Ponieważ zwykle poruszają 
się oni w środowisku, które jest dla nich wrogie, młodzi ludzie z 
mniejszości mają dobre powody, by nie ufać organom publicznym i 
prywatnym, które szukają ich uwagi. Proces budowania zaufania jest 
długi i zazwyczaj trwa latami, podczas gdy można go złamać w ciągu 
jednego dnia. Inwestowanie w długotrwały proces zaangażowania 
i budowania zaufania jest również dowodem na to, że naprawdę 
zależy nam na dobrym samopoczuciu społeczności mniejszościowej, 
a nie na podejściu symbolicznym, i staramy się je zaangażować, 
ponieważ nasz projekt ma pewien cel do spełnienia. Jeśli wrócimy do 
powyższego przykładu, to Pro European Network, jako organizacja, 
spędziła lata pracując z młodymi Romami w Bułgarii i stopniowo 
zbudowała swoją  reputację. Obejmuje to aktywne uczestnictwo w 
debatach publicznych dotyczących kwestii Romów, partnerstwo z 
organizacjami romskimi i przywódcami romskimi oraz publiczne za-
jmowanie proromskich stanowisk. Bardzo praktycznym przykładem 
jest aktywność organizacji w zakresie dzielenia się informacjami i 
możliwościami związanymi z Romami w mediach społecznościo-
wych. Organizacja utrzymuje podobną linię działania o odniesieniu 
do społeczności LGBTI i jest gorącym zwolennikiem Sofia Pride oraz 
innych kampanii i inicjatyw LGBTI.

• Zróżnicowany personel

Organizacje młodzieżowe powinny zawsze dążyć do zapewnienia 
równych szans w zakresie zatrudnienia (lub innych rodzajów selekcji, 
np. uczestników projektów, szkoleń i wymian). Jest to jednak jeszcze 
ważniejsze, gdy aktywnie starają się one angażować społeczności 
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mniejszościowe. Pracownicy tych społeczności mogą przyczynić się 
do tego procesu zarówno poprzez swoje osobiste i zawodowe sieci, 
jak i w ogólnym procesie budowania zaufania. W powyższym studium 
przypadku, przewodniczącym Pro European Network jest sam Rom, 
podczas gdy on i inni pracownicy są aktywnie zaangażowani w pro-
cesy związane z aktywizmem, rzecznictwem i upodmiotowieniem 
Romów. Wspierało to w znacznym stopniu zasięg organizacji w 
społecznościach romskich. Organizacja ma również na swoim koncie 
zaangażowanie trenerów romskich i LGBTI w działania edukacyjne, w 
tym w letnie szkoły STAR.

• Ukierunkowany zasięg

Jeśli organizacja nie angażowała się wcześniej w działania na rzecz 
określonej społeczności mniejszościowej, ogłaszając możliwość 
realizacji projektu na swoich stałych kanałach informacyjnych, 
najprawdopodobniej nie da to oczekiwanych rezultatów. W takich 
przypadkach musimy przeprowadzić nasze badania i upewnić 
się, że korzystamy z kanałów komunikacji, które faktycznie dotrą 
do młodych ludzi ze społeczności mniejszościowych. Będzie to 
obejmowało tematyczne grupy na Facebooku, ale może też skłonić 
nas do rozważenia większych wysiłków w komunikacji offline. 
Wreszcie, nawet jeśli nasza strategia informacyjna jest dobrze 
ukierunkowana, w przypadku braku zaufania, nadal istnieje szansa, 
że nie będzie ona w pełni funkcjonować.

• Uznawanie i celebrowanie kultury

Istnieje wiele wytycznych, które zalecają organizacjom młodzieżowym 
i osobom pracującym z młodzieżą uwzględnianie różnic kulturowych 
przy planowaniu swoich działań i imprez, np. nie planujcie imprez 
podczas Eid tak samo, jak nie róbcie tego w okresie Bożego Nar-
odzenia. Możemy jednak zrobić więcej, nie tylko brać pod uwagę, 
ale także uznawać i celebrować kultury mniejszości w naszych 
działaniach. Pozwoli to nie tylko na doświadczenie międzykulturowe 
dla uczestników nie pochodzących z mniejszości, ale także da jasny 
sygnał dla młodzieży mniejszościowej, że oni i ich kultura się liczą. 
W ten sposób jednak musimy się upewnić, że nie popadniemy w 
powierzchowne działania i/lub dodatkowe stereotypy. Wracając do 
studium przypadku, podczas seminarium inauguracyjnego, mod-
eratorzy Pro European Network używali liczenia w języku romskim 
podczas dzielenia ludzi w małych grupach; lub grali romską muzykę 
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podczas przerw. W przeszłości organizacja włączyła również koncert 
zespołu romskiego do programu kulturalnego swoich seminariów. 

