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PAMIĘCI
 Izabeli Jarugi-Nowackiej

– Niezłomnej

Izabela Jaruga-Nowacka
była najbardziej aktywną polityczką o feministycznych poglądach. Walczyła 

o równość, o prawa człowieka – w tym prawa kobiet, prawa osób 
nieheteroseksualnych i innych grup dyskryminowanych/wykluczanych, 

o wolność światopoglądową państwa. Swoją energię i wiedzę, z ogromną 
determinacją, poświęcała zwłaszcza na przeciwdziałanie przemocy 

i dyskryminacji wobec kobiet.

Była posłanką na Sejm RP II, IV, V i VI kadencji. Pełniła funkcję przewodniczącej 
Unii Pracy i Unii Lewicy, wicepremierki w rządzie Marka Belki i Pełnomocniczki 

Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. W 1991 roku uczestniczyła 
w akcji na rzecz referendum w sprawie karalności przerywania ciąży. W 1996 

roku zaproponowała projekt ustawy liberalizujący przepisy o planowaniu 
rodziny, przerywaniu ciąży, ochronie płodu ludzkiego. Od 2005 roku 

współtworzyła i forsowała ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Pracowała nad ustawą o Rzeczniku ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji. 

Brała udział w manifestacjach 8 marca i demonstracjach grup LGBT. Została 
uhonorowana m.in. nagrodą Tęczowego Lauru „za odwagę w głoszonych 

poglądach i wsparcie udzielane inicjatywom służącym przełamywaniu 
nietolerancji i ograniczoności społeczeństwa” oraz „Złotym telefonem” 

Niebieskiej Linii za działalność przeciwko przemocy wobec kobiet w rodzinie.

Śmierć Izabeli Jarugi-Nowackiej stanowi ogromną stratę dla nas,
dla ruchu feministycznego i demokratycznego w Polsce.

Nigdy o Niej nie zapomnimy.
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Kalendarium Praw Człowieka – edukacja i działanie

DLACZEGO powstało
„Kalendarium

praw człowieka
– edukacja i działanie”?

Skoro trzymasz tą książkę w rękach, to pewnie nie potrzebujesz na wstępie przeczytać 
o tym, jak ważne są prawa człowieka. Uznanie praw człowieka za: 

powszechne•  (przysługujące każdej osobie na mocy jej człowieczeństwa), 
niezbywalne•  (nie można się ich zrzec, nawet gdyby się tego chciało ani nikt nie ma 
prawa pozbawić kogokolwiek tych praw), 
niepodzielne•  (żadne z uznawanych za podstawowe praw człowieka nie jest ważniej-
sze od pozostałych, a korzystanie z nich jest ze sobą powiązane/zależne), 

choć może wydawać się oczywiste, wciąż pozostaje jednak ideą rewolucyjną. Waga praw 
człowieka jest nieustannie kwestionowana. Dorobek i osiągnięcia w obszarze praw czło-
wieka stają się obiektem ataków i ograniczeń na wszystkich kontynentach i we wszyst-
kich systemach politycznych. Jednocześnie dzięki aktywności jednostek i grup, idea praw 
człowieka nie pozostaje martwa. Coraz więcej ludzi domaga się ochrony przed łamaniem 
ich praw człowieka. Domagają się uwzględnienia ich potrzeb i doświadczeń w określa-
niu, czym prawa człowieka są.
Prawa człowieka i system ich ochrony są efektem wysiłków milionów ludzi, niejednokrot-
nie okupionych ich życiem lub wolnością. Niezwykle ważne jest więc, żeby nie tylko nie 
zaprzepaścić tego dorobku, ale chronić go i rozwĳ ać.

Skąd się wziął pomysł?
Bazę pomysłu stanowił kalendarz praw człowieka, czyli lista ważnych dla praw człowieka 
dat, wyznaczonych głównie przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Światową Or-
ganizację Zdrowia (WHO), Światową Organizację ds. Żywności (FAO), UNESCO, UNICEF 
i inne, która została umieszczona w podręczniku „Kompas. Edukacja o prawach człowie-
ka w pracy z młodzieżą”.
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W oparciu o ten materiał zbudowałyśmy publikację, której głównym celem jest zainspiro-
wanie do podejmowania działań przeciwko dyskryminacji i przemocy, na rzecz ochrony 
podstawowych praw człowieka. Stąd też druga część tytułu – „edukacja i działanie”. 
Z jednej strony, praca z kalendarium ma cel edukacyjny – oferujemy pewną wiedzę i in-
formacje z zakresu praw człowieka. Żeby móc działać na rzecz praw człowieka, trzeba 
przede wszystkim wiedzieć, czym prawa człowieka są, a czym nie są. Z drugiej strony, 
zależy nam na tym, żeby nie kończyło się na samym zdobywaniu lub podnoszeniu wie-
dzy z tego zakresu. Dla praktycznego funkcjonowania idei praw człowieka kluczowe jest 
bowiem podejmowanie działań, które nie pozwolą na ich łamanie, dewaluację czy mani-
pulowanie nimi. Żadne idee, zwłaszcza tak rewolucyjne, a jednocześnie podstawowe dla 
demokracji jak prawa człowieka, nie działają same z siebie. Nie ma „oczywistych oczywi-
stości”. Kalendarium powstało m.in. po to, żeby sobie zadawać pytania: Dlaczego? Kto? 
Jak to się stało? Co mogę/możemy zrobić?

Jesteśmy świadome tego, że istnieją różne systemy ochrony praw człowieka – europejski, 
amerykański, afrykański, jak również tego, że decyzja o oparciu kalendarium na datach 
wyznaczonych jako święta praw człowieka głównie przez ONZ może budzić kontrower-
sje. Jednak uniwersalność systemu ONZ-owskiego odnosimy do faktu, że jako jedyny 
objął on wszystkich ludzi na świecie.
Za datami uznanymi przez ONZ za święta praw człowieka stoją w większości przypadków 
wydarzenia dużo starsze i bliższe ludziom, niż ta międzynarodowa organizacja. Stara-
łyśmy się, żeby znalazło to odzwierciedlenie w przygotowanych przez nas opracowa-
niach.

Spośród kilkudziesięciu „dni praw człowieka” do szczegółowego opracowania wybrały-
śmy w pierwszej kolejności jedenaście dat. Są to: 8 marca – Międzynarodowy Dzień Ko-
biet, 21 marca – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Dyskryminacji Rasowej, 1 maja – Mię-
dzynarodowy Dzień Pracy, 17 maja – Światowy Dzień Przeciwko Homofobii, 20 czerwca 
– Światowy Dzień Uchodźcy, 17 października – Międzynarodowy Dzień Walki z Ubó-
stwem, 9 listopada – Międzynarodowy Dzień Przeciwko Faszyzmowi i Antysemityzmo-
wi, 25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, 3 grudnia 
– Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, 5 grudnia – Międzynarodowy Dzień 
Wolontariatu na rzecz Rozwoju Gospodarczego i Społecznego, 10 grudnia – Światowy 
Dzień Praw Człowieka.
Starałyśmy odnieść się do możliwe różnych a jednocześnie podstawowych i kluczowych 
obszarów. Oczywiście – wybór ten jest subiektywny.
Początkowo Kalendarium miało być niewielką broszurką. Teraz wiemy już, że jest projek-
tem na wiele lat. Praca nad opracowywaniem kolejnych dni, wyszukiwaniem informacji 
o ludziach, miejscach i wydarzeniach okazała się być tyleż fascynująca, co pochłaniająca 
i wymagająca czasu i energii. Często miałyśmy poczucie, że wymaga także dużo głębszej 
wiedzy. Choć z założenia wybór dat i ich opracowanie nie miały wynikać wprost z naszej 
wiedzy eksperckiej odnoszącej się do wszystkich wybranych przez nas „dni”, w kilku 
przypadkach, kiedy było to możliwe, korzystałyśmy z konsultacji osób bardziej związa-
nych z daną tematyką. Bardzo dziękujemy za to wsparcie!
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Odwaga cywilna i działanie
Jednym z celów Fundacji Autonomia jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego 
m.in. w aktywnym działaniu na rzecz praw człowieka, wzbudzenie krytycznego myślenia 
i wzmacnianie odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko naruszeniom praw.
O odwadze cywilnej mówimy, kiedy obywatele/ki sprzeciwiają się czemuś, co jest po-
strzegane jako niesprawiedliwe, złe i krzywdzące, licząc się jednocześnie z poniesieniem 
konsekwencji (prawnych, ale także społecznych np. związanych z wykluczaniem i dyskry-
minacją). Odwaga cywilna stanowi fundament społeczeństwa obywatelskiego.
Jeśli popełniane jest jakieś przestępstwo albo dochodzi do naruszenia jakichś praw (bez 
względu na to, czy w sferze prywatnej, czy publicznej) świadkowie – ludzie, którzy widzą, 
słyszą, dowiadują się o tym - podejmują działanie. Może to być interwencja własna lub 
udział w jakiejś formie sprzeciwu grupowego.
Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ „kto milczy, ten się zgadza”. Kiedy nie zabieramy 
głosu w jakieś sprawie – zgadzamy się. Kiedy nie przeciwdziałamy dyskryminacji, prze-
mocy i łamaniu praw człowieka – wspieramy te zjawiska. Tu nie ma pozycji neutralnej, nie 
ma „stania pośrodku”, nie ma „zachowywania obiektywizmu” ani roli obserwatora/ki.

Bardzo ważne jest, żeby jak najgłośniejszy był przekaz – „nie zgadzamy się z tym”, 
„w naszym imieniu nie będą popełniane zbrodnie, nie będzie dochodziło do przemocy, 
dyskryminacji, wykluczania”. Znane są przykłady społeczności, w których doszło do prze-
stępstwa z nienawiści (hate crime), co spotkało się z natychmiastową wyraźną reakcją. 
Bardzo ważne, dla tych społeczności, było zakomunikowanie – zbrodnia, której doko-
nano jest dla nas uwłaczająca, obraża nas jako społeczność; wstydzimy się, że w naszej 
społeczności zalęgły się rasizm, homofobia, seksizm, antysemityzm; nie wspieramy ich; 
podejmiemy wszelkie możliwe działania, żeby je powstrzymać. 
Podejmowane działania wyrastają więc nie z litości, tylko z szeroko pojętego własnego 
interesu i są podejmowane w obronie najważniejszych dla nas, podstawowych wartości, 
takich jak: wolność, równość, sprawiedliwość, niestosowanie przemocy.

Z tego też względu trzon Kalendarium stanowią informacje o działaniu – akcjach, ini-
cjatywach i przedsięwzięciach oraz o działaczkach i działaczach, a także organizacjach 
zaangażowanych w przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy.

Kobiety – feminizm – prawa człowieka
Niniejsza publikacja wprost wyrasta z misji i celów działania naszej fundacji. Opierając 
się na ideach feminizmu, działamy na rzecz społeczeństwa, w którym ludzie odważnie 
i solidarnie wspierają się w korzystaniu z wolności i przeciwstawiają się nierównościom 
i przemocy. Perspektywa feministyczna w Kalendarium wyraża się m.in. w konsekwent-
nym uznawaniu i podkreślaniu, że prawa człowieka są prawami kobiet, a ich realizacja 
pozostaje zarówno lokalnie, jak i globalnie ważnym wyzwaniem.
Kobiety wciąż stanowią olbrzymią większość wśród osób najbardziej narażonych na ła-
manie podstawowych praw, nierówne i niesprawiedliwe traktowanie. 70% najuboższej 
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ludności świata – to kobiety. Większość uchodźców i osób przesiedlonych – to kobiety. 
Wciąż idea równości w odniesieniu do kobiet nie jest realizowana i gwarantowana, na-
wet w tak podstawowych obszarach jak dostęp do edukacji, opieki medycznej i pracy. 
Kobiety ponoszą najszybciej i w najbardziej dotkliwy sposób konsekwencje kryzysów 
ekonomicznych, klęsk żywiołowych i in. W każdym kraju kobiety i dziewczynki stano-
wią największą grupę osób doświadczających przemocy w rodzinie (1/4 kobiet w swoim 
życiu doświadcza przemocy w rodzinie), a w sytuacjach konfl iktów zbrojnych padają 
ofi arami najcięższych przestępstw.
Prawa człowieka i działania na rzecz ich ochrony muszą uwzględniać życie i doświad-
czenia kobiet oraz odpowiadać na łamanie praw. Prawa kobiet są nie tyle odrębnym, ile 
wciąż lekceważonym obszarem praw człowieka. Jak pisze Charlotte Bunch „Żaden rząd 
nie kieruje się w swojej polityce wobec innych państw tym, jak traktuje się tam kobiety, 
nawet jeśli decyzje o udzieleniu pomocy lub wymianie handlowej uzależnia się od prze-
strzegania praw człowieka w tym kraju. Dla organizacji pozarządowych zajmujących się 
prawami człowieka problemy kobiet rzadko są priorytetem, zaś prawa człowieka kobiet 
traktuje się jako obszar szczególnego zainteresowania, podczas gdy łamanie praw czło-
wieka mniej licznej grupy, uznaje się za problem ‘zasadniczy i ogólny’.”1 
Z tego względu włączanie perspektywy płci społeczno – kulturowej do edukacji i działań 
z zakresu praw człowieka jest tak ważne. Jednocześnie musimy pamiętać, że katego-
rii płci zawsze towarzyszą inne czynniki, takie jak: narodowość, pochodzenie etniczne, 
orientacja seksualna, wiek, stopień sprawności, wyznanie lub bezwyznaniowość, klasa 
społeczna i in. Uwzględnienie ich jest konieczne, by dostrzec różne przejawy łamania 
praw człowieka, także w stosunku do kobiet.

Odzyskiwanie pamięci i historii
– krytyczne myślenie
Kalendarium, a przede wszystkim, jak mamy nadzieję, działania wynikające z inspiracji 
tym materiałem mają przywrócić pamięć, a często także wprowadzić do historii osoby 
i działania, które sprzeciwiały się i sprzeciwiają łamaniu praw człowieka.
Odzyskiwanie pamięci, choć odnosi się do przeszłości, służy budowaniu przyszłości. 
Przyglądanie się temu co było, osobom, działaniom, a także temu, w jaki sposób i czy 
w ogóle o nich się pisze i mówi (pisało i mówiło), wymaga dociekliwości i zdolności do 
krytycznego myślenia i czytania. Krytycznie myśleć to stawiać sobie pytania: co znaczy 
dla mnie ta informacja? Kto jest jej autorem/ką? W jaki sposób odnosi się do tego, co do 
tej pory wiedziałem/am? Jakie mogą być konsekwencje tej informacji dla mnie i dla in-
nych? Krytycznemu myśleniu towarzyszy krytyczne czytanie – aktywne, refl eksyjne, ana-
lityczne wyszukiwanie informacji i idei w czytanych tekstach, które zawsze są wyrazem 
przekonań autora/ki na temat tego, jak wygląda opisywany element rzeczywistości.

Wybrane przez nas wydarzenia i ich opis, aktywiści i aktywistki oraz wszystkie inne in-
formacje stanowią pewien wycinek. Mamy nadzieję, że Kalendarium stanie się inspiracją 
do poszukiwań dat upamiętniających ważne wydarzenia w Waszych społecznościach 
lokalnych i odzyskiwania pamięci o osobach z tych społeczności, działających na rzecz 

1 Charlotte Bunch „Prawa człowieka w ujęciu feministycznym” w: Biuletyn Ośki „Prawa Kobiet Pra-
wami Człowieka”, Ośka, nr 4/1998
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poszanowania praw człowieka, równości, przeciw dyskryminacji i przemocy; że dzięki 
takiej pracy wzbudzona i wzmocniona zostanie zdolność do krytycznego myślenia.

Zanim skorzystasz z Kalendarium
– koniecznie przeczytaj!

Po pierwsze, niniejsza publikacja jest „kalendarium”, a nie „kalendarzem”. Uznałyśmy, 
że oparcie się na kalendarzu na jeden rok (kalendarzowy, szkolny, akademicki) wpłynie 
ograniczająco na możliwości korzystania z tej publikacji w dłuższym czasie.
Po drugie, zdecydowałyśmy się na opracowanie ograniczonej liczby dat ważnych z punk-
tu widzenia praw człowieka, resztę jedynie odnotowując na głównych kartach każdego 
miesiąca. Dzięki temu, w sposób bardziej wyczerpujący i kompleksowy mogłyśmy przy-
wołać to, co istotne dla wybranych wydarzeń. 

Struktura publikacji
 Całe kalendarium podzielone jest na miesiące. Na karcie głównej miesiąca zaznaczo-
ne są daty z kalendarza praw człowieka, w tym daty opracowane przez nas w publikacji. 
W przypadku kilku miesięcy nie zdecydowałyśmy się na opracowanie dat/świąt praw 
człowieka. Te miesiące, mogą stać się czasem przygotowań do obchodów dni z kolejnych 
miesięcy albo okazją do własnych opracowań.

Opisy dni,  które zostały przez nas opracowane zawsze składają się z następujących 
części:
Dlaczego…?,   czyli o tym dlaczego np. Dzień Kobiet jest obchodzony właśnie 8-go marca. 
Jakie ważne wydarzenia miały miejsce tego dnia? Jakie ruchy społeczne i postulaty za 
nimi stoją? Do jakich zjawisk się odnosiły? Jak sytuacja w danym obszarze wygląda w tej 
chwili? Jaki ma to związek z Polską? 

Kluczowe pojęcia   – lista pojęć, których znajomość jest niezbędna dla zrozumienia 
tematu odnoszącego się do danego dnia. Wyjaśnienia pojęć znajdują się na końcu pu-
blikacji, w słowniczku.

O nich warto wiedzieć. Aktywistki i aktywiści   – sylwetki obrońców i obrończyń 
praw człowieka, ludzi którzy mieli lub mają znaczący wkład w ochronę praw człowieka 
w opisywanym obszarze. Starałyśmy się w każdym przypadku przywołać sylwetki kobie-
ty i mężczyzny, podkreślając wkładu obu płci w dorobek związany z prawami człowieka. 
Starałyśmy się także o wybór prezentujący ludzi o różnym pochodzeniu, wykształceniu, 
orientacji seksualnej, sprawności, wieku, wierzących i bezwyznaniowych, przywołujemy 
osoby bardziej i mniej znane, osoby wciąż aktywne, jak i już nie żyjące, mające różne 
metody działania. Wiele z tych osób za walkę o wolność (choćby myślenia i mówienia), 
zapłaciło brakiem wolności (więzieniem, doświadczało przemocy, zginęło). Jednak celem 
nie jest zniechęcenie kogokolwiek do działania. Wręcz przeciwnie. Dzięki tym wielkim ko-
bietom i mężczyznom doszło i wciąż dochodzi do kolosalnych zmian w położeniu setek, 
tysięcy, czasem nawet milionów innych ludzi.
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Mamy nadzieję, że staną się Oni/One inspiracją dla czytelników i czytelniczek. Bez wzglę-
du bowiem na wiek, pozycję czy rodzaj wykształcenia każda osoba może aktywnie dzia-
łać na rzecz respektowania praw człowieka.

Propozycje działań edukacyjnych
W tym dziale prezentujemy własne scenariusze zajęć i proponujemy wykorzystanie 
istniejących już materiałów. Z reguły nie wymagają one od osoby prowadzącej profe-
sjonalnego trenerskiego przygotowania (choć oczywiście to nigdy nie jest przeszkodą). 
Wykorzystują bardzo proste techniki, takie jak dyskusja, praca w małych grupach czy 
prezentacja.

Przede wszystkim jednak zależy nam na tym, żeby priorytetowo potraktować edukacyjny 
wymiar działań, które zostaną podjęte przez uczennice/uczniów i inne osoby, które będą 
korzystać z Kalendarium. Jesteśmy przekonane o tym, że uczenie się przez doświadczenie 
(działanie, akcję) jest niezwykle efektywne, także w edukacji młodych ludzi.

W działach warto obejrzeć i warto przeczytać znajdują się pozycje rekomendowane 
przez nas do pogłębiania wiedzy na dany temat. Filmy mogą zostać włączone w pro-
gram zajęć poświęconych danej problematyce. Lektury mogą być materiałem służącym 
do pogłębionych opracowań przygotowywanych przez osoby uczestniczące w zajęciach 
(uczennice/uczniów, studentki/studentów, członkinie i członków grup i organizacji i in.)

Organizacje i inicjatywy społeczne  – starałyśmy się podać po kilka przykładów takich 
organizacji lub inicjatyw, które są aktywne w danym obszarze związanym z ochroną 
praw człowieka. Jak w każdej innej części Kalendarium – wybór ten jest subiektywny. 
W kilku przypadkach uznałyśmy, że ograniczenie się do wymienienia dwóch lub trzech 
organizacji będzie niekorzystne i zdecydowałyśmy się na rozszerzenie ich liczby. Wynika 
to także z naszej znajomości danego środowiska i różnorodności organizacji pozarządo-
wych działających w nim.
Celem umieszczenia tych informacji, było zachęcenie do współpracy i kontaktów z orga-
nizacjami społecznymi, które posiadają wiedzę i doświadczenie w działalności na rzecz 
praw człowieka w danym obszarze.

Odniesienie do Podstawy Programowej
Podajemy po kilka przykładów możliwości odniesienia zajęć dotyczących wybranego świę-
ta praw człowieka do tzw. podstawy programowej. Nie jest to w żadnym przypadku lista 
wyczerpująca wszystkie możliwości włączania danego zagadnienia w treści nauczania.
Zaprezentowane treści edukacyjne pochodzą z podstaw programowych nauczania ta-
kich przedmiotów jak: historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie – dla 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (III i IV etap edukacyjny). Najbardziej odnosząca 
się do kwestii praw człowieka jest podstawa programowa  do wiedzy o społeczeństwie. 
Została przytoczona w opisie Dnia Praw Człowieka – 10 grudnia.
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Dla kogo jest ta publikacja?
Z Kalendarium mogą korzystać nauczycielki/e, osoby zajmujące się szeroko pojętą edu-
kacją, zarówno formalną, jak i pozaformalną. Ma być wsparciem dla realizacji progra-
mów edukacji obywatelskiej, edukacji o prawach człowieka, wiedzy o społeczeństwie 
i in. Może służyć także jako pomoc w prowadzeniu zajęć z każdego innego przedmiotu. 
Prawa człowieka nie są oderwane od biologii, religii, etyki, historii, języka polskiego 
i języków obcych, a nawet matematyki czy fi zyki.
Także grupy rówieśnicze mogą korzystać z Kalendarium we własnej edukacji (peer edu-
cation) i działaniach. Mamy tu na myśli inicjatywy, grupy nieformalne i stowarzyszenia 
zrzeszające i działające na rzecz młodych ludzi.
Kluczowe dla możliwości wykorzystania Kalendarium są chęci a nie wiek, stanowisko, 
procedury i wytyczne.
Opracowując Kalendarium myślałyśmy przede wszystkim o osobach w wieku 15-25 lat, 
chociaż na pewno możliwe jest korzystanie z Kalendarium w pracy z osobami starszymi.

Załączniki
Na końcu publikacji znajdziecie informacje, które będą przydatne w pracy z Kalendarium. 
Pierwszy załącznik stanowi słowniczek z wyjaśnieniem wszystkich kluczowych pojęć 
wymienionych w opisach poszczególnych świąt praw człowieka. Kolejnym jest lista po-
lecanych przez nas podręczników i innych publikacji zawierających propozycje zajęć 
edukacyjnych. Większość z nich dostępnych jest w formie elektronicznej na naszym por-
talu www.bezuprzedzen.org. Ostatni załącznik to wyciąg z podstawy programowej 
– szerszy niż propozycje odniesień znajdujące się w części głównej Kalendarium.

Jak pracować z Kalendarium?
Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby sposób pracy z Kalendarium został wybrany 
i dostosowany do możliwości i potrzeb osób, z którymi będziecie pracować. Może to 
czasem oznaczać konieczność ograniczenia/rozszerzenia materiału albo zmianę formy, 
w jakiej zostanie on przedstawiony uczniom/uczennicom i innym osobom, które są po-
tencjalnymi odbiorczyniami/cami (np. fragmenty zostaną nagrane, żeby umożliwić do-
stęp do nich osobom z niepełnosprawnością słuchu).
Jako punkt wyjścia do pracy nad wybranym świętem praw człowieka proponujemy zapo-
znanie się z opisem dnia i sylwetkami aktywistów/ek przez wszystkie osoby uczestniczą-
ce w tym działaniu edukacyjnym.

Do realizacji działań związanych z poszczególnymi dniami doskonale nadaje się praca 
metodą „projektu uczniowskiego” rozumianą jako samodzielna praca uczniów i uczennic 
nad zadanym tematem. Może ona trwać kilka tygodni lub miesięcy. Upowszechnianiem 
pracy metodą projektu uczniowskiego zajmuje się m.in. Centrum Edukacji Obywatel-
skiej. Przykładowe instrukcje do projektów, karty pracy, harmonogramy, arkusze oceny 
i samooceny dla uczniów/uczennic realizujących projekt można znaleźć m.in. na stronie:
www.ceo.org.pl/portal/b_koss. Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzi także szkole-
nia przygotowujące do pracy tą metodą.
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Czego w Kalendarium nie ma?
Niestety jest jeszcze wiele obszarów z zakresu praw człowieka, które nie znalazły się 
w Kalendarium. Z naszego punktu widzenia szczególnie brakuje opracowań odnoszą-
cych się do pokoju i bezpieczeństwa, konfl iktów zbrojnych, terytoriów okupowanych, 
ochrony środowiska naturalnego (którego degradacja ma kolosalny wpływ na korzysta-
nie z podstawowych praw człowieka), globalizacji, roli mediów jako narzędzia, które 
może służyć zarówno przeciwko, jak i „na rzecz” praw człowieka.

Na koniec jednak chcemy wspomnieć o jednej ważnej dacie – 29 listopada.
29 listopada w kalendarzu praw człowieka to Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim. 
Jednocześnie, dzień ten został wybrany  przez Center for Women’s Global Leadership 
– koordynującą światową kampanię „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na 
Płeć” na Dzień Akcji Przeciwko Militaryzmowi i Przemocy Wobec Kobiet w 2010 roku. 
Obie „dedykacje” dla tego dnia są ze sobą bardzo mocno powiązane. Dowiedzcie się 
więcej o Kampanii Solidarności z Palestyną na www.kampania-palestyna.pl i tegorocz-
nej kampanii „16 Dni Akcji”, która odbywa się pod hasłem: „Struktury Przemocy: Zależ-
ności między Militaryzmem i Przemocą Wobec Kobiet” na www.autonomia.org.pl

Kalendarium jako początek
– przysyłajcie Wasze opracowania
i relacje z działań
Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja będzie stanowiła początek wielu działań i impuls 
do zawiązywania się grup.
Chciałybyśmy, żeby Kalendarium uwzględniające informacje o kolejnych wydarzeniach 
i osobach mogło być corocznie uzupełniane i dostępne w Internecie. Będziemy wdzięcz-
ne za przesyłanie do nas informacji o zrealizowanych przez Was działaniach, podjętych 
inicjatywach, przeprowadzonych zajęciach. W przyszłości chciałybyśmy umieścić te infor-
macje w specjalnym dziale w portalu www.bezuprzedzen.org
Niech Wasze działania staną się inspiracją dla innych!

Agata Teutsch
Fundacja Autonomia

PAMIĘTAJCIE
Rok 2011 będzie

Europejskim Rokiem 

Wolontariatu i Aktywności 

Obywatelskiej
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20 lutego 

Dzień Oporu bez Przemocy

21

15

Akcja „Poradnia antyhomofobiczna”, fot.: Agnieszka Kraska





8 marca

Międzynarodowy Dzień Kobiet

21 marca

Międzynarodowy Dzień Eliminacji 
Dyskryminacji Rasowej

22 marca 

Światowy Dzień Wody

24 marca 

Światowy Dzień
Przeciwko Gruźlicy (WHO)



DZIEŃ PRAW KOBIET

DLACZEGO
8 marca

8 MARCA
Dzień Praw Kobiet

Dzień Kobiet obchodzony jest 8 marca na pamiątkę 
strajku robotnic jednej z nowojorskich fabryk w 1908 roku. 
Rozpoczęły one strajk domagając się godnych warunków 
pracy (w tym skrócenia dnia pracy), równego z mężczyznami 
wynagrodzenia oraz praw wyborczych. Były to czasy, kiedy 
kobieta nie była uważana za równą mężczyźnie, czyli za 
kogoś, kto potrafi  realnie ocenić swoją sytuację, zadbać 
o siebie, nauczyć się czegoś tak dobrze, jak mężczyzna itd. 
Właściciel fabryki, chcąc ukryć fakt, że kobiety formułują 
postulaty i żądają równości oraz chcąc uniknąć skandalu, 
zamknął drzwi fabryki, w której wkrótce wybuchł pożar. 
Spłonęło w nim 129 kobiet.

Pierwsze uroczystości upamiętniające to wydarzenie odbyły się 28 lutego 1909. 
Wspominano wtedy ofi ary i postulaty, o których realizację walczyły. W kolej-
nym roku Międzynarodówka Socjalistyczna ustaliła 8 marca Międzynarodowym 
Dniem Kobiet podkreślając konieczność walki o prawa kobiet i uznanie kobiet 
i mężczyzn za równych sobie. Jednocześnie takie kraje europejskie jak Szwajca-
ria, Austria, Niemcy oraz Dania, obchodząc święto kobiet podkreślały koniecz-
ność walki o prawo kobiet do głosowania i zajmowania stanowisk publicznych, 
prawa kobiet do pracy i szkoleń zawodowych oraz eliminacji dyskryminacji 
w miejscu pracy. 
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Wybuch I wojny światowej w 1914 
roku i walka o odzyskanie przez Polskę niepod-
ległości  odsunęły na plan dalszy kwestię praw 
kobiet. Na terenie dzisiejszej Polski (Polska jako 
niepodległy kraj wówczas nie istniała) pierwsze 
obchody Dnia Kobiet w Krakowie odbyły się 
19 marca 1911 roku. Tego dnia, spod Ujeżdżalni 
przy ul. Rajskiej, wyruszyła kilkutysięczna mani-
festacja, która głosząc postulaty dotyczące m.in. 
praw wyborczych kobiet, przemaszerowała pod 
Urząd Miasta. 

   Już w 1918 roku walka polskich 
sufrażystek o prawa wyborcze dla kobiet w naszym kraju, jako jednym 
z pierwszych na świecie, zakończyła się sukcesem.  Warto wspomnieć 
tu, że walka o prawa wyborcze była jednym z wielu obszarów zainte-
resowań ruchu emancypacji kobiet. Innymi były: prawo do edukacji, 
pracy i prawa majątkowe. Nieprawdą jest, że polskie sufrażystki nie 
wywalczyły praw wyborczych dla kobiet, że prawa te „dostały“. Dzia-
łania polskich sufrażystek odbywały się, jak wspomniano wcześniej, 
w cieniu walki o niepodległość państwa polskiego. Ich zmagania były 
może mniej widoczne i krótsze, niż sufrażystek angielskich czy ame-
rykańskich, niemniej jednak konieczne jest docenienie ich działań. 
Uzyskanie praw wyborczych oznaczało bowiem możliwość pełnego 
udziału kobiet w procesie podejmowania decyzji politycznych wpły-
wających bezpośrednio na sytuację kobiet i mężczyzn we wszystkich 
obszarach życia. Możliwość podejmowania decyzji, czy też wpływ na 
nie, to jeden z pierwszych kroków do zmiany relacji władzy między 
płciami, co po dziś dzień pozostaje celem ruchu feministycznego.

W kontekście międzynarodowym, obchody Dnia Praw Kobiet pojawiły się przy 
okazji rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych z 16 grudnia 1977, w której 
Zgromadzenie Ogólne wezwało wszystkie państwa na świecie do organizowa-
nia dorocznych obchodów Dnia Praw Kobiet i Pokoju na Świecie, zaznaczając, że 
wybór daty obchodów powinien być zgodny z narodową tradycją i obyczajem. 

Okładka „Przewodniczki po Krakowie emancypantek”, 
archiwum Fundacji Przestrzeń Kobiet
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Zgromadzenie zaapelowało również o to, aby 
państwa przyczyniły się do stworzenia warun-
ków dla eliminacji dyskryminacji kobiet oraz 
ich pełnego i równoprawnego uczestnictwa 
w rozwoju społecznym. Rezolucja była echem 
proklamowanych przez Zgromadzenie Ogólne 
obchodów Międzynarodowego Roku Kobiet 
(1975) i Dekady na Rzecz Kobiet (1975-1985). 
Narody Zjednoczone po raz pierwszy obchodziły 
Dzień Kobiet w 1975 roku, czyli w Międzynaro-
dowym Roku Kobiet.