• Zwracanie uwagi na interes własny

Podczas gdy wiele z poruszonych dotychczas kwestii może być 
bardziej ogólnych i może odnosić się również do innych sfer, jest 
to nieco bardziej specyficzne dla tematu antyrasizmu. Mniejszości, 
które najbardziej cierpią z powodu rasizmu, mają wyraźny interes 
własny w angażowaniu się w inicjatywy, które się rasizmowi przeci-
wstawiają. Może to jednak nie być świadomie uznawane przez 
młodych ludzi ze społeczności mniejszościowych, co pozostawia 
nam możliwość zwrócenia na to uwagi w sposób pełen szacunku. 
Jednym ze sposobów na to jest również uznanie wkładu przywódców 
mniejszości w przeszłości i obecnie w ruchy antyrasistowskie, jak 
również “zwykłych” ludzi ze społeczności mniejszościowych, którzy 
mówią o swoich doświadczeniach rasizmu. W przedstawionym 
studium przypadku to właśnie dlatego, że młodzi ludzie zdali sobie 
sprawę, jak ważny jest dla nich ten temat, pozostali zaangażowani i 
dobrowolnie kontynuują ten proces. 

Wzmacnianie pozycji mniejszości
Zaangażowanie młodych ludzi ze społeczności mniejszościowych w 
nasze antyrasistowskie inicjatywy jest krokiem koniecznym dla ich 
upodmiotowienia, ale nie prowadzi do niego automatycznie. Nie jest 
to również szkolenie, co jest niezwykle ważne. Nawet jeśli wyposaż-
ymy młodych liderów mniejszości w pewne kompetencje, mogą oni 
nie zawsze być w stanie wykorzystać je w swoich społecznościach i 
rozpowszechniać dalej swoje przesłanie i działania z różnych pow-
odów: brak zaufania, brak wskazówek, brak funduszy (np. na pokry-
cie niewielkich kosztów). Potrzebujemy upodmiotowienia jako jasnej 
misji w planowaniu naszych działań i upewnienia się, że istnieje 
wystarczająco dużo środków, aby do nich dotrzeć. W takiej sytuacji 
upodmiotowienie oznaczałoby co najmniej trzy rzeczy:

• Musimy ufać młodym ludziom z mniejszości, że mogą przejąć ten 
proces;

• Musimy przekazać kontrolę z naszych rąk do ich rąk;

• Musimy stworzyć system wsparcia, z którego będą mogli korzys-
tać, kiedy tylko poczują, że tego potrzebują.
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Jeśli wrócimy do powyższego studium przypadku, strategia upodmi-
otowienia jest dobrze odzwierciedlona w sposobie organizacji Antyra-
sistowskiej Fali: młodzi ludzie (z których wielu reprezentuje młodzież 
romską) są głównym nośnikiem wydarzeń w lokalnej społeczności. 
To oni decydują o formie wydarzenia społecznościowego oraz o tym, 
jak skłonić uczestników do przyjazdu. Jednak w tych formach polegali 
oni na pewnym wsparciu ze strony Pro European Network: pisemne 
wytyczne z ewentualnymi ćwiczeniami szkoleniowymi i innymi wy-
darzeniami; dostęp do konsultacji i wskazówek; wsparcie finansowe 
w zakresie wynajmu sal, materiałów szkoleniowych i przekąsek. W 
kilku przypadkach pracownicy zostali również zaproszeni do udziału 
w wydarzeniach społecznych, ale nawet wtedy, gdy to zrobili, nie 
przejęli tego procesu, który nadal był prowadzony przez młodzież. 
Pracownicy Pro European Network przyznali, że niektórym liderom 
mniejszości młodzieżowych brakowało pełnego przygotowania do 
samodzielnego prowadzenia działań edukacyjnych, ponieważ dwud-
niowe seminarium nie może być wystarczające. Postanowili jednak 
zaufać młodym ludziom, że zrobią coś wielkiego, i zrobili to.
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SŁOWNIK
Antyrasizm

Aktywny proces i praktyki identyfikowania, kwestionowania, sprzeci-
wiania się i eliminowania rasizmu poprzez zmianę postaw i prze-
konań, polityki, systemów i struktur, tak aby władza była dzielona i 
sprawiedliwie rozdzielana w społeczeństwie. Antyrasizm może być 
praktykowany przez jednostki (wspieranie organizacji antyrasistows-
kich, prezentowanie własnych przekonań w mediach społecznościo-
wych, udział w wydarzeniach antyrasistowskich), organizacje/ruchy 
(organizowanie różnych akcji lub kampanii antyrasistowskich, prow-
adzenie edukacji antyrasistowskiej, orędownictwo na rzecz zmiany 
polityki) lub instytucje państwowe (opracowywanie i wdrażanie 
polityki antyrasistowskiej) lub inne podmioty, takie jak media (pro-
mowanie antyrasizmu, wzywanie do działania). Ruchy społeczne 
zawsze były w czołówce ruchu antyrasistowskiego, organizując 
czasami spontaniczne działania/wydarzenia, które przeciwdziałały 
rasizmowi. W większości przypadków miały miejsce wydarzenia 
pokojowe, jednak niektóre z nich mogły być bardzo radykalne lub 
brutalne, zwłaszcza w przypadku rażących naruszeń praw człowieka.

Edukacja antyrasistowska

Antyrasistowska (antyrasistowska) edukacja jest jednym z najważnie-
jszych narzędzi wykorzystywanych przez organizacje, zwłaszcza 
młodzieżowe, w celu rozwijania wiedzy, umiejętności i kompetencji 
ludzi, tak aby byli oni bardziej świadomi skutków rasizmu i angażow-
ali się w działania mające na celu przeciwdziałanie mu. Praktykują 
go także poprzez organizowanie działań międzykulturowych, które 
umożliwiają kontakt z ludźmi z różnych środowisk: w ten sposób 
ludzie stają się bardziej świadomi rasizmu i jego wpływu na poszcze-
gólne osoby, a zatem mogą być bardziej zmotywowani do pode-
jmowania działań przeciwko rasizmowi.

Emocje

Zgodnie z książką “Discovering Psychology” emocja jest złożonym 
stanem psychicznym, który składa się z trzech odrębnych elementów: 
subiektywnego doświadczenia, reakcji psychologicznej oraz reakcji 
behawioralnej lub ekspresyjnej. Emocje rasowe często zaczynają być 
nabywane w dzieciństwie, gdy dzieci zaczynają zdobywać wiedzę na 
temat rasy i doświadczać władzy rasowej. Emocje rasowe to jednak 
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nie tylko uczucia generowane w obrębie jednostki, ale także emocje 
społeczne. Kiedy się pojawiają, przenikają do przestrzeni i ludzi wokół 
nich. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule “Rasizm 
i emocje” w rozdziale 2.

Prawa człowieka

Prawa człowieka to prawa powszechne, które należą do wszystkich 
ludzi tylko dlatego, że są ludźmi. Są to minimalne standardy dla 
ludzi, aby mogli żyć w godności, która jest źródłem wszystkich praw 
człowieka. Prawa człowieka mają dwojaką naturę: z jednej strony są 
normami moralnymi (opartymi na wartościach takich jak wolność, 
sprawiedliwość, równość, niedyskryminacja i solidarność), a z drugiej 
strony są przepisami prawnymi zawartymi w dokumentach dotyczą-
cych praw człowieka, takich jak konwencje, pakty czy karty. Prawa 
człowieka regulują relacje między jednostką a państwem, które jest 
odpowiedzialne za zagwarantowanie wszystkim ludziom możliwości 
korzystania z praw człowieka, np. poprzez stanowienie prawa, 
tworzenie instytucji lub powstrzymanie się od wszelkich działań, 
które mogą być dyskryminujące. Jednak ze względu na dynamiczny 
charakter praw człowieka (świat się zmienia i dlatego ludzie stoją 
przed nowymi wyzwaniami) istnieje wiele dokumentów dotyczących 
praw człowieka, które regulują relacje między państwem a grupami 
ludzi (prawa zbiorowe, np. prawa osób należących do mniejszości). 
Prawa człowieka opierają się na zasadzie, że władza (rządu) nie 
jest nieograniczona: ludzie mają pewną sferę autonomii, na którą 
żadna władza nie może mieć wpływu; powinny istnieć mechanizmy, 
które ograniczają władzę państwa, a wszystkie osoby mogą również 
podejmować decyzje o władzy państwa (prawo do zgromadzeń i sto-
warzyszania się, prawo do głosowania i kandydowania w wyborach 
itp.)