W Polsce dopiero po przemianach w 1989 
roku zaczęto świętować Dzień Praw Kobiet 
w formie obecnej. W PRL-u święto kobiet or-

ganizowano z pompą jednocześnie sprowadzając je do obdarowywania 
pracownic w zakładach pracy goździkami lub tulipanami oraz rajstopami 
„z przydziału”. Być może właśnie po to, by odciąć się od tych konotacji 
w 1993 roku premier Hanna Suchocka zdecydowała o zniesieniu tego świę-
ta. Szkoda, że zamiast postarać się o przywrócenie mu jego pierwotnego 
charakteru, bo w kwestii równości szans kobiet i mężczyzn wciąż było i jest 
wiele do zrobienia,  wybrano takie właśnie rozwiązanie.
Dzisiaj w Polsce obecność obchodów Dnia Kobiet w przestrzeni publicz-
nej zawdzięczamy przede wszystkim organizacjom feministycznym i nie-
zrzeszonym feministkom, w tym grupie nieformalnej Porozumienie Kobiet 
8 Marca. Organizują one tego dnia manifestacje domagając się respekto-
wania należnych wszystkim kobietom praw. Pierwsza tzw. Manifa odbyła 
się w 2000 roku w Warszawie pod hasłem „Demokracja bez kobiet to pół 
demokracji”. Wzięło w niej udział około 200 osób. Od tego czasu rokrocznie 
Manify organizowane są przez organizacje kobiece, głównie feministycz-
ne, w wielu miastach Polski. Każdego roku wybierany jest temat przewodni 
obchodów związany z prawami kobiet i aktualną sytuacją w kraju. W 2010 
roku w związku z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym hasło Manify 
brzmiało: „Solidarne w kryzysie”, a kwestią poruszaną podczas Dnia Kobiet 
było wykluczenie ekonomiczne kobiet i ubóstwo. W warszawskiej Manifi e 
w 2010 roku udział wzięło już kilka tysięcy osób – zwolenników i zwolenni-
czek równych praw kobiet i mężczyzn – które kolorowym korowodem prze-
maszerowały przez stolicę. 

Performance Moniki Drożyńskiej na 8 marca,
fot. Paweł Skupień
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Co roku dzień 8 marca jest okazją do przypomnienia, że choć w kwestii wyrówna-
nia praw i poprawy realnej sytuacji kobiet i mężczyzn osiągnięto już bardzo wiele, sporo 
pozostało jeszcze do zrobienia. Kobiety wciąż są dyskryminowane w wielu obszarach, 
m.in. na rynku pracy, gdzie zarabiają mniej niż mężczyźni wykonując tę samą pracę, 
częściej są bezrobotne i dłużej poszukują zatrudnienia. Bardziej niż mężczyźni narażone 
są też na molestowanie seksualne i przemoc (również ze strony swoich najbliższych). 
Zagrożenie kobiet ubóstwem rośnie wraz z wiekiem i liczbą wychowywanych przez 
nie dzieci. Przy wydłużającym się okresie życia kobiet spodziewać się można zwiększa-
nia się skali tego zjawiska. Wciąż palącym problemem jest kwestia braku realizacji praw 
reprodukcyjnych.
Obszarów, w których należy poprawić sytuację kobiet, aby można mówić o równości płci 
jest wiele. Kwestia równouprawnienia kobiet i mężczyzn budzi jednak w naszym kraju 
wiele emocji i kontrowersji, a feminizm nie jest utożsamiany z równymi, partnerskimi 
stosunkami między kobietami i mężczyznami, lecz dominującą pozycją kobiet. Tymcza-
sem równouprawnienie nie zakłada „odwrócenia” obecnej sytuacji, w której w wielu 
obszarach, szczególnie w sferze publicznej, mężczyźni są grupą uprzywilejowaną. 

Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn ma na celu osiągnięcie sytuacji, w której każda 
osoba, bez względu na płeć, może realizować swoją drogę życiową wg jej/jego wyboru 
i bez stereotypowych ograniczeń. Zasada ta oznacza, że celem jest tu równość i brak 
dyskryminacji zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

kluczowe
POJĘCIA

dyskryminacja kobiet, emancypacja, 
feminizm, Międzynarodówka 
Socjalistyczna, patriarchat,
płeć biologiczna, płeć społeczno-
kulturowa (gender), prawa kobiet, 
prawa reprodukcyjne, równość płci, 
ruch feministyczny/ruch wyzwolenia 
kobiet, seksizm, sufrażystki
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DZIEŃ PRAW KOBIET

Izabela
Jaruga-Nowacka
(1950-2010)

Urodziła się w Gdańsku. Była absolwentką 
Wydziału Historycznego Uniwersytetu 
Warszawskiego, pracownicą naukową 
Polskiej Akademii Nauk. W okresie PRL 
nie należała do organizacji politycznych. 
Aktywność polityczną rozpoczęła od działań 
związanych z obroną praw człowieka, 
w tym szczególnie praw kobiet. Od 
połowy lat 80. działała w Lidze Kobiet 
Polskich, gdzie w latach 90. pełniła funkcję 
przewodniczącej zarządu głównego. 
W 1993 została posłanką na Sejm z listy Unii 
Pracy. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej 
Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Postępu 
Technicznego. Była jedną z dwóch posłanek 
wchodzących w skład delegacji Sejmu RP 
do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy (delegacja to grupa przedstawicieli/
ek naszego Sejmu, która bierze udział 
w pracach „parlamentu” organizacji 
międzynarodowej jaką jest Rada Europy). 
Przewodniczyła też polsko-mongolskiej 
grupie parlamentarnej (Mongolią zajmowała 
się naukowo pracując w Polskiej Akademii 
Nauk). Do Sejmu ponownie została wybrana 
w 2001 roku, z listy SLD-UP. Pod koniec 
2001 roku objęła stanowisko Pełnomocniczki 
Rządu ds. Równego Statusu Kobiet 
i Mężczyzn. Pracowała nad przyjęciem przez 

aktywiści
i aktywistki

O NICH
warto wiedzieć 

rząd w 2002 roku II Krajowego Programu 
Działań na Rzecz Kobiet (jedynego do tej 
pory dokumentu takiej rangi). W rządzie 
Marka Belki, w 2004 roku, została tzw. 
ministrem bez teki oraz wicepremierka 
(ds. komunikacji społecznej). Do jej 
zadań należała m.in. koordynacja prac 
Rady Ministrów w zakresie polityki 
społecznej, równego statusu kobiet 
i mężczyzn oraz przeciwdziałania 
dyskryminacji. W 2005 roku odeszła 
z Unii Pracy, a następnie z założonej 
przez siebie Unii Lewicy. Do końca 
życia pozostała osobą bezpartyjną. 
W wyborach parlamentarnych w 2007 
roku po raz czwarty uzyskała mandat 
poselski, kandydując z listy koalicji Lewica 
i Demokraci. W 1996 roku zaproponowała 
projekt ustawy liberalizujący przepisy 
o planowaniu rodziny, przerywaniu 
ciąży, ochronie płodu ludzkiego. Od 2005 
roku współtworzyła i forsowała ustawę 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Pracowała nad ustawą o Rzeczniku ds. 
Przeciwdziałania Dyskryminacji. Zginęła 
w katastrofi e samolotu prezydenckiego 
pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 
roku. Pośmiertnie odznaczono ją Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą Odrodzenia 
Polski, została także Polską laureatką 
Nagrody Tolerancji 2010. Nagroda ta jest 
przyznawana od 2006 roku za działalność 
na rzecz obrony praw lesbĳ ek, gejów, 
osób biseksualnych i transpłciowych przez 
organizacje z czterech krajów: Polski, 
Niemiec, Francji i Hiszpanii.
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propozycje
DZIAŁAŃ

EDUKACYJNYCH 

Zorganizuj zajęcia, w czasie których poznacie historie kobiet z waszego 
środowiska lokalnego, ich pracę i działania społeczne (mogą to być np. 
patronki ulic czy szkół, ale także zupełnie zapomniane kobiety). Ważne 
jest, aby wcześniej przygotować opisy, biografi e bohaterek ćwiczenia. 
Można skorzystać: 1) z biografi i opisanych w książce „Przewodniczka 
po Krakowie emancypantek” lub „Przewodniczka po Krakowie 
emancypantek. Tom II” (które można otrzymać w fundacji „Przestrzeń 
Kobiet”), 2) z informacji umieszczonych na stronie Muzeum Historii 
Kobiet: www.feminoteka.pl, 3) ze strony, na której znajduje się krótkie 
kalendarium historii kobiet www.feministki.org.pl

Podziel uczniów i uczennice na kilka grup. Każdej z nich daj biografi ę 
jednej z bohaterek. Poproś, aby wspólnie się z nią zapoznali/ły. 
Na tablicy wypisz 2-3 zagadnienia, na które osoby czytające powinny 
zwrócić uwagę, np. zainteresowania, trudności w realizacji planów, 
osiągnięcia. Zasugeruj, aby wspomniane wątki zostały omówione 
po przeczytaniu tekstu. Rozdaj uczniom i uczennicom duże arkusze 
papieru, na których zwięźle zanotują wybrane informacje, a następnie  
przedstawią je pozostałym grupom. Zachęć do pracy kreatywnej 
– prezentacje mogą mieć formę krótkiej opowieści, plakatu, rysunku, 
scenki itp. Po prezentacjach porozmawiajcie wspólnie o życiorysach 
kobiet, koncentrując się na elementach łączących oraz różniących 
ich biografi e. Spytaj czy coś w prezentowanych biografi ach było dla 
uczniów i uczennic wyjątkowo interesujące lub zaskakujące. Na jakie 
trudności w realizacji swoich planów, w działalności zawodowej 
i społecznej natrafi ały bohaterki ich prezentacji? W jaki sposób było 

1. Praca z biografi ą

Demonstracja na 1 maja; fot.: Katarzyna Jankowska
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to związane ze stosunkiem do kobiet i obowiązującym wówczas prawem 
dyskryminującym? W jaki sposób było związane z rolami i zadaniami, 
którymi obarczane są kobiety, a których wypełnianie utrudnia pracę 
zawodową i działalność społeczną? Na ile było to spowodowane 
nierównym podziałem obowiązków między mężczyznami i kobietami 
związanych z wychowaniem dzieci, opieką nad osobami starszymi 
i prowadzeniem gospodarstw domowych? Czy, i ewentualnie w jakim 
zakresie, sytuacja zmieniła się (kto dokonał tej zmiany)?
W jakich obszarach konieczne są działania prawne i społeczne,
które przyczynią się do równości płci?

Najbardziej oczywistym sposobem włączenia się w obchody Dnia Praw 
Kobiet jest udział w corocznej Manifi e. Sprawdźcie czy taka demonstracja 
odbywa się w waszej okolicy. Możecie też samodzielnie zorganizować 
8-marcową Manifę w swojej miejscowości. O tym, jak przygotowuje się 
takie przedsięwzięcie dowiecie się z publikacji „Podręcznik aktywisty” 
przygotowanej przez fundację „Inna Przestrzeń” (dostępnej w Internecie: 
www.ratujtybet.org)  lub z publikacji „Jak zorganizować manifestację?” 
(poradnik na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.pl).

Możecie przeprowadzić ćwiczenie „Bohaterki i bohaterowie” 
z podręcznika „Kompas. Edukacja o prawach człowieka w pracy 
z młodzieżą”, Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, CODN, 
Warszawa 2005, str. 81.

2. Manifa

3. Bohaterki i bohaterowie
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Damy, rycerze i feministki.
Kobiecy dyskurs emancypacyjny 
w Polsce
Sławomira Walczewska, Wydawnictwo 
eFKa, Kraków 2000

Druga płeć
Simone de Beauvoir, Santorski i S-ka, 
Warszawa 2003

Feministki własnym głosem
o sobie
Sławomira Walczewska (red.), 
Wydawnictwo eFKa, Kraków 2005

Mała książka o feminizmie
Sassa Buregren, Wydawnictwo Jacek 
Santorski & Co, Warszawa 2007

Milczenie owieczek.
Rzecz o aborcji
Kazimiera Szczuka, Wydawnictwo W.A.B., 
Warszawa 2004

Polityka równości płci.
Polska 2007. Raport
Bożena Chołuj (red.), Program Narodów 
Zjednoczonych ds. Rozwoju,
Warszawa 2007

Świat bez kobiet
Agnieszka Graff, Wydawnictwo W.A.B., 
Warszawa 2001

Rykoszetem. Rzecz o płci,
seksualności i narodzie
Agnieszka Graff, Wydawnictwo W.A.B., 
Warszawa 2008

warto
PRZECZYTAĆ

Niezłomne (Iron Jawed Angels)
reż. Katja von Garnier, USA 2004, fi lm fab., 
czas trwania: 125’

Gdyby ściany mogły mówić 
(If These Walls Could Talk)
reż. Nancy Savoca, Cher, USA 1996,
fi lm fab., czas trwania: 135’

Godziny (The Hours)
reż. Stephen Daldry, USA 2002, fi lm fab., 
czas trwania: 114’

Daleka północ (North Country)
reż. Niki Caro, USA 2005, fi lm fab.,
czas trwania: 126’

Powstanie w bluzce w kwiatki. Życie 
codzienne kobiet w czasie Powstania 
Warszawskiego
Fundacja Feminoteka, fi lm dok.,
czas trwania: 20’

warto
OBEJRZEĆ

Okładka książki „Damy, rycerze i feministki”proj. MODULUS STUDIO, Mikołaj Dunikowski
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DZIEŃ PRAW KOBIET

ORGANIZACJE
I INICJATYWY

społeczne

Federacja na Rzecz
Kobiet i Planowania Rodziny
www.federa.org.pl 
Fundacja Autonomia
www.autonomia.org.pl
Fundacja Centrum Praw Kobiet 
www.cpk.org.pl
Fundacja Feminoteka
www.feminoteka.pl
Fundacja Kobieca eFKa
www.efka.org.pl
Fundacja MaMa 
www.fundacjamama.pl 
Fundacja Przestrzeń Kobiet 
www.przestrzenkobiet.pl

Grupa nieformalna Ulica Siostrzana 
www.siostrzana.org
Grupa nieformalna Porozumienie
Kobiet 8 Marca 
www.porozumieniekobiet.home.pl
Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA 
www.konsola.org.pl
Stowarzyszenie Wschodnio-Zachodnia Sieć 
Współpracy Kobiet NEWW – Polska
www.neww.org.pl
Stowarzyszenie „W stronę dziewcząt” 
www.wstronedziewczat.org.pl
Think Tank Feministyczny
www.ekologiasztuka.pl/think.tank.
feministyczny
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Manifa – 8 marca w Krakowie
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odniesienie do podstawy 
PROGRAMOWEJ

HISTORIA
IV etap edukacyjny – zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
10. Świat po II wojnie światowej. 
Uczeń:
11) opisuje zmiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej.

HISTORIA
IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony
V. Wiek XX
18. Przemiany cywilizacyjne w drugiej połowie XX w. 
Uczeń:
1) charakteryzuje społeczno-gospodarcze i techniczne skutki rewolucji naukowo-
technicznej, rozpoznając osiągnięcia nauki i techniki drugiej połowy XX w.;
2) rozpoznaje charakterystyczne cechy kultury masowej i elitarnej oraz przemiany 
obyczajowe drugiej połowy XX w.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony
5. Zmiana społeczna. 
Uczeń:
5) charakteryzuje wybrany ruch społeczny, np.: Solidarność, ruch niepodległościowy 
non-violence Mahatmy Gandhiego, ruch praw obywatelskich Martina L. Kinga, ruch na 
rzecz ochrony środowiska naturalnego, ruch emancypacji kobiet.

Opracowano na podstawie:
Materiałów na stronach projektu „Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami” 
www.bezuprzedzen.org, Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie 
www.unic.un.org.pl, serwisu www.kreatura.net,
Wikipedii – wolnej encyklopedii www.pl.wikipedia.com

Opracowała: Ewa Stoecker
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DLACZEGO
21 marca

21 MARCA
Międzynarodowy Dzień Eliminacji
Dyskryminacji Rasowej 

Międzynarodowy Dzień Eliminacji 
Dyskryminacji Rasowej został ustanowiony, aby przypominać 
o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce 21 marca 
1960 roku w miasteczku Sharpeville, w Republice 
Południowej Afryki. Mieszkańcy manifestowali  pokojowo 
przeciwko wprowadzonemu osiem lat wcześniej tzw. Prawu 
o Przepustkach, które stanowiło jeden z elementów polityki 
Apartheidu. To rasistowskie prawo zmuszało „czarnoskórych” 
obywateli do noszenia przy sobie specjalnych przepustek, 
które zawierały fotografi ę, szczegóły dotyczące miejsca 
urodzenia, zatrudnienia, płaconych podatków oraz 
kontaktów z policją. Przepustki musiały być okazywane 
na każde wezwanie policji, a poruszanie się bez nich było 
praktycznie niemożliwe.