Prawa człowieka są:

• Powszechne - należą do wszystkich ludzi niezależnie od tego, kim 
są i gdzie mieszkają

• Niepodzielne - wszystkie muszą być zagwarantowane; państwo 
nie może wybrać tylko niektórych z nich

• Nieodłączne - są zawsze i nie można ich zabrać (choć mogą zostać 
naruszone)
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• Wzajemne powiązane - korzystanie z niektórych praw człowieka 
zależy od innych praw człowieka; jednocześnie naruszenie jednego 
prawa człowieka jest zazwyczaj związane z innymi naruszeniami 
praw człowieka

Prawa człowieka mogą mieć charakter cywilny i polityczny (np. prawo 
do życia, prawo do rzetelnego procesu sądowego, wolność od tortur, 
prawo do zawarcia małżeństwa, wolność wyznania, wolność słowa, 
wolność od dyskryminacji lub wolność zgromadzeń i stowarzyszania 
się), społeczny, gospodarczy lub kulturalny (np. prawo do pracy, 
prawo do wynagrodzenia, prawo do ubezpieczenia społecznego, 
prawo do usług zdrowotnych, prawo do mieszkania, prawo do 
wypoczynku, prawo do korzystania z nauki i kultury). Pojawiają się 
również nowe prawa: nowe prawa człowieka, które pojawiają się 
w miarę zmian na świecie, takie jak prawo do życia w zdrowym 
środowisku lub prawo do Internetu. 

Ponieważ prawa człowieka regulują relacje między jednostką a 
państwem, mogą być przez państwo naruszane. Istnieje jednak tzw. 
horyzontalne podejście do praw człowieka, które wyjaśnia, że prawa 
człowieka mogą być łamane przez innych ludzi. Może to czasem 
wynikać z faktu, że państwo nie zapewniło ludziom wystarczającej 
ochrony (słabe prawo i jego stosowanie), np. jednym z powodów, 
dla których niektóre osoby używają przemocy domowej, może być 
fakt, że wiedzą, iż takie przestępstwa często pozostają bezkarne, 
gdyż przepisy dotyczące przemocy domowej są słabe i łatwo o nich 
zapomnieć. 

Międzynarodowy system ochrony praw człowieka obejmuje różne 
instrumenty praw człowieka na poziomie Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich 
i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Społecznych, 
Gospodarczych i Kulturalnych, Konwencja Praw Dziecka) lub 
innych organizacji międzynarodowych (takich jak Międzynarodowa 
Organizacja Pracy). Na poziomie europejskim mechanizmy ochrony 
praw człowieka są wdrażane głównie przez Radę Europy (Europejska 
Konwencja Praw Człowieka). Europejski Trybunał Praw Człowieka 
w Strasburgu przyjmuje skargi od osób, które uważają, że ich 
prawa człowieka zostały naruszone na terytorium państwa, które 
ratyfikowało Europejską Konwencję Praw Człowieka (nie musi to być 
obywatel tego państwa). Unia Europejska używa terminu “prawa 
podstawowe”, aby wyrazić pojęcie praw człowieka w konkretnym 
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kontekście UE (Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej).

Intersekcjonalność

Termin używany do opisania sposobu rozumienia i analizowania 
złożoności ludzkich zachowań, świata i ludzi, podkreślając fakt, 
że ludzie mają różne tożsamości, które wzajemnie na siebie odd-
ziałują i wpływają na sposób myślenia i działania. W odniesieniu 
do rasizmu termin ten jest używany w celu podkreślenia faktu, że 
różne tożsamości muszą być postrzegane w odniesieniu do siebie 
nawzajem, na przykład pochodzenie etniczne powinno być postrze-
gane w odniesieniu do koloru skóry, wieku, zdolności/niezdolności, 
typu ciała, religii, orientacji seksualnej, płci, itp. Rasizm jest często 
popełniany na podstawie kilku czynników: nie tylko ze względu na 
pochodzenie etniczne lub narodowość, ale także, na przykład, na 
niepełnosprawność i płeć jednocześnie.

Niewidzialny rasizm

Niewidzialny rasizm odnosi się do szkodliwych zachowań, które są 
uważane za normalne i akceptowane przez społeczeństwo. Linia, 
która jest wyznaczona pomiędzy tym, co wszyscy znamy z rasizmu, 
a tym, czym jest niewidzialny rasizm, jest linią tolerancji. Kilka 
przykładów tego, czym niewidzialny rasizm może być: opowiadanie 
rasistowskich żartów, unikanie kontaktu z ludźmi pochodzącymi 
z innej grupy etnicznej, po prostu przechodzenie na drugą stronę 
ulicy, czy też decydowanie o niespotykaniu się z osobą, która nie jest 
biała. Zachowania te, choć przez wielu nieuznawane za szkodliwe, 
mogą prowadzić do wykluczenia, niepokoju i wpływać na dobre sam-
opoczucie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule 
“Niewidzialny rasizm i mikroagresja” w rozdziale 2.

Mikroagresje

Mikroagresje są krótkotrwałymi i powszednimi codziennymi upoko-
rzeniami werbalnymi, behawioralnymi i środowiskowymi, zamier-
zonymi lub niezamierzonymi, które komunikują wrogie, uwłaczające 
lub negatywne nastawienie rasowe, płciowe i seksualne oraz religi-
jne i są skierowane przeciwko osobie lub grupie. Główne rodzaje 
mikroagresji:

Mikroatak jest najbardziej bezpośrednią formą agresji i najbardziej 
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podobną do tradycyjnie rozumianego seksizmu, rasizmu czy homo-
fobii. Mikroataki są działaniami, które mają na celu skrzywdzenie 
grup docelowych, aby sprawić, że poczują się niechciani, zagrożeni 
lub podrzędni, a ponieważ mają te wyraźne cele, są w większości 
przypadków stanowią świadome działania. 

Mikroobelgi - intencyjne, niekulturalne i pozbawione wrażliwości 
komunikaty skierowane do osób lub grup ludzi. Bardzo często ich 
przesłania są tak ukryte, że nawet odbiorcy mogą nie zdawać sobie z 
nich sprawy od razu. 

Mikrounieważnienia, które przekazują komunikaty lub wskazówki, 
które wykluczają, zaprzeczają lub niweczą myśli, uczucia lub rzeczy-
wistość doświadczaną przez pewne grupy. 

Najlepszym przykładem, który może zilustrować ten rodzaj mikro-
agresji, jest uczynienie kogoś obcym w jego własnym kraju. Jest to 
bardzo powszechny przykład mikrorasizmu, aby komplementować 
czarnoskóre osoby urodzone w kraju zdarzenia, za ich bardzo dobrą 
znajomośc lokalnego języka. 

Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule “Niewidzialny 
rasizm i mikroagresja” w rozdziale 2.

Relacje władzy 

Są to relacje, w których jedna osoba ma władzę nad drugą i jest w 
stanie nakłonić drugą osobę do zrobienia tego, co chce (czy to przez 
zniewalające posłuszeństwo, czy w jakiś mniej kompulsywny, a nawet 
bardziej subtelny sposób). Relacje władzy to takie obiekty społeczne, 
w których władza jest operatywna ze względu na charakter relacji; 
zazwyczaj łączy ona w sobie pewną dozę władzy z formacyjną zdol-
nością do wywierania pożądanego wpływu na drugą osobę. Więcej 
informacji na ten temat znajduje się w artykule “Rasizm i władza” w 
rozdziale 2.

Władza symboliczna

Koncepcja władzy symbolicznej została wprowadzona przez fran-
cuskiego socjologa Pierre’a Bourdieu w celu uwzględnienia mil-
czących, niemal nieświadomych sposobów dominacji kulturowej/
społecznej występujących w codziennych nawykach społecznych 
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utrzymywanych nad świadomymi podmiotami. Siła symboliczna od-
powiada za dyscyplinę stosowaną wobec innych w celu potwierdze-
nia miejsca jednostki w hierarchii społecznej, niekiedy w relacjach 
indywidualnych, ale przede wszystkim poprzez system instytucji, w 
szczególności edukacji. Nazywana również “miękką władzą”, władza 
symboliczna obejmuje działania, które mają dyskryminujące lub 
szkodliwe znaczenie lub konsekwencje, takie jak dominacja płci i ra-
sizm. Więcej informacji można znaleźć w artykule “Rasizm i władza” 
w Rozdziale 2.