W trakcie manifestacji, policja zaczęła strzelać do demonstrantów, w wyniku cze-
go zginęło 69 osób. Dla upamiętnienia tego zdarzenia Zgromadzenie Ogólne Or-
ganizacji Narodów Zjednoczonych podjęło decyzję o ustanowieniu 21 marca Mię-
dzynarodowym Dniem Eliminacji Dyskryminacji Rasowej. Stał się on jednocześnie 
okazją nie tylko do uczczenia śmierci ludzi, którzy zginęli występując przeciwko 
dyskryminacji rasowej, lecz także dniem, w którym szczególną uwagę przykłada 
się do wypracowywania różnych form zwalczania rasizmu i dyskryminacji.
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Rasizm to zespół poglądów głoszących tezę o nierówności ludzi, 
a wynikająca z nich ideologia przyjmuje wyższość jednych „ras” nad innymi. 
Rasizm opiera się na przekonaniu, że różnice w wyglądzie ludzi niosą ze sobą 
niezbywalne różnice osobowościowe i intelektualne. W skrajnej postaci rasizm 
kwestionuje wręcz człowieczeństwo osób niektórych „ras”, co bywa uzasad-
nieniem lub usprawiedliwieniem dla dyskryminacji lub przemocy wobec tych 
osób. Z punktu widzenia współczesnej nauki rasizm jest zespołem poglądów 
bezpodstawnych, choć stara się wspierać swoje założenia przy użyciu teorii 
naukowych lub pseudonaukowych.

Koncepcja „rasy” ludzkiej nie była nigdy spójna i róż-
ni naukowcy wyróżniali różne „rasy”. Obecnie jest ona powszechnie 
kwestionowana i krytykowana. Z racji tego, że od wielu wieków 
termin ten używany był głównie w kontekście dyskryminacji ze 
względu na kolor skóry lub pochodzenie, jego stosowanie w sferze 
publicznej jest dzisiaj kojarzone z tą właśnie tradycją. Ze względu 
na historię terminu „rasa”, używanie go w większości kontekstów 
jest zbędne i powodować może różnego rodzaju wartościowanie, 
które jest już formą rasizmu. Współczesna genetyka pokazuje, że 
różnice między dwiema osobami tej samej „rasy” są równie duże 
jak między przedstawicielami dwóch różnych „ras”, co dowodzi, 
że koncept „rasy” nie ma pokrycia w rzeczywistości i nie wiąże się 
z charakterystycznymi zdolnościami i cechami. Pojęcie „rasy” doty-
czy tylko faktu geografi cznego: ze względu na pewien okres życia 
w izolacji na danym terenie, populacje wytworzyły pewne morfo-
logiczne cechy wspólne. Mimo wszystko, faktyczne istnienie różnic 
genetycznych nie stanowi w żaden sposób „fundamentu naukowe-
go” dla rasizmu. Biologia nie dostarcza podstaw do różnicowania.

Graffi ti i fot.: Dariusz Paczkowski, 3fala.art.pl
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W niektórych systemach społecznych rasizm był lub jest 
przyjmowany jako podpora ideologiczna struktur kontroli, 
przemocy lub wyzysku, m.in. niewolnictwa, segregacji np. 
apartheidu (zniesionego w Republice Południowej Afryki 
w 1994), systemu kast czy nazizmu. Upowszechnienie wiedzy 
o zbrodniach reżimu nazistowskiego III Rzeszy, który przyjął 
rasizm jako ideologię państwową, doprowadziło do pozba-
wienia rasizmu statusu dyscypliny naukowej. Współczesne 
odchodzenie od stosowania terminu „rasa” nie oznacza, że 
wraz z zaprzestaniem jego używania zniknie rasizm. Dyskry-
minacji rasowej wciąż doświadczają miliony osób ze wzglę-
du na swój wygląd (np. kolor skóry) czy pochodzenie. 

Polska jest państwem stosunkowo jednorodnym etnicznie, co może 
budzić poczucie, że problem rasizmu nas nie dotyczy. To nieprawda. Zgod-
nie z ostatnim spisem powszechnym Polskę zamieszkuje 38.230.000 osób. 
Narodowość polską deklaruje ok. 97% populacji, a tylko ok. 1,5% populacji 
zalicza się do mniejszości narodowych i etnicznych, przy czym mowa tu 
o mniejszościach uznanych ofi cjalnie przez państwo polskie, do których za-
licza się tylko część obywateli polskich niebędących etnicznymi Pol/a/kami 
(np. takiego statusu nie mają liczni w Polsce Wietnamczycy). Przytoczone 
dane nie obejmują również cudzoziemców/cudzoziemek (przebywających 
w Polsce legalnie bądź nie) i uchodźców/uchodźczyń, a osoby z tych grup 
często doświadczają dyskryminacji rasowej – ze względu na swoje pocho-
dzenie etniczne lub narodowe. 

Graffi ti i fot.: Dariusz Paczkowski, 3fala.art.pl
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kluczowe
POJĘCIA

apartheid, dyskryminacja 
rasowa, mowa nienawiści, 
przestępstwa z nienawiści, 
rasizm

Najbardziej narażone na dyskryminację rasową są oso-
by wyróżniające się spośród reszty społeczeństwa wyglądem. W Polsce 
są to np. Romowie oraz ludzie o kolorze skóry ciemniejszym, niż ten 
który jest określany jako biały (co jest bardzo względne) – one/i najczę-
ściej bywają ofi arami przemocy fi zycznej i werbalnej w tym przestępstw 
z nienawiści. Z kolei Żydzi, jako grupa są w naszym kraju, zgodnie z ba-
daniami, najczęstszym obiektem mowy nienawiści.
W naszym kraju nierzadko spotykane są zachowania rasistowskie kibi-
ców, którzy podczas meczów wyzywają i obrażają piłkarzy afrykańskie-
go pochodzenia. Zdarzało się, że na płytę boiska rzucano banany, dając 
w ten sposób do zrozumienia, że „kibole”-rasiści traktują czarnoskórych 
piłkarzy jak małpy i że mają oni „wracać do Afryki”. O ile takie skraj-
ne zachowania rasistowskie budzą dezaprobatę większości polskiego 
społeczeństwa, mniej oczywiste przejawy rasizmu są już powszechnie 
aprobowane. Przykładem mogą być tu funkcjonujące w naszym języ-
ku zwroty „ocyganić kogoś” czy „Murzyn zrobił swoje – Murzyn może 
odejść”.  Nad wyraz często używanie ich nie budzi refl eksji związanej 
z tym, jakie jest ich pochodzenie i literalne znaczenie.
Szczególne miejsce ma też w naszej kulturze wierszyk „Murzynek Bam-
bo”, którego bardzo chętnie uczone są dzieci w wieku przedszkolnym, 
a w którym dziecko pochodzenia afrykańskiego przedstawione jest 
jako dzikie – ucieka mamie na drzewo przed kąpielą, bo „boi się, że się 
wybieli”. Tekst taki może, szczególnie u dzieci, nasuwać skojarzenie, 
że ciemniejszy kolor skóry jest efektem braku higieny.
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O NICH
warto wiedzieć aktywiści i aktywistki

Martin Luther King (1929-1964)

Urodził się 15 stycznia 1929 roku 
w Atlancie. W 1955 roku obronił 
pracę doktorską na Uniwersytecie 
Bostońskim. Był pastorem zboru 
baptystycznego oraz działaczem na rzecz 
zniesienia dyskryminacji rasowej. Jego 
przemówienie „Miałem sen” wygłoszone 
w sierpniu 1963 roku w Waszyngtonie, 
przedstawiające wizję Stanów 
Zjednoczonych wolnych od segregacji 
rasowej, jest jednym z najbardziej 
znanych na świecie wystąpień, do 
którego po dziś dzień odwołują się 
działacze i działaczki praw człowieka. 

W tym samym roku King otrzymał 
tytuł Człowieka Roku magazynu 
„Time”, a w 1964 został laureatem 
Pokojowej Nagrody Nobla. Dzięki jego 
działalności administracja prezydenta 
J.F. Kennedy’ego zaangażowała 
się w obronę praw obywatelskich 
Afroamerykanów. Martin Luther King 
zginął w zamachu, zastrzelony przez 
przeciwnika swoich działań i rasistę, 
4 kwietnia 1964 roku w Memphis, 
dokąd przyjechał, żeby wesprzeć 
strajkujących robotników.

Jane Elliott
(ur. w 1933 roku w Riceville,
w stanie Iowa, USA)

Jest nauczycielką, edukatorką i trenerką 
antydyskryminacyjną. W 1968 roku, 
aby pomóc zrozumieć swoim uczniom 
i uczennicom przyczyny zabójstwa Martina 
Luthera Kinga, przeprowadziła z nimi 
ćwiczenie edukacyjne „Niebieskoocy/
brązowoocy”, w którym osoby były 
kolejno członkami i członkiniami raz grupy 
dominującej, a raz mniejszościowej. 
Za przeprowadzenie zajęć pokazujących 
mechanizm dyskryminacji i segregacji, 
w czasach gdy rasizm był powszechny, 
spotkała ją fala krytyki i ostracyzm 

społeczny. Nazywano ją „miłośniczką 
czarnuchów”, a wielu rodziców nie 
chciało, by uczyła ich dzieci. Te i inne 
jej doświadczenia przedstawione są 
częściowo w fi lmie „Niebieskoocy” 
(który jest głównie zapisem warsztatu 
antydyskryminacyjnego dla pracownic 
i pracowników administracji lokalnej, 
szkół i innych instytucji z końca lat 90.). 
Od tego czasu Jane Elliot, przeprowadzała 
warsztaty na wielu uniwersytetach, 
w szkołach, w instytucjach administracji 
publicznej i ośrodkach biznesowych. 
Symboliczna była jej obecność na 
zaprzysiężeniu na prezydenta Baraka 
Obamy, pierwszego nie pochodzącego 
z Europy, prezydenta Stanów 
Zjednoczonych. Barak Obama
ma korzenie haitańskie.
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propozycje
DZIAŁAŃ

EDUKACYJNYCH 

Zorganizuj projekcję i dyskusję wokół fi lmu „Niebieskoocy” (fi lm można wypożyczyć 
z Fundacji Autonomia). Pamiętaj, że grupę uczniów i uczennic trzeba do projekcji 
fi lmu przygotować, nie mogą oni oglądać go „z marszu”.  O tym jak się przygotować 
do projekcji i dyskusji przeczytać można w publikacji „Niebieskoocy. Podręcznik do 
prowadzenia zajęć w organizacjach” (wyd. III, Nora Lester, Fundacja Autonomia 
i Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA, Kraków 2010). Podręcznik dostępny jest w Internecie 
na stronie www.bezuprzedzen.org. W podręczniku opisane są różne perspektywy, 
z których można fi lm omawiać. Proponujemy, aby po fi lmie porozmawiać o zjawisku 
rasizmu w Polsce. Z jakimi przejawami rasizmu spotykają się uczniowie i uczennice 
(ataki na cudzoziemców/ki, przezywanie osób z powodu ich pochodzenia, dowcipy, 
napisy na murach, ławkach szkolnych, treści znajdujące się w podręcznikach, książkach, 
gazetach, na stronach internetowych itd.)? O jakich słyszeli? Jakie widzą możliwości 
przeciwdziałania rasizmowi?

Jeśli rasistowskie zachowania pojawiają się w waszym środowisku lokalnym np. 
podczas meczy, możecie zorganizować akcję ulotkową. Przygotujcie ulotki lub vlepki 
dotyczące przeciwdziałania rasizmowi (o tym, jak je przygotować można dowiedzieć się 
na stronach stowarzyszenia „Nigdy więcej”, z której można też pobrać wzory vlepek: 
www.nigdywiecej.org). Ulotki lub vlepki można rozdawać przed różnymi wydarzeniami. 
Pamiętajcie, by robić to w grupie i pod opieką osoby pełnoletniej. 

Inną propozycją działania jest udział w akcji „Rasizm delete”, która polega na 
monitorowaniu stron internetowych i zgłaszaniu tych, które propagują treści 
o charakterze rasistowskim. O tym, jak przyłączyć się do akcji przeczytacie na stronach 
„Nigdy więcej”: www.nigdywiecej.org
Możecie też prowadzić monitoring i zgłaszać niepożądane treści administrator/k/om 
strony czy moderator/k/om forów internetowych, powołując się na obowiązujące prawo 
– zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2002 r.: „Propagowanie, 
w rozumieniu art. 256 i 257 k.k., oznacza każde zachowanie polegające na publicznym 
prezentowaniu, w zamiarze przekonania do niego, faszystowskiego lub innego 
totalitarnego ustroju państwa” (w: „Biuletyn Sądu Najwyższego” nr 03/2002).

1. Niebieskoocy – projekcja i dyskusja

2. Akcje lokalne

3. Monitoring

Okładka „Niebieskoocy.
Podręcznik do prowadzenia zajęć

w organizacjach”
archiwum Fundacji Autonomia,

projekt okładki:
Agnieszka Kraska
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Heban
Ryszard Kapuściński, wyd. Czytelnik, Warszawa 2006

Kulturowy savoir-vivre.
Przewodnik dla osób o dobrych intencjach
Amoja Tree Rivers, wyd. Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA,
Poznań 2006 (dostępny w wersji PDF na stronie www.bezuprzedzen.org)

Nie bój się Cygana
Adam Bartosz, wyd. Fundacja Pogranicze, Sejny 2004

Psożercy ze Svinii
Karl-Marcus Gauss, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2005

Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści
Sergiusz Kowalski, Magdalena Tulli, Wydawnictwo W.A.B,
Warszawa 2003

warto
PRZECZYTAĆ

warto
OBEJRZEĆ

Niebieskoocy
reż. Bertram Verhaag, Opracowanie 
wersji polskiej i dystrybucja w Polsce: 
Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA 
i Fundacja Autonomia,
fi lm dok., czas trwania: 54’

Idź do Luizy
reż. Grzegorz Pacek, Polska 2005, fi lm 
dok., czas trwania: 42’

Kolor Purpury
reż. Steven Spielberg, USA 1985,
fi lm fab., czas trwania: 154’

Czas Cyganów
reż. Emir Kusturica, Jugosławia, Wielka 
Brytania, Włochy 1988, fi lm fab.,
czas trwania: 142’
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Centrum Poradnictwa Obywatelskiego 
dla Ofi ar Dyskryminacji ze Względu 
na Pochodzenie Etniczne lub Narodowość 
www.juhrc.org

Fundacja Forum Dialogu Między 
Narodami 
www.dialog.org.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy RAXEN 
– Helsińska Fundacja Praw Człowieka
www.hfhrpol.waw.pl

Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”  
www.nigdywiecej.org

Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie
przeciw antysemityzmowi i ksenofobii 
www.otwarta.org

ORGANIZACJE
I INICJATYWY

społeczne

odniesienie
do podstawy 

PROGRAMOWEJHISTORIA
III etap edukacyjny
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
32. Europa i świat w XIX w. 
Uczeń:
1) opisuje przyczyny i skutki wojny secesyjnej 
w Stanach Zjednoczonych;
4) ocenia pozytywne i negatywne skutki 
polityki kolonialnej z perspektywy europejskiej 
oraz kolonizowanych społeczności i państw.

HISTORIA
IV etap edukacyjny – zakres podstawowy
10. Świat po II wojnie światowej. 
Uczeń:
5) sytuuje w czasie i przestrzeni proces 
dekolonizacji oraz ocenia jego następstwa, 
uwzględniając rolę ONZ. Okładka „Kulturowy savoir-vivre. Przewodnik 

dla osób o dobrych intencjach”, archiwum 

Fundacji Autonomia, projekt okładki: 

Agnieszka Kraska
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Opracowano na podstawie:
Publikacji „Rasizm w Polsce” wydanej przez Europejską Sieć Przeciwko 
Rasizmowi, materiałów ze stron internetowych:
projektu „Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami” – www.bezuprzedzen.org, 
internetowej bazy fi lmu polskiego: www.fi lmpolski.pl,
Human Rights Education Associates: www.hrea.org,
Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita: www.otwarta.org,
Nowoczesnej Gazety Wolontariuszy: www.pomagamy.pl,
Wikipedii – wolnej encyklopedii: www.wikipedia.org

Opracowała: Ewa Stoecker
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7 kwietnia

Światowy Dzień Zdrowia

8 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Romów

22 kwietnia

Dzień Ziemi





15
1 maja

Międzynarodowy Dzień Pracy

3 maja

Światowy Dzień Wolności Prasy 

5 maja

Dzień Godności Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie

8 maja

Światowy Dzień Czerwonego 
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca 

15 maja

Międzynarodowy Dzień 
Objectora (osoby odmawiającej 
służby wojskowej ze względu 

na sprzeciw sumienia)

Światowy Dzień Rodzin 

17 maja

Światowy Dzień Przeciwko 
Homofobii

31 maja

Światowy Dzień Bez Tytoniu

8

31



DLACZEGO
1 maja

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności 
Ludzi Pracy to międzynarodowe święto klasy robotniczej 
i ludzi pracy obchodzone od 1890 roku, upamiętniające 
tragiczne wydarzenia z maja 1886, które miały miejsce 
podczas strajku na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego 
dnia pracy w Chicago (USA).

Pod koniec XIX w. w USA rozpoczęły się protesty robotników i robotnic 
przeciwko fatalnym warunkom pracy, niskim płacom i dwunastogodzinne-
mu dniowi pracy. W 1884 roku Federacja Organizacji Robotniczych we-
zwała amerykańskie władze lokalne do zagwarantowania ośmiogodzinne-
go dnia pracy od 1 maja 1886. W związku ze sprzeciwem pracodawców 
i władz, w całych Stanach Zjednoczonych strajkowało ok. 350 tys. robotni-
ków i robotnic. 

W lutym 1886 jeden z pracodawców z Chicago w odpowiedzi na roszcze-
nia zwolnił wszystkie zatrudnione osoby i zatrudnił nową kadrę. Działacze 
związkowi przygotowali demonstrację, która odbyła się 1 maja. W pokojo-
wej demonstracji wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Dwa dni później 
robotnicy i robotnice zorganizowali/ły kolejny wiec, który zakończył się tra-
gicznie. W wyniku starć z policją zginęło kilka osób (nie jest znana dokład-
na liczba), a kilkadziesiąt zostało rannych. Przywódcami tej i kolejnych akcji 
byli działacze związkowi – w większości anarchiści, ludzie sprzeciwiający 
się wyzyskowi kapitalistycznemu, walczący o równość społeczną. Byli to 
m.in. Albert Parsons i August Spies. 

1 MAJA
Święto Pracy,
Międzynarodowy Dzień
Solidarności Ludzi Pracy fot.: Muzeum Historii Kobiet,

Fundacja Feminoteka

ŚWIĘTO PRACY, MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SOLIDARNOŚCI LUDZI PRACY40



4 maja odbyła się kolejna manifestacja, która przebiegała spokojnie 
do momentu, kiedy nieznany sprawca (najprawdopodobniej prowokator) 
rzucił w tłum bombę, która zabiła policjanta. Policja sięgnęła po broń. W wy-
niku strzelaniny zginęło 12 osób, w tym – 8 policjantów. Te wydarzenia nazy-
wane są „masakrą na placu Haymarket”.
W czerwcu tego samego roku rozpoczął się proces, w którym o zabicie poli-
cjanta oskarżono 8 działaczy – organizatorów strajku i wieców. Proces miał 
charakter propagandowy. Oskarżeni opuścili bowiem wiec zanim doszło do  
zamieszek, jednak sąd uznał ich winnymi i skazał siedmiu z nich na karę śmier-
ci, a jednego na 15 lat więzienia. Wyrok wywołał falę protestów na całym 
świecie. Ostatecznie, po apelacji, wykonano 4 wyroki śmierci (2 wyroki śmier-
ci zamieniono na dożywocie, a jeden ze skazanych popełnił samobójstwo). 
W 1889 roku kongres założycielski II Międzynarodówki Socjalistycznej pod-
jął uchwałę o ustanowieniu międzynarodowego dnia walki o ośmiogodzinny 
dzień pracy. Jest on obchodzony 1 maja i upamiętnia wydarzenia z Chicago.

Ruch robotniczy na ziemiach polskich rozwĳ ał się już od połowy 
XIX wieku. W 1847 roku miały miejsce strajki górników w Królewskiej 
Hucie. W 1850 w Siemianowicach, Mysłowicach i Rybniku powoływa-
no pierwsze związki zawodowe. W 1889 na Górnym Śląsku strajkowało 
14 tys. górników, wysuwając m.in. postulat skrócenia czasu pracy (wy-
noszącego wówczas 12 godzin). Związek Robotników Polskich (ZRP), 
który powstał w 1889 roku, początkowo wyrzekał się wszelkich haseł 
niepodległościowych i politycznych, ograniczając się do walki o popra-
wę sytuacji materialnej robotników i robotnic. Z czasem w programie 
ZRP pojawiły się także akcenty polityczne i niepodległościowe.
W Polsce już w pierwszym roku po uchwaleniu Święta Pracy (1890) 
organizowano demonstracje i strajki, jednak siła ruchu robotniczego 
była osłabiona przez podział państwa między zaborców. Również tutaj 
walka o prawa robotnicze nie odbyła się bez ofi ar. W maju 1892 w 
Łodzi miał miejsce strajk, który przeszedł do historii pod nazwą „buntu 
łódzkiego”. Był to strajk powszechny – przyłączyło się do niego ok. 60 
tys. robotników. Początkowo strajk przebiegał spokojnie, w pewnym 
momencie doszło jednak do zamieszek między strajkującymi i łami-
strajkami. Policja interweniowała bardzo brutalnie, kilka osób poniosło 
śmierć, kilkaset było rannych. Spośród ponad 300 aresztowanych, 71 
osób skazano na areszt i prace przymusowe.
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W 1896 r. pracownice krakowskiej Cesarsko-Królewskiej Fabryki Tytoniu i Cy-
gar zorganizowały strajk – zamierzały zniszczyć nowo zakupioną przez kierow-
nictwo fi rmy maszynę do produkcji papierosów, której wprowadzenie oznaczało 
redukcję zatrudnienia. Pracownice fabryki założyły pierwszy związek zawodowy 
w 1907 r., a w 1911 r. powstał tu pierwszy przyzakładowy żłobek. W fabryce 
pracowało 1000 osób, z czego 900 stanowiły kobiety i dziewczęta.

1 maja stał się dniem międzynarodowego świętowania osiągnięć 
ruchu robotniczego na całym świecie. Często w tym dniu organizowane 
są również protesty polityczne, m.in. antyrasistowskie, jak np. corocz-
ne demonstracje na rzecz praw imigrantów w większości dużych miast 
USA. 
W Polsce 1 maja kojarzy się ze świętem komunistycznym, bo był przez 
Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą (PZPR) wykorzystywany do propa-
gandowych, obowiązkowych – a przez to znienawidzonych – pochodów. 
Jednak po 1989 roku odzyskuje swoje pierwotne znaczenie dnia walki 
o prawa pracownicze. Dziś, mimo że od wydarzeń w Chicago upłynęło 
już ponad 120 lat, pracownicy i pracownice nadal domagają się ochrony 
swoich praw oraz zabezpieczeń socjalnych. 

anarchizm, anarcho-feminizm, prawa 
pracownicze, ruch robotniczy, strajk, 
związki zawodowe 

kluczowe
POJĘCIA

 fot.: Katarzyna Jankowska

42



aktywiści
i aktywistki

O NICH
warto wiedzieć 

Emma Goldman  
(27.06.1869-14.05.1940)

Anarchistka, feministka, działaczka 
polityczna, pisarka, mówczyni. Odegrała 
kluczową rolę w tworzeniu i rozwoju 
myśli anarchistycznej w Ameryce 
Północnej i Europie w pierwszej połowie 
XX wieku. Urodziła się w Kownie 
(wówczas – Rosja, obecnie – Litwa). 
W 1885 roku wyemigrowała do USA, 
gdzie zamieszkała w Nowym Jorku. 
Po wydarzeniach na placu Haymarket 
(patrz str. 41) zaangażowała się 
w ruch anarchistyczny i walkę o prawa 
robotnicze. Pisała i wygłaszała 
przemówienia dotyczące fi lozofi i 
anarchistycznej, praw kobiet, spraw 
społecznych, które przyciągały tłumy 
słuchaczy i słuchaczek. Była wielokrotnie 
aresztowana i więziona ze względu na 
swoją działalność polityczną związaną 
z prawami robotników, prawami kobiet, 
propagowaniem wiedzy na temat 
kontroli urodzeń i sprzeciwem wobec 
przymusowego wcielania do wojska. 
Występowała w obronie aresztowanych i 
deportowanych. Sprzeciwiała się wojnie 
i stosowaniu przemocy. Była również 
założycielką pisma „Mother Earth” (Matka 
Ziemia), które publikowało radykalne 
teksty anarchistów i anarchistek 
z USA i Europy. W 1919 r. została 

deportowana do Rosji, gdzie początkowo 
zafascynowała się rewolucją, jednak 
szybko zauważyła represje, korupcję, 
złe warunki pracy robotników oraz brak 
wolnej prasy. Kiedy w marcu 1921 roku 
po krwawym stłumieniu strajków w Sankt 
Petersburgu postanowiła opuścić kraj, 
zamieszkała na kilka lat w Niemczech, 
gdzie pomagała uciekinierom z Rosji. 
Emma Goldman jest uważana za jedną 
z najważniejszych postaci w historii 
anarchizmu, anarcho-feminizmu i walki 
o prawa robotnicze. Od 1886 roku do 
śmierci aktywnie pracowała pisząc 
i wygłaszając przemówienia oraz 
organizując akcje publiczne i polityczne. 
Jej anarchizm był bardzo praktyczny 
i osobisty – uważała, że ideą należy żyć. 
„Nie obchodzi mnie to czy ktoś ma dobrą 
teorię na jutro, ale czy ma dobrą postawę 
dzisiaj” – mawiała.

Jacek Kuroń
(3.03.1934-17.06.2004)

Działacz opozycyjny, polityk, działał 
w obronie praw robotników i praw 
człowieka. Ukończył Wydział Historyczny 
Uniwersytetu Warszawskiego. Wywodził 
się z rodziny o silnych tradycjach 
socjalistycznych. Wychowanie w duchu 
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poświęcenia dla idei i konieczności 
ryzykowania więzieniem było jednym 
z ważnych czynników kształtujących 
jego postawę życiową. Działalność 
społeczną zaczynał w harcerstwie, 
później wstąpił do Związku Młodzieży 
Polskiej (ZMP) i Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej PZPR. Został usunięty 
z tej organizacji za tzw. krytykę koncepcji 
ideowej – krytykę komunizmu. W 1963 
roku, wraz z grupą przyjaciół, w tym 
z Karolem Modzelewskim, opracował  
słynny „List otwarty do członków partii” 
– krytyczną analizę ustroju politycznego, 
ekonomicznego i społecznego Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej (PRL). Cała 
grupa została zatrzymana przez Służbę 
Bezpieczeństwa, a list zarekwirowany. 
W „Liście otwartym…” opisano 
konfl ikt pomiędzy klasą robotniczą 
i centralną biurokracją polityczną 
oraz przedstawiono wizję nowego 
ustroju, która opierała się na systemie 
rządów rad robotniczych. „List…” był 
przedrukowywany i kolportowany 
nielegalnie w Polsce, a następnie 
– opublikowany na Zachodzie i uznany 
za jedną z najdojrzalszych prób 
krytyki systemu realnego komunizmu, 
podejmowanych z perspektywy ideowej 
rewolucyjnego marksizmu. Jacek 
Kuroń był współzałożycielem Komitetu 
Obrony Robotników (1976 r.), jednym 
z organizatorów jego prac i twórców 
strategii działania. Prowadził ośrodek 
zbierania informacji o represjach, 
utrzymywał kontakty z dziennikarzami 

zagranicznymi oraz emigracją. 
Odegrał znaczną rolę w inspirowaniu 
niezależnego ruchu robotniczego, 
wysuwając m.in. słynne hasło: „nie 
palcie komitetów, ale zakładajcie 
własne”. W lipcu i sierpniu 1980 r. był 
współorganizatorem sieci informacji 
o ruchu strajkowym, a od września 
1980 doradcą Międzyzakładowego 
Komitetu Założycielskiego Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność” w Gdańsku, następnie 
Krajowej Komisji Porozumiewawczej 
i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
Był jednym z autorów strategii działania 
Związku. Internowany i aresztowany 
pod zarzutem próby obalenia ustroju. 
Współpracował z podziemnymi 
strukturami „Solidarności” oraz z prasą 
podziemną. W 1988 roku wszedł 
w skład Komitetu Obywatelskiego przy 
Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, 
w 1989 brał udział w rozmowach 
Okrągłego Stołu. Po 1989 roku był 
posłem na Sejm (przez 4 kadencje), 
dwukrotnie – ministrem pracy i polityki 
socjalnej, wiceprzewodniczącym Unii 
Demokratycznej, a następnie Unii 
Wolności. Zainicjował wiele akcji 
i organizacji społecznych (np. powstanie 
Fundacji „Pomoc Społeczna SOS” czy 
Uniwersytetu Powszechnego im. Jana 
Józefa Lipskiego w Teremiskach). 
W 1995 roku kandydował na urząd 
Prezydenta RP. Był również wieloletnim 
przewodniczącym Komisji Sejmowej do 
Spraw Mniejszości Narodowych.
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propozycje
DZIAŁAŃ

EDUKACYJNYCH 

Zbadajcie historię ruchu robotniczego w waszej miejscowości. Jakie 
zakłady przemysłowe istniały w drugiej połowie XIX w.? Jaka była 
w nich sytuacja robotników i robotnic? Czy działały tam związki 
robotnicze, zawodowe? Czy odbywały się strajki i inne akcje mające 
na celu poprawę sytuacji robotników i robotnic? Jakie były postulaty? 
Czy ktoś z waszej rodziny był zaangażowany w te wydarzenia?

Zbadajcie jakie organizacje związkowe obecnie działają 
w waszej miejscowości. Zorganizujcie spotkanie dla całej szkoły 
z przedstawicielem/przedstawicielką/przedstawicielami związków 
zawodowych. Przygotujcie zestaw pytań i poprowadźcie spotkanie tak, 
aby wasi koledzy i koleżanki dowiedzieli/ały się jak najwięcej o sytuacji 
i postulatach osób pracujących.

Ćwiczenie „Posiedzenie związków zawodowych” w: „Kompas. Edukacja 
o prawach człowieka w pracy z młodzieżą”, Stowarzyszenie dla Dzieci 
i Młodzieży SZANSA, CODN, Warszawa, 2005, str. 207.

1. Historia lokalna

3. Ćwiczenie 

2. Spotkanie
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 fot.: Katarzyna Jankowska

 fot.: Katarzyna Jankowska

45



Za grosze: pracować
i (nie) przeżyć
Barbara Ehrenreich, Wydawnictwo 
W.A.B, Warszawa 2006

Historia i terażniejszość samorządności 
pracowniczej w Polsce
Rafał Górski, dostępna na stronie
www.ozzip.pl/seria

warto
PRZECZYTAĆ

warto
OBEJRZEĆ

Chiny w kolorze blue (China in blue)
reż. Micha X. Peled, fi lm dok., USA, 
2008, czas trwania: 85’

Grissinopoli
reż. Dario Doria, Argentyna 2004, fi lm 
dok., czas trwania: 80’

Przyzwoita fabryka
(A Decent Faktory)
reż. Thomas Balmès, Finlandia/Francja 
2004, fi lm dok., czas trwania: 79’

Śmierć człowieka pracy
reż. Michael Glawogger, Austria, 
Niemcy, 2006, fi lm fab., czas trwania: 
122’

Wszyscy jesteśmy z węgla
reż. Tomasz Wiszniewski, Polska 2004, 
fi lm dok., czas trwania: 45’ 

Radykalny Poznań
www.rozbrat.org

Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Inicjatywa Pracownicza 
www.ozzip.pl

ORGANIZACJE
I INICJATYWY
społeczne
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odniesienie
do podstawy 

PROGRAMOWEJ

HISTORIA
IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony
3. Ideologie XIX w. 
Uczeń:
4) charakteryzuje różne formy zorganizowanej działalności robotników: 
związki zawodowe, partie polityczne oraz wyjaśnia proces demokratyzacji,
z uwzględnieniem przemian ustrojowych w Europie Zachodniej.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
III etap edukacyjny
3. Współczesne społeczeństwo polskie. 
Uczeń:
1) charakteryzuje – odwołując się do przykładów – wybrane warstwy 
społeczne, grupy zawodowe i style życia.

Opracowano na podstawie:
Materiałów z serwisów Radykalny Poznań: www.rozbrat.org, Wikipedii 
– wolnej encyklopedii: www.wikipedia.org i www.pl.wikipedia.org, 
ofi cjalnego serwisu Jacka Kuronia: www.kuron.pl,
www.polska.pl oraz „Krakowski szlak kobiet. Przewodniczka po 
Krakowie emancypantek” Ewa Furgał (red.), Fundacja Przestrzeń 
Kobiet, Kraków 2009

Opracowała: Monika Serkowska
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17 MAJA
Międzynarodowy Dzień
Przeciwko Homofobii

DLACZEGO
17 maja

Międzynarodowy Dzień Przeciwko 
Homofobii (ang. International Day Against Homophobia 
– IDAHO) – obchodzony jest dla upamiętnienia 
17 maja 1990 roku, kiedy to ofi cjalnie Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO), działająca na szczeblu 
międzynarodowym w ramach Organizacji Narodów 
Zjednoczonych i skupiająca 193 kraje członkowskie, 
wykreśliła homoseksualność z Międzynarodowej 
Statystycznej Klasyfi kacji Chorób i Problemów 
Zdrowotnych. W dokumencie stwierdzono również, 
iż żadna orientacja seksualna (w tym homoseksualna)
nie powinna być przez nikogo traktowana jako 
zaburzenie.