Przywilej

Przywilej odnosi się do zestawu korzyści lub ukrytych korzyści 
przyznawanych ludziom w oparciu o ich szczególną przynależność 
do grupy społecznej. Społeczeństwo przyznaje ludziom przywileje 
ze względu na pewne aspekty ich tożsamości, takie jak rasa, klasa, 
płeć, orientacja seksualna, język, położenie geograficzne, zdolności i 
religia, by wymienić tylko kilka z nich. Więcej informacji na ten temat 
można znaleźć w artykule “Rasizm i władza” w rozdziale 2.

Rasa

Słownik oksfordzki definiuje rasę jako “każdy z głównych podziałów 
ludzkości, która posiada odrębne cechy fizyczne”. Ponadto, jak st-
wierdziła Janine Young Kim w “Emocje rasowe i poczucie równości”, 
istnieje powszechna zgoda co do tego, że rasa jest konstruktem 
społecznym. Oznacza to, że rasa nie jest czysto poznawcza, ale także 
nasycona znaczeniem emocjonalnym.

Rasizm

Rasizm jest przekonaniem lub doktryną, która stwierdza, że charakt-
erystyczne cechy, zdolności itp. człowieka są zdeterminowane przez 
rasę i że istnieją rasy wyższe i niższe. Może to być dowolna postawa, 
działanie, struktura instytucjonalna lub polityka społeczna. Istnieją 
różne teorie, które kwestionują samo pojęcie rasy, dlatego pojęcie 
rasizmu może być stosowane do innych form przekonań, które dzielą 
grupy na lepsze i gorsze (np. na podstawie pochodzenia etnicznego, 
płci, orientacji seksualnej, zdolności/niezdolności itd.).



Daltonizm rasowy

Daltonizm rasowy odzwierciedla pewien ideał społeczny, w którym 
kolor skóry jest nieistotny. Jako koncepcja odegrała ważną rolę w 
międzynarodowych ruchach antydyskryminacyjnych w latach 50-
tych i 60-tych. To przekonanie, że rasizm nie jest już problemem i 
że wszyscy mamy równe szanse. Ludzie, którzy podpisują się pod 
wyjaśnieniami niewrażliwymi na kolor skóry twierdzą, że nie widzą 
koloru skóry ludzi i wierzą, że wszyscy są równi. Nie widząc i nie 
uznając istnienia ras, nie można również dostrzec i uznać rasizmu. 
Dlatego też, żyjąc w świecie, w którym panuje systemowy rasizm oraz 
wiele zinternalizowanych i nieświadomych uprzedzeń, daltonizm 
rasowy staje się wyzwaniem w walce z rasizmem.

Biały przywilej

Biały przywilej to brak konsekwencji rasizmu: brak strukturalnej 
dyskryminacji, brak postrzegania twojej rasy jako problemu, (...) brak 
“mniejszego prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu z powodu 
mojej rasy”. Biały przywilej to niezarobiona, w większości przypad-
ków nieuznawana przewaga społeczna, którą biali ludzie mają nad 
innymi grupami rasowymi tylko dlatego, że są biali.
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Niniejszy podręcznik powstał w ramach 
długoterminowej inicjatywy międzynarodowej 
pod nazwą “Stand Together Against Racism 
- STAR”, która była realizowana w Hiszpanii, 
Włoszech, Polsce i Bułgarii w latach 2017-2020 
przy wsparciu fi nansowym programu Erasmus+.

Projekt pozwolił partnerom z tych czterech krajów 
podzielić się swoimi najlepszymi praktykami w 
pracy z młodzieżą na temat rasizmu i przybliżyć 
koncepcję niewidzialnego rasizmu. Pozwolił czterem 
organizacjom partnerskim na współtworzenie 
szeregu narzędzi edukacyjnych i wykorzystanie ich 
w bezpośredniej pracy z tysiącami młodych ludzi 
w ramach ośmiu obozów letnich, ponad pięciuset 
warsztatów szkolnych i osiemdziesięciu spotkań 
środowiskowych. Niniejszy podręcznik jest w dużej 
mierze oparty na tym doświadczeniu na poziomie 
lokalnym.

Przygotowaliśmy również Masowy Otwarty Kurs 
Online, który jest dostępny w języku angielskim i 
hiszpańskim do samodzielnej nauki na stronie www.
youth-mooc.eu oraz stworzyliśmy tematyczną stronę 
internetową www.invisible-racism.eu.
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