Uznając homoseksualność za zaburzenie, lekarze i inni pracownicy służby 
zdrowia dopuszczali się (i w wielu miejscach wciąż się dopuszczają) wobec 
osób homoseksualnych wielu nadużyć, przemocy i dyskryminacji. Osoby 
homoseksualne były zamykane w zakładach psychiatrycznych, poddawane 
elektrowstrząsom i tzw. terapii konwersyjnej, która miałaby je „wyleczyć” 
z homoseksualności. Niestety, w wielu miejscach na świecie nadal tak się 
dzieje, chociaż najważniejsze organizacje zrzeszające profesjonalistów/tki 
zajmujących się medycyną, psychologią, psychiatrią i zdrowiem stwierdza-
ją, że orientacja seksualna nie podlega zmianie, a tym bardziej leczeniu, 
oraz zakazują stosowania tzw. terapii konwersyjnej, elektrowstrząsów itp.

fot.: Miłosz Pytel
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Wykreślenie homoseksualności z Międzynarodowej Statystycznej Kla-
syfi kacji Chorób i Problemów Zdrowotnych to wydarzenie o olbrzymim znaczeniu, ale 
samo w sobie nie zniosło uprzedzeń i dyskryminacji wobec osób homoseksualnych, bi-
seksualnych czy transseksualnych. Według danych z 2009 roku relacje seksualne mię-
dzy osobami tej samej płci wciąż były traktowane jak przestępstwo i karane śmiercią 
w 5 krajach, a w niemal 80 innych – karane więzieniem. W większości państw, także 
w Polsce, osoby LGBT (lesbĳ ki, geje, osoby biseksualne i transseksualne) są pozbawio-
ne podstawowych praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w Mię-
dzynarodowym Pakcie Praw Politycznych i Obywatelskich i Międzynarodowym Pakcie 
Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych.

Osoby LGBT, wyłącznie z powodu swojej tożsamości seksual-
nej, padają ofi arami przestępstw – najczęściej ze strony heteroseksu-
alnych mężczyzn, ale także ze strony instytucji i funkcjonariuszy repre-
zentujących państwa. Są to różne formy przemocy seksualnej, pobicia, 

zabójstwa, tortury, poniżające traktowanie, pozaprawne egzekucje, 
nadużycia medyczne, pozbawianie lub ograniczanie wolno-
ści, ograniczanie wolności słowa i zgromadzeń, a także dys-
kryminacja w pracy, w zakresie dostępu do służby zdrowia, 
w szkolnictwie, dostępie do aparatu sprawiedliwości i in.

W 2010 roku mĳ a dwudziesta rocznica tego wydarzenia. Dzień 
Przeciwko Homofobii obchodzony jest po raz szósty. Międzynarodowy 
Dzień Przeciwko Homofobii został ustanowiony z ideą utworzenia świa-
towej społeczności osób zaangażowanych w dążenie do stworzenia 
świata wolnego od homofobii i transfobii, w którym każda osoba może 
żyć w zgodzie ze swoją tożsamością i orientacją seksualną i być wolną od 
strachu przed prześladowaniami. W założeniu jego inicjatora – Louisa-
Georgesa Tina, inicjatywy podejmowane w tym dniu różnią się od tzw. 
Parad Dumy – kiedy lesbĳ ki, geje, osoby biseksualne i transseksualne pod-
kreślają, uczestnicząc w marszach, że są dumne ze swojej tożsamości i że 
nie zamierzają się siebie wstydzić. W Międzynarodowym Dniu Przeciw-
ko Homofobii podkreślamy, że homofobia jest czymś haniebnym i to 
z nią należy otwarcie walczyć. IDAHO to dzień szczególnie wyraźnych 
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akcji społecznych, podej-
mowanych jednocześnie 
przez wiele grup na ca-
łym świecie, organizowa-
nych często w przestrzeni 
publicznej (manifestacje, 
happeningi, inauguracje 
kampanii), które są wyra-
zem sprzeciwu wobec ho-
mofobii, w tym dyskrymi-
nacji i przemocy dotykającej 
osoby nie-heteroseksualne. 
Osoby LGBT działają jako 
członkowie i członkinie spo-
łeczeństwa obywatelskiego 
i mobilizują instytucje, szko-
ły, społeczności lokalne do 
refl eksji i działań przeciwko 
homofobii.

Działania, akcje i kampanie podejmowane w Międzynarodowy 
Dzień Przeciwko Homofobii są szczególnie ważne w tych krajach, w których 
nie ma legalnych możliwości zorganizowania Parady Dumy, w których kon-
takty homoseksualne wciąż są karane i w krajach, w których wciąż istnieje 
wysoki poziom homofobii, a osoby LGBT są prawnie i społecznie dyskrymi-
nowane. 
W 2006 roku została zainaugurowana Kampania na Rzecz Dekryminali-
zacji Homoseksualności, która uzyskała wsparcie od laureatów i laureatek 
Nagrody Nobla (Desmonda Tutu, Amartya Sena, Elfriede Jelinek, Daria Fo, 
José Saramanga), artystów i artystek (Meryl Streep, Cindy Lauper, Eltona 
Johna, Davida Bowie’ego), intelektualistów i intelektualistek (Noama Chom-
sky’ego, Judith Butler, Bernard-Henri’ego Lévy’ego), organizacji społecznych 
(ILGA, FIDH), polityków i polityczek itp.
W 2010 roku tematem przewodnim akcji i kampanii związanej z tym dniem 
była religia – wezwano przywódców religĳ nych do potępienia przypadków 
wykorzystywania argumentów religĳ nych do nawoływania do dyskrymina-
cji i podżegania do przemocy na tle orientacji lub identyfi kacji seksualnej.

fot.: Agnieszka Kraska
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heteroseksizm, homofobia,
LGBT, mowa nienawiści,

orientacja (tożsamość) seksualna, 
przemoc motywowana uprzedzeniami, 

przestępstwa z nienawiści,
przymusowa heteroseksualność

W tegorocznym (2010) Międzynarodowym Dniu 
Przeciwko Homofobii przedstawiciele Parlamentu 
Europejskiego – Vivianne Reding i Jerzy Buzek 
– w ofi cjalnych wystąpieniach sprzeciwili się homofobii 
i wezwali do walki z tym uprzedzeniem i jego 
konsekwencjami. Natomiast Prezydent Portugalii ogłosił 
ostateczne i pełne zrównanie w prawach związków 
jednopłciowych z małżeństwami.
Także w Polsce coraz częściej w tym dniu realizowane 
są akcje społeczne i publiczne. W 2010 roku akcje pod 
hasłem „Dzień Milczenia” zostały zorganizowane m.in. 
w Warszawie, Kaliszu, Łodzi, Trójmieście, Lublinie, 
Bydgoszczy, Kielcach, Bielsku-Białej, Poznaniu, Katowicach, 
Szczecinie, Toruniu, Krakowie i we Wrocławiu.

kluczowe
POJĘCIA
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O NICH
warto wiedzieć 

aktywiści
i aktywistki

Była jedną z najbardziej aktywnych 
działaczek na rzecz praw gejów 
i lesbĳ ek w Sierra Leone i całej Afryce. 
Założyła pierwsze stowarzyszenie osób 
nieheteroseksualnych w Sierra Leone. 
Prowadziła bardzo aktywną działalność, 
także na forum międzynarodowym, 
niejednokrotnie dostarczając informacji 
na temat sytuacji lesbĳ ek, gejów, 
osób biseksualnych i transseksualnych 
w Afryce. Wiosną 2004 roku wygłosiła 
w ONZ przemówienie, w którym 
mówiła o prześladowaniach i przemocy, 
z którymi spotykają się osoby 
nieheteroseksualne w Sierra Leone, 
atakże o dyskryminującym prawie i jego 
stosowaniu. W 2004 roku, kilka miesięcy 
po tym wystąpieniu, pracując w biurze 
organizacji pozarządowej, którą założyła, 
Fanny Ann Eddy została zaatakowana, 
zgwałcona i zamordowana przez trzech 
mężczyzn. 

W 2007 roku, w Niemczech została 
założona Fundacja Hirschfeld-Eddy 
(niem. Hirschfeld-Eddy-Stiftung) 
zajmująca się ochroną praw człowieka 
w odniesieniu do gejów, lesbĳ ek, 
osób biseksualnych i transseksualnych. 
Celem Fundacji jest działalność 
na polu międzynarodowym na rzecz 
równouprawnienia mniejszości 
seksualnych na świecie (np. w czerwcu 
2010 współorganizowała z łotewską 
organizacją LGBT „Mozaika” i litewskim 
Centrum Praw Człowieka konferencję 
„Prawa człowieka i homoseksualność 
– wczoraj, dziś i jutro” w Rydze). Nazwa 
fundacji przywołuje pamięć o dwóch 
osobach, które wniosły wiele do walki 
o poszanowanie praw człowieka osób 
LGBT. Magnus Hirschfeld (1868-1935)
był niemieckim psychologiem, 
seksuologiem i działaczem na rzecz
praw człowieka.

Fanny Ann Eddy
(1974-28.09.2004)
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Zbigniew
Hołda
(17.03.1950-20.05.2009)

Wybitny prawnik, znakomity 
znawca problematyki praw człowieka, 
obrońca w sprawach m.in związanych 
z dyskryminacją. Był absolwentem 
wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, kierownikiem Zakładu Prawa 
i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, wiceprezesem Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka, członkiem 
Komisji Prawniczej Polskiej Akademii 
Umiejętności. W latach 1989-1997 
pracował w Komisji ds. Reformy Prawa 
Karnego, a w latach 1999-2000 w Zespole 
ds. Nowelizacji Kodyfi kacji Karnej przy 
Ministrze Sprawiedliwości. W 1980 i 1981 
roku był doradcą Solidarności. W stanie 
wojennym internowany. W wolnej Polsce 
poświęcił się z wielką energią działaniom 
na rzecz dostosowania polskiego 
systemu prawnego i penitencjarnego 
do standardów europejskich. Profesor 
Hołda był również laureatem nagrody 
ProBono. Tytuł ten nadaje od pięciu 
lat Fundacja Uniwersyteckich Poradni 
Prawnych osobom, które bezinteresownie 
świadczą pomoc potrzebującym. 
Za działalność pro bono otrzymał też 
Złoty Paragraf przyznawany od 18 lat 
przez Gazetę Prawną oraz Nagrodę 
Tolerancji przyznawaną przez europejskie 
organizacje przeciwstawiające się 

dyskryminacji 
ze względu na orientację seksualną. 
Jako adwokat prowadził tzw. sprawy 
precedensowe, w których wyrok 
może spowodować nową, bardziej 
przyjazną interpretację prawa. W latach 
2004- 2006 był obrońcą w „Naszej 
sprawie”, procesie czterech lesbĳ ek 
przeciwko poznańskim działaczom 
partii „Prawo i Sprawiedliwość”, którzy 
porównali homoseksualność do pedofi lii, 
nekrofi lii i zoofi lii. Dzięki jego pracy, 
w konsekwencji ugody sądowej, politycy 
zostali zobowiązani do oświadczenia na 
konferencji prasowej iż: „Nie porównali 
ani nie mieli zamiaru porównać 
homoseksualności do pedofi lii, zoofi lii 
i nekrofi lii. Wyrażają ubolewanie, że 
sformułowania zawarte w relacjach 
z konferencji prasowej w listopadzie 
2004 roku mogły sugerować, że do 
takiego porównania doszło”. W 2006 
roku reprezentował przed Najwyższym 
Sądem Administracyjnym przedstawicielki 
Komitetu Organizacyjnego Marszu 
Równości i Tolerancji (zakazanego przez 
Prezydenta Poznania). Naczelny Sąd 
Administracyjny orzekł, że zakaz Marszu 
Równości w Poznaniu w 2005 roku był 
niezgodny z prawem.

projekt znaczka: Agnieszka Kraska
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propozycje
DZIAŁAŃ

EDUKACYJNYCH 

Poniżej znajdziecie opisy dwóch edukacyjnych akcji ulicznych, które mają 
charakter happeningu. W przygotowywaniu własnych działań możecie się nimi 
posłużyć jako inspiracją lub też skontaktować się z głównymi organizator/k/ami 
i zorganizować podobne wydarzenie u siebie lub też włączyć się w działania już 
podejmowane.

Dzień Milczenia (ang. Day of Silence) – to odbywające się co roku wydarzenie, 
rodzaj happeningu. Jest organizowane przez młodych ludzi (uczniów i uczennice, 
studentki i studentów) oraz nauczycielki i nauczycieli (szkolnych i akademickich) 
w miejscach związanych z edukacją. Osoby uczestniczące w akcji przez jeden 
dzień zachowują całkowite milczenie, które ma podkreślać ciszę na jaką skazani 
są geje, lesbĳ ki, osoby biseksualne i transseksualne. Pierwsza akcja tego typu 
odbyła się w 1996 roku w Stanach Zjednoczonych. 5 lat później Dzień Milczenia 
odbył się już w 4000 placówek edukacyjnych.
W Polsce, po raz pierwszy akcję na Dzień Milczenia zorganizowano w 2006 
roku. Jednak młodzi ludzie przeprowadzają ją z reguły nie w szkołach i na 
uniwersytetach, ale ustawiają się w centrach największych miast z zaklejonymi 
ustami i wręczają przechodniom ulotki z napisem: 

„Proszę zrozum moje powody do nieodzywania się dzisiaj. Biorę udział 
w Dniu Milczenia, międzynarodowym ruchu młodzieżowym, który jest 
protestem przeciw milczeniu, w którym lesbĳ ki, geje, osoby biseksualne 
i transseksualne i im przychylne zmuszone są pozostawać. Moje 
celowe milczenie jest echem ich milczenia, które jest spowodowane 
prześladowaniem, uprzedzeniami i dyskryminacją. Wierzę, że przerwanie 
tego milczenia jest pierwszym krokiem w kierunku walki z tymi 
niesprawiedliwościami. Pomyśl o głosach, których dzisiaj nie słyszysz. 
Co Ty zamierzasz zrobić, by przerwać to milczenie?”. 

Na koniec, nagle przerywają milczenie, robiąc hałas przy użyciu gwizdków 
i megafonów. Czasem w Dniu Milczenia podkreśla się ważne wydarzenia 
związane z homofobią: w 2008 roku akcje zostały poświęcone pamięci 
Lawrence’a Kinga, który 12 lutego 2008 roku z powodu orientacji seksualnej 
został zastrzelony w swojej szkole.

1. Happeningi fo
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Na www.youtube.commożecie obejrzeć krótki fi lmik stworzony przez młodych 
ludzi z Wrocławia, który zapowiada akcję na Dzień Milczenia będąc jednocześnie 
samodzielnym działaniem przeciwko homofobii.

Poradnia antyhomofobiczna również jest rodzajem akcji edukacyjnej i happeningu. 
Celem jest upowszechnienie prawdziwych informacji na temat homoseksualności 
i skali dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Ważnym elementem jest 
„rozpoznanie” i mówienie o homofobii, czyli nieuzasadnionym lęku i wrogości wobec 
osób nieheteroseksualnych i możliwości „wyleczenia” się z niej. Osoby prowadzące 
happening ubrane są, trochę dla żartów, w lekarskie kitle. Jak można przeczytać na 
stronie Porozumienia Lesbĳ ek, w trakcie Poradni Antyhomofobicznej odbywa się 
dystrybucja ulotek wśród przechodniów połączona z wykrzykiwaniem przez megafon: 
„Uwaga, uwaga, ważny komunikat dla pasażerów komunikacji miejskiej i metra! Być 
może zetknęliście się państwo lub zetkniecie z osobami roznoszącymi ciężką chorobę 
zakaźną! Wszystkich, którzy podejrzewają, że mogli zarazić się homofobią, prosimy 
o natychmiastowy kontakt z Poradnią Antyhomofobiczną! Nie narażajcie siebie 
i swoich bliskich! Polacy, nie traćcie nadziei: homofobia jest uleczalna!”.
Poradnia Antyhomofobiczna, projekt Porozumienia Lesbĳ ek LBT, po raz pierwszy 
została zorganizowana 17 maja (czyli w Międzynarodowy Dzień Przeciwko 
Homofobii) 2005 roku w Warszawie. W kolejnych latach Poradnia była organizowana 
przez kolejne grupy m.in. w Poznaniu, Krakowie, Gdańsku i in.
Na poniższej stronie możecie przeczytać treść ulotki rozdawanej w trakcie Poradni 
Antyhomofobicznej oraz odsłuchać spot reklamy społecznej:
http://www.porozumienie.lesbĳ ek.org/stop_homofobii.php

Możecie też sprowadzić do swojego miasta czy szkoły wystawę pt. „Berlin 
– Yogyakarta” (tytuł wystawy pochodzi od nazw dwóch miast, Yogyakarta to 
miasto w Indonezji, w którym zostały przyjęte tzw. Zasady Yogyakarty, czyli zasady 
stosowania międzynarodowych praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej 
oraz tożsamości płciowej). Wystawa powstała w ramach projektu Kampanii Przeciw 
Homofobii, która jej cel określa jako „przypomnienie historii prześladowań osób 
nieheteroseksualnych przez nazistów podczas ich panowania w Europie oraz 
podkreślenie, że prawa człowieka są niezbywalną własnością wszystkich ludzi, 
również lesbĳ ek, gejów, osób biseksualnych i transgenderowych. Terror zastosowany 
wobec tej grupy przez hitlerowskich zbrodniarzy był częścią systemu, który 
doprowadził do najbardziej drastycznego pogwałcenia praw człowieka w historii 
ludzkości. Refl eksja nad tragedią II wojny światowej skutkowała wydaniem szeregu 

2. Organizacja wystawy
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dokumentów podkreślających znaczenie praw człowieka i obywatela, w tym 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz tzw. Zasad Yogyakarty.” 
W tytule wystawy zostały umieszczone nazwy miast z dwóch kontynentów, 
po to by podkreślić zarówno globalną skalę zjawiska wykluczania, jak 
i globalny zasięg obowiązywania praw człowieka. Wszystkie plansze 
wystawy zostały zdigitalizowane i umieszczone na stronie KPH. Organizatorzy 
mają nadzieję, że posłuży ona osobom zainteresowanym – między innymi 
nauczyciel/k/om – jako materiał pomocniczy w pracy edukacyjnej, której 
przedmiotem są szeroko pojęte prawa człowieka.
Więcej na stronie: www.kph.org.pl

Możecie przeprowadzić ćwiczenia „Tożsamość seksualna – wprowadzenie” 
i „Orientacje seksualne – pytania i odpowiedzi” z podręcznika „Edukacja bez 
tabu. Podręcznik do prowadzenia zajęć z młodzieżą na temat seksualności 
i relacji międzyludzkich”, Carol Hunter-Geboy (redakcja i adaptacja wersji 
polskiej – Katarzyna Dułak), Centrum Wspierania Partycypacji Społecznej, 
Gdańsk 2009, str. 143.

Przeprowadźcie ćwiczenia według scenariuszy „Warsztaty o homofobii” 
autorstwa Anny Gruszczyńskiej ze strony: 
http://www.crisisintervention.free.ngo.pl

3. Ćwiczenia

 fot.: Agnieszka Kraska
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Barykady – kroniki obsesyjne
Bożena Keff-Umińska, Wydawnictwo eFKa, 
Kraków 2006

Dziewczyny wyjdźcie z szafy
Anna Laszuk, wyd. Fundacja Lorga, 
Warszawa 2006

Fakty przeciwko mitom
o lesbĳ kach i gejach
Yga Kostrzewa, Anka Zawadzka, 
Porozumienie Lesbĳ ek i Anka Zet Studio, 
Warszawa 2006. Publikacja dostępna na:
www.porozumienie.lesbĳ ek.org

Homofobia – narzędzie seksizmu
Suzanne Pharr, Fundacja Autonomia, 
Kraków 2008. Publikacja dostępna na:
www.autonomia.org,
www.beuprzedzen.org

Homofobia po polsku
Zbigniew Sypniewski, Błażej Warkocki 
(red.), Wydawnictwo SIC!, Warszawa 2004

Przemoc motywowana uprzedzeniami. 
Przestępstwa z nienawiści
red. Anna Lipowska-Teutsch, Ewa Ryłko, 
Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, 
Kraków 2007. Publikacja dostępna na: 
www.crisisintervention.free.ngo.pl

Tęczowy elementarz, czyli (prawie) 
wszystko co chcielibyście wiedzieć 
o gejach i lesbĳ kach
Robert Biedroń, AdPublik, Warszawa 2007

Zasady Yogyakarty – Zasady 
stosowania międzynarodowego 
prawa praw człowieka w stosunku 
do orientacji seksualnej oraz 
tożsamości płciowej
Katarzyna Remin (red.), Kampania Przeciw 
Homofobii, Warszawa 2009, Publikacja 
dostępna na: www.kph.org.pl

Zbrodnie nienawiści – zmowa 
milczenia. Tortury i okrutne 
traktowanie ze względu
na tożsamość seksualną
Amnesty International Publications,
wyd. I, 2001

warto
PRZECZYTAĆ
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warto
OBEJRZEĆ

Nie czas na łzy (Boys don’t cry)
reż. Kimberly Pierce, USA1999, fi lm fab., 
czas trwania: 118’

Projekt Laramie (The Laramie Project)
reż. Moises Kauffman, USA 2002, fi lm 
fab., czas trwania: 97’

Homo.pl
reż. Robert Gliński, Polska 2007, fi lm 
dok., czas trwania: 75’

Yes we are
reż. Magda Wystub, Niemcy 2010,
fi lm dok., czas trwania 60’

Fucking Amal
reż. Lukas Moodysson, Dania, Szwecja 
1998, fi lm fab., czas trwania: 89’

Obywatel Milk
reż. Gus Van Sant, USA 2008, fi lm fab., 
czas trwania: 128’

Czas Harveya Milka
reż. Rob Epstein, USA 1984, fi lm dok.

Gdyby ściany mogły mówić II
reż. Anne Heche, Jane Anderson, USA 
2000, fi lm fab., czas trwania: 96’

Paragraf 175
reż. Rob Epstein, Jeffrey Friedman, USA 
2000, fi lm dok., czas trwania: 80’

Dzień Milczenia
dzienmilczenia.blox.pl/html

Fundacja Autonomia
www.autonomia.org.pl

Kampania Przeciwko Homofobii
www.kph.org.pl

Porozumienie Lesbĳ ek 
www.porozumienie.lesbĳ ek.org

Stowarzyszenie Lambda Warszawa
www.lambdawarszawa.org

Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności
www.spr.org.pl

ORGANIZACJE
I INICJATYWY

społeczne
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odniesienie
do podstawy 

PROGRAMOWEJ

WIEDZA
O SPOŁECZEŃSTWIE
III etap edukacyjny
2. Życie społeczne. 
Uczeń:
5) wyjaśnia, jak tworzą się podziały w grupie 
i w społeczeństwie (np. na „swoich” 
i „obcych”) i po daje możliwe sposoby 
przeciwstawiania się przejawom nietolerancji.

3. Współczesne społeczeństwo polskie. 
Uczeń:
2) omawia problemy i perspektywy życiowe 
młodych Polaków (na podstawie samodzielnie 
zebranych informacji).

Opracowano na podstawie:
Materiałów własnych, a także umieszczonych na stronach:
www.dayagainsthomopfobia.org,
www.homikus.pl/2010/05/18/dzien-przeciw-homofobii-idaho,
www.wikipedia.org, 
ww.ilga.org/ilga/en/article/546,
www.bezuprzedzen.org oraz podręcznika „Edukacja bez tabu. 
Podręcznik do prowadzenia zajęć z młodzieżą na temat seksualności 
i relacji międzyludzkich”.

Opracowała: Agata Teutsch

„Zasady Yogyakarty”, wyd. Kampania Przeciwko Homofobii
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4 czerwca

Międzynarodowy Dzień Dzieci
– Niewinnych Ofi ar Agresji 

5 czerwca

Światowy Dzień Środowiska

15 czerwca

Światowy Dzień Żywności

17 czerwca

Światowy Dzień Walki z Suszą

20 czerwca

Światowy Dzień Uchodźcy

21 czerwca

Światowy Dzień Modlitw o Pokój

26 czerwca

 Międzynarodowy Dzień Narodów 
Zjednoczonych na rzecz Wsparcia 

Ofi ar Tortur

Międzynarodowy Dzień Walki 
z Narkomanią i Nielegalnym 

Handlem Narkotykami

Dzień Karty ONZ



DLACZEGO
20 czerwca

20 CZERWCA
Światowy Dzień Uchodźcy 

W 2001 roku minęła 50. rocznica uchwalenia 
Konwencji dotyczącej statusu uchodźców (przyjętej 
w Genewie w 1951 roku). Wtedy to Zgromadzenie Ogólne 
ONZ postanowiło ustanowić 20 czerwca Światowym Dniem 
Uchodźcy.
Wybrano właśnie tę datę ponieważ 20 czerwca był do tej pory obchodzony 
jako Dzień Uchodźców Afrykańskich (ustanowiony przez Organizację Jedności 
Afrykańskiej, obecnie Unię Afrykańską).
Defi nicję uchodźcy, którą powszechnie się dziś posługujemy oraz prawne poję-
cie statusu uchodźcy wprowadziła wspomniana Konwencja Genewska. 
Uchodźca/uchodźczyni to osoba, która:
• przebywa poza granicami państwa, którego obywatel-

stwo posiada lub które jest miejscem jej dawnego stałego 
zamieszkania;

• żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z po-
wodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności 
do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań 
politycznych oraz

• nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać 
z ochrony tego państwa lub nie chce do niego powrócić.

(Konwencja Genewska, art.1)
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W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z przemieszczaniem 
się ludności na olbrzymią skalę. Przemieszczają się zarówno uchodźcy/czynie, jak 
i migranci/tki. Zasadnicza różnica pomiędzy migrant/k/ami, a uchodźcami/czynia-
mi polega na tym, że osoby migrujące przemieszczają się dobrowolnie, zazwyczaj 
z powodów ekonomicznych, podczas gdy uchodźcy/czynie to osoby, które muszą 
opuścić swoje dotychczasowe miejsce, by ratować życie lub wolność. Uciekają 
zazwyczaj przed wojną lub prześladowaniami, licząc na pomoc ze strony władz 
innego państwa. Jeśli tej pomocy nie uzyskają może to oznaczać dla nich śmierć, 
więzienie lub tortury.
Jednak to rozróżnienie nie zawsze jest tak proste i oczywiste. Część osób obecnie 
uznawanych za migrantów/tki de facto powinna być traktowana jako uchodźcy/
czynie. Są to np. osoby opuszczające zachodnie wybrzeże Afryki nie mając szans 
na zarobek w swoim kraju – bardzo często z powodu zrujnowania dotychczaso-
wej gospodarki przez zachodnie koncerny, które całkowicie monopolizują rynek 
np. rybołówstwa. Ofi cjalnie uznaje się te osoby za migrujące dobrowolnie i od-
mawia się im wjazdu do krajów Unii Europejskiej, podczas gdy dla nich wyjazd 
z kraju rodzinnego jest jedynym sposobem na przeżycie.

Pomimo tego, iż od ustanowienia Konwencji dotyczącej 
uchodźców minęło już prawie 60 lat, sytuacja uchodźców na świecie 
nie poprawia się. Wręcz przeciwnie, liczba uchodźców rośnie, a ma-
leje liczba osób objętych ochroną międzynarodową. Bogate państwa 
(w tym kraje UE) „chronią się” przed przyjmowaniem osób szukających 
schronienia (często określanych azylantami) kwestionując defi nicję 
uchodźcy i uznając wielu/e z nich za migrantów/ki ekonomicznych/e. 
Polityka migracyjna UE jest coraz bardziej restrykcyjna. Zmierza do tego, 
aby uniemożliwić uchodźcom/uchodźczyniom przekroczenie granic UE. 
Przykładem takiego rozwiązania jest układ z Schengen, który gwaran-
tuje swobodę przepływu osób wewnątrz Unii Europejskiej, co wiąże 
się ze stworzeniem bardzo szczelnej granicy wokół Unii. Innym prze-
jawem takiej polityki jest rozporządzenie Dublin II, na mocy którego 
cudzoziemiec/ka może złożyć wniosek o status uchodźcy tylko w jednym 
państwie – w tzw. kraju pierwszego kontaktu. Jeśli wyjedzie do innego 
kraju i tam złoży nowy wniosek zostanie odesłany/a do kraju UE, które-
go granice przekroczyła jako pierwsze. 

Protest po zastrzeleniu Maxwella Itoya przez policjanta,
Warszawa 2010. fot.: Wojtek Mejor
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Kolejnym rozwiązaniem UE zmierzającym do ograniczenia napły-
wu cudzoziemców jest powołanie w 2004 r. Europejskiej Agencji Zarządzania 
Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii 
Europejskiej FRONTEX, która zajmuje się koordynacją, kontrolą i nadzorem granic 
UE. Frontex uszczelnia granice, wyłapuje imigrantów, gromadzi ich w obozach 
i deportuje. Większość dotychczasowych działań agencji skupiała się w regionie 
Morza Śródziemnego oraz Wysp Kanaryjskich, a ich celem było powstrzymanie 
napływu uchodźców z Afryki. Niestety agencja nie zajmuje się eliminowaniem 
przyczyn, z powodu których ludność Afryki, opuszcza swoje domy, za to zwiększa 
zagrożenie, jakie pociągają za sobą próby przekraczania coraz lepiej strzeżonych 
granic. Uchodźcy i uchodźczynie, aby uniknąć patroli wybierają dłuższe i bardziej 
niebezpieczne trasy. By uniknąć radarów wsiadają na coraz mniejsze, bardziej nie-
bezpieczne łodzie. Według raportu organizacji Fortress Europe (Twierdza Europa) 
w 2007 roku liczba imigrantów/ek, którym udało się dotrzeć na Sycylię spadła 
w stosunku do roku poprzedniego, ale jednocześnie wzrosła liczba osób, które 
utonęły w czasie prób przedarcia się do UE. W ciągu 9 pierwszych miesięcy 2007 
roku zarejestrowano w tym rejonie 502 przypadki śmierci.

 

Takie rozwiązania często tłumaczone są koniecznością ochrony ryn-
ku pracy przed napływem dużej liczby osób, gotowych pracować za niż-
sze pensje. Słyszy się o zagrożeniu napływem taniej siły roboczej. Jednak 
kwestie ekonomiczne to nierzadko przykrywka dla ksenofobii, próba uza-
sadnienia polityki mającej na celu ograniczenie napływu „obcych”, często 
podsycana przez nacjonalistyczne i rasistowskie ugrupowania. 
Konsekwencje tej polityki są katastrofalne w skutkach z punktu widzenia 
ochrony uchodźców – znacznie utrudniają, lub wręcz uniemożliwiają zna-
lezienie schronienia osobom, które uciekły z własnego kraju, by ratować 
życie. Stawia to w szczególnej sytuacji takie kraje jak Polska, znajdują-
ce się na obrzeżach UE, będące pierwszym miejscem pobytu uchodźców 
i zobowiązane do udzielenia im pomocy. 
Pomoc polega na przyjęciu do rozpatrzenia przez państwo pierwszego 
kontaktu wniosku o nadanie statusu uchodźcy (w Polsce w ostatnich la-
tach przyjmowano ok. 10-20 tys. wniosków rocznie). Rozpatrzenie wnio-
sku może zakończyć się nadaniem statusu uchodźcy, przyznaniem tzw. 
ochrony uzupełniającej, pobytu tolerowanego lub decyzją odmowną. 
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Ogromną grupę (na świecie jest ich ponad 25 milionów) stanowią 
uchodźcy wewnętrzni (ang.: internally displaced persons – IDP), czyli osoby, które 
opuściły swoje miejsce zamieszkania uciekając przed zbrojnym konfl iktem, prze-
mocą, pogwałceniem praw człowieka, naturalnym lub spowodowanym przez czło-
wieka kataklizmem, ale które nie przekroczyły granicy swojego państwa (granicy 
uznanej przez społeczność międzynarodową). Najwięcej uchodźców wewnętrznych 
znajduje się w Afryce – ok. 12 milionów osób w 21 krajach. Krajami, w których żyje 
najwięcej uchodźców wewnętrznych, są Kolumbia, Kongo, Irak i Sudan.

Kobiety i dzieci stanowią ponad 70% uchodźców na świe-
cie. Często ze względu na swoją płeć, podczas ucieczki kobiety są 
szczególnie prześladowane, doświadczają przemocy, w tym prze-
mocy seksualnej, mają trudniejszy dostęp do oferowanej pomocy. 
Wiele kobiet opuszcza swój kraj uciekając przed przemocą związaną 
z ich płcią – gwałtem, zabójstwami honorowymi, rytualnym okale-
czaniem narządów płciowych, zmuszaniem do prostytucji. Pomimo 
tego, że deportacja do kraju, z którego uciekły często oznacza dla 
nich wyrok śmierci – te specyfi czne powody ucieczki często nie są 
uznawane za wystarczające do przyznania im statusu uchodźcy. 
Takie działanie powinno zostać uznane za niezgodne z zasadą nie-
zawracania (non-refoulement), która jest uważana za kluczową dla 
ochrony uchodźców/czyń.  
Opiekę nad osobami, których dotyczy problem uchodźstwa sprawu-
je Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw 
Uchodźców (ang. United Nations High Commissioner for Refugees 
– UNHCR). Jednak mandat UNHCR w zasadzie nie obejmuje niesie-
nia pomocy i zapewniania ochrony uchodźcom wewnętrznym.
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Pod koniec 2007 roku UNHCR szacował liczbę osób, których dotyczy problem 
uchodźstwa na ponad 31,5 mln. Blisko połowa to mieszkańcy/ki Afryki lub Bli-
skiego Wchodu. Pomoc UNHCR dociera jedynie do mniej niż 19 mln osób. 
Osoby objęte mandatem UNHCR:

 UCHODŹCY

OSOBY 
UBIEGAJĄCE 
SIĘ O STATUS 
UCHODŹCY

OSOBY 
WEWNĘTRZNIE 
PRZESIEDLONE

OSOBY 
ZAWRÓCONE

Afryka 2.608.000 244.000 5.373.000 1.356.000

Azja 4.538.000 90.000 3.879.000 1.221.000

Europa 1.612.000 240.000 542.000 21.000

Ameryka 
Łacińska*

41.000 16.000 3.000.000 –

Ameryka 
Północna

995.000 148.000 – –

Oceania 84.000 2.000 – –

Razem 9.878.000 740.000 12.794.000 2.598.000

Źródło: UNHCR 2007-2008
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W Polsce problem uchodźstwa dotyczy około 16 tys. osób. Zdecydowaną większość 
z nich stanowią osoby pochodzące z Czeczenii. 
Decyzję o nadaniu cudzoziemcowi/ce statusu uchodźcy podejmuje Szef Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców na wniosek cudzoziemca/ki, po przeprowadzeniu szczegółowego i długotrwałego 
postępowania.
Współczynnik uznawalności statusu uchodźcy liczony jest jako stosunek liczby uznanych 
uchodźców podzielony przez liczbę osób, które otrzymały decyzję pozytywną, którym udzielono 
ochrony uzupełniającej, oraz które otrzymały decyzję negatywną.

Polska na tle innych krajów Europy Środkowej wg UNHCR:

2006 2007 2008

Węgry 7,5% 11,9% 23,4%

Republika Czeska 10,7% 9,8% 11,7%

Rumunia 14,8% 26% 10,2%

Polska 12,7% 3,9% 4,4%

Słowacja 0,9% 1,1% 4,4%

Bułgaria 3,9% 2,2% 4%

Słowenia 0,2% 0,6% 1,3%

Europa Środkowa 9,5% 6,4% 7,6%

Wg danych Urzędu ds. Cudzoziemców na dzień 31.12.2009 w Polsce znajdowały się 1.144 osoby 
o statusie uchodźcy tj. 1,24% wszystkich osób posiadających na ten dzień karty pobytu.

Problemy które napotykają osoby starające się o status uchodźcy:
• restrykcyjne przepisy w krajach docelowych
• uprzedzenia i dyskryminacja (np. ze względu na pochodzenie, płeć, wyznanie) 
• brak materiałów udowadniających zagrożenie w kraju ojczystym
• brak dostępu do jasnych i zrozumiałych (napisanych w języku, którym się 

posługują) informacji na temat procedur uchodźczych
• długotrwałe procedury (wniosek o uzyskanie statusu uchodźcy powinien być 

rozpatrzony w ciągu maksymalnie 6 miesięcy, a nierzadko trwa to ponad rok)
• trudności natury psychiczno-emocjonalnej będące następstwem traumatycznych 

przeżyć, oderwania od rodziny, przyjaciół
• trudności z adaptacją w nowym środowisku – różnice kulturowe, przebywanie 

na marginesie społeczeństwa – ośrodki dla uchodźców znajdują się najczęściej 
w dużej odległości od miast, w byłych koszarach czy zakładach karnych, miejscach 
oddalonych od innych skupisk ludzi

W dłuższej perspektywie uchodźcy napotykają trudności w znalezieniu mieszkania, 
pracy i integracji ze społeczeństwem.
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Dane statystyczne UdsC

Liczba osób, które w okresie 1.01-31.12.2009 r. złożyły wniosek o nadanie 
statusu uchodźcy w RP

Ogółem 10.590
W tym najwięcej:
54,1% osób z obywatelstwem rosyjskim (głównie są to osoby z Czeczenii)
39,8% osób z obywatelstwem gruzińskim

Liczba osób, wobec których Szef Urzędu ds. Cudzoziemców w okresie
1.01-31.12.2009 r. wydał decyzje w sprawie o nadanie statusu uchodźcy 
w RP (wg obywatelstwa).

Ogółem 131 (0,85% złożonych wniosków) - status nadany zgodnie z Konwencją 
Genewską
W tym najwięcej:
77,86% osób z obywatelstwem rosyjskim (głównie są to osoby z Czeczenii)
15,27% osób z obywatelstwem białoruskim

Liczba osób, w stosunku do których w okresie 1.01-31.12.2009 r. 
wojewodowie wydali decyzje o wydaleniu z terytorium RP (wg 
obywatelstwa)

Ogółem 2.191
W tym najwięcej:
36,6% osób z obywatelstwem ukraińskim
12,2% osób z obywatelstwem rosyjskim

Liczba osób, w stosunku do których komendant placówki
Straży Granicznej wydał w okresie 1.01-31.12.2009 r. decyzje
o odmowie wjazdu na terytorium RP (wg obywatelstwa)

Ogółem 26.941
W tym najwięcej:
47,6% osób z obywatelstwem ukraińskim
20,9% osób z obywatelstwem gruzińskim
15,5% osób z obywatelstwem białoruskim
12,6% osób z obywatelstwem rosyjskim
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kluczowe
POJĘCIA ochrona uzupełniająca,

pobyt tolerowany, status uchodźcy/czyni, 
zasada niezawracania (non-refoulement)

aktywiści i aktywistki O NICH
warto wiedzieć 

Mniszka tybetańska, działaczka na 
rzecz praw człowieka, więźniarka 
polityczna Tybetu (więziona przez władze 
chińskie), uchodźczyni. Aresztowana po 
raz pierwszy w wieku 13 lat za udział 
w demonstracji przeciw okupacji chińskiej 
w Tybecie, więziona ponad 10 lat. 
Doświadczała tortur i maltretowania. 
W więzieniu wspólnie z innymi 
osadzonymi mniszkami nagrała pieśni 
niepodległościowe za co przedłużono 
jej karę pozbawienia wolności. Została 

zwolniona w 2002 roku po naciskach 
ze strony organizacji międzynarodowych. 
Schroniła się w USA, gdzie podjęła 
pracę dla International Campaign for 
Tibet. Podróżuje po świecie, informując 
o polityce chińskiej w Tybetańskim 
Regionie Autonomicznym oraz promując 
koncepcję rozwiązania problemu 
tybetańskiego, zaproponowaną przez 
Dalajlamę XIV. W maju 2005 roku gościła 
w Warszawie. 

Ngałang Sangdrol
(ur. 1977 r.)

Określany mianem zapomnianego 
bohatera trzech narodów: polskiego, 
węgierskiego i żydowskiego. 
Z zawodu – dziennikarz, w czasie 
II wojny światowej jako przedstawiciel 
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
na Wychodźstwie, szef Komitetu 
Obywatelskiego ds. Opieki nad 
Uchodźcami Polskimi, otoczył 

na Węgrzech opieką i uratował życie 
prawie 30 tys. polskich uchodźców, 
w tym 5 tys. Żydów. W 1944 roku 
został aresztowany i rozstrzelany 
w niemieckim obozie koncentracyjnym 
Mauthausen-Gusen. Pośmiertnie 
uhonorowany tytułem Sprawiedliwego 
Wśród Narodów Świata.

Henryk Sławik
(1894-1944)
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propozycje
DZIAŁAŃ
EDUKACYJNYCH 

Zbadajcie historię swoich rodzin pod kątem migracji i wędrówek. 
Zapytajcie rodziców, babć i dziadków o to, gdzie się urodzili/
ły, gdzie urodzili się ich rodzice i dziadkowie. Odtwórzcie drogę, 
która doprowadziła was do miejsca, w którym obecnie mieszkacie. 
Czy odnajdujecie w tych historiach wątki uchodźcze? Jakie wspomnienia 
mają wasi rodzice i dziadkowie? Stwórzcie z tych opowiadań wystawę 
lub przedstawienie, które będą mogły zobaczyć osoby z waszej szkoły.

Ćwiczenie „Bariera językowa”, w: „Kompas. Edukacja o prawach 
człowieka w pracy z młodzieżą”, Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży 
SZANSA, CODN, Warszawa, 2005, str. 75.

1. Historia rodziny

2. Ćwiczenie

Płynne czasy. Życie w epoce niepewności
Zygmunt Bauman, Sic!, Warszawa 2007

Tybet. Historie prawdziwe – komiks
wydany przez Fundację Inna Przestrzeń – red. Piotr Cykowski,
Ewa Kozicka, Warszawa 2009

warto
PRZECZYTAĆ
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warto
OBEJRZEĆ

25000 Namiotów
reż. Samer Salameh, Ala’a Alsadi,
Syria 2008, czas trwania: 35’

300 mil do nieba
reż. Maciej Dejczer, Polska 1989,
fi lm fab., czas trwania: 90’

Almost Adult
Wielka Bryt./Niemcy 2006, fi lm fab., 
czas trwania: 96’

Handlarz cudów
reż. Bolesław Pawica, Jarosław Szoda, 
Polska/Szwecja 2009, 
fi lm fab., czas trwania: 110’

Hanoi – Warszawa
reż. Katarzyna Klimkiewicz, Polska 
2009, fi lm fab., czas trwania: 27’

Moja krew
reż. Marcin Wrona, Polska 2009
 fi lm fab., czas trwania: 91’

Persepolis
reż. Marjane Satrapi, Vincenta 
Paronnaud, Francja / USA 2007, fi lm 
animowany, czas trwania: 96’

Spotkanie (The Visitor)
reż. Thomas McCarthy, USA, 2007,
fi lm fab., czas trwania: 104’

Centrum Powitania w Warszawie 
www.centrumpowitania.org.pl

Gazeta Uchodźców
Refugee.pl

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
www.hfhrpol.waw.pl

Polska Akcja Humanitarna – Centrum Pomocy 
Uchodźcom
www.pah.org.pl

Program Tybetański Fundacji Inna Przestrzeń
www.ratujtybet.org

Urząd Wysokiego Komisarza ds Uchodźców 
www.unhcr.org

ORGANIZACJE
I INICJATYWY

społeczne
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odniesienie
do podstawy 
PROGRAMOWEJ

HISTORIA
IV etap edukacyjny – zakres podstawowy
6. Gospodarka i społeczeństwo
II Rzeczypospolitej. 
Uczeń:
1) charakteryzuje strukturę społeczną,
narodowościową i wyznaniową
odrodzonego państwa polskiego,
dostrzegając przyczyny konfl iktów społecznych i narodowościowych.

HISTORIA
IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony
Dzieje nowożytne
1. Odkrycia geografi czne i europejski kolonializm doby nowożytnej. 
Uczeń:
3) ocenia wpływ odkryć geografi cznych i ekspansji kolonialnej na życie 
gospodarcze i kulturowe Europy;
4) ocenia długofalowe konsekwencje wielkich odkryć geografi cznych
dla Ameryki, Azji, Afryki.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
III etap edukacyjny
8. Naród i mniejszości narodowe. 
Uczeń:
3) wymienia mniejszości narodowe i etniczne oraz grupy migrantów (w tym 
uchodźców) żyjące obecnie w Polsce i przedstawia przysługujące im prawa; 
na podstawie samodzielnie zebranych materiałów charakteryzuje jedną 
z tych grup (jej historię, kulturę, obecną sytuację).

Opracowano na podstawie:
Materiały Urzędu ds. Cudzoziemców, Wysokiego Komisarza ds. 
Uchodźców – UNHCR, Polskiej Akcji Humanitarnej, Gazety Uchodźców: 
www.refugee.pl, serwisów: www.lewica.pl i www.wikipedia.org

Opracowała: Monika Serkowska
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11 lipca

Światowy Dzień Zaludnienia





2 sierpnia 

Dzień Pamięci o Zagładzie Romów

6 sierpnia

Dzień Hiroszimy

7 sierpnia

Międzynarodowy 
Dzień Edukacji i Praw Osób 
Transgender/Transpłciowych

23 sierpnia

Międzynarodowy Dzień Pamięci 
Handlu Niewolnikami 

i jego Obalenia

9 sierpnia

Międzynarodowy Dzień 
Ludności Tubylczej

12 sierpnia

Międzynarodowy Dzień Młodzieży





8 wrzesnia

Międzynarodowy Dzień 
Przeciw Analfabetyzmowi





PAZDZIERNIK

16 pazdziernika

17 pazdziernika

24 pazdziernika

Światowy Dzień
Rozwoju Informacji 

1 pazdziernika

5 pazdziernika

Kalendarium Praw Człowieka – edukacja i działanie



17 PAŹDZIERNIKA
Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z UBÓSTWEM

DLACZEGO
17 października

Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 
roku. Był to wyraz poparcia dla organizacji z całego świata, które z inicjatywy 
„Międzynarodowego Ruchu ATD – Czwarty Świat” obchodziły Dzień Ubóstwa 
już od 1987 roku.
„ATD – Czwarty Świat” jest międzynarodowym ruchem, stawiającym sobie za 
cel walkę z nędzą i wykluczeniem społecznym. Jest on otwarty na wszelkie 
przekonania religĳ ne i polityczne. Posiada status konsultacyjny przy takich or-
ganizacjach międzynarodowych, jak UNICEF, UNESCO, ONZ i Rada Europy. Po-
czątkowo ATD pochodziło od francuskiego „Aide à Toute Détresse”, co oznacza 
,,pomoc wobec każdego nieszczęścia’’. Dzisiaj skrót ATD odnosi się do „A Tous 
la Dignité”, czyli „godność dla wszystkich”.

Historia Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem zaczęła się w Paryżu, 
gdzie 17 października 1987 roku, na Placu Wolności i Praw Człowieka (w któ-
rym to miejscu w 1948 roku została podpisana Powszechna Deklaracja Praw 
Człowieka) z inicjatywy Józefa Wrzesińskiego, twórcy ruchu „ATD – Czwarty 
Świat”, zebrało się 100 000 osób po to, by wyrazić swój sprzeciw wobec ubó-
stwa, a także konieczność działania na rzecz jego eliminacji.
Wśród tych osób niektóre żyły na co dzień w ubóstwie, inne – reprezentowały 
instytucje publiczne (międzynarodowe, krajowe bądź regionalne), jeszcze inne 
– były wolontariusz/k/ami i działacz/k/ami organizacji pozarządowych. 

Od tego momentu, 17 października każdego roku, organizacje z ca-
łego świata protestują przeciwko biedzie i wykluczeniu, jako czynnikom 
utrudniającym dostęp do praw człowieka (praw obywatelskich i politycz-
nych, a w konsekwencji również praw gospodarczych, społecznych i kul-
turalnych). Bieda i wykluczenie stanowią ważne przyczyny niepokojów 
społecznych, konfl iktów i wojen, często też stają się ich konsekwencjami. 
Walka z ubóstwem jest zatem niezbędna do osiągnięcia trwałego pokoju, 
służy rozwojowi demokracji i praw człowieka. 
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Pojęcie ubóstwa, czy inaczej mówiąc biedy, od-
nosi się do sytuacji, w której osoba nie może zaspokoić swoich szeroko 
rozumianych potrzeb, ze względu na niedostateczne dochody i niewy-
starczające środki fi nansowe, którymi dysponuje. Potrzeby są tu rozu-
miane szeroko - zarówno te podstawowe (pożywienie, ubranie, dach 
nad głową), jak i potrzeby w innych sferach (zdrowie, edukacja, uczest-
nictwo w życiu kulturalnym, politycznym i in.). 
Przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych defi nicja ubóstwa 
bierze pod uwagę – obok niskich dochodów – takie czynniki, jak: stan 
zdrowia, posiadane wykształcenie, ograniczony dostęp do wiedzy i ko-
munikacji, niemożność realizacji uprawnień politycznych i praw człowie-
ka oraz niemożność realizacji potrzeb godności, zaufania i szacunku.
Obok pojęcia „ubóstwo” pojawiają się terminy „wykluczenie społeczne” 
i „marginalizacja”. Z reguły termin „ubóstwo” odnosi się do ekonomicz-
nego wymiaru tego zjawiska, a wykluczenie i marginalizacja odnoszą 
się do szerszych niż ekonomiczne wymiarów, na przykład społecznego. 

O poziomie ubóstwa decyduje w pierwszej kolejności dochód, który 
z kolei jest uzależniony od pozycji na rynku pracy, w tym wykształcenia. Sytuacja kobiet 
i mężczyzn na rynku pracy jest różna, różne jest w związku z tym zagrożenie ubó-
stwem. Tradycyjny podział na zawody męskie i kobiece powiązany z niższym prestiżem 
tych ostatnich, niższe zarobki i niższy wskaźnik zatrudnienia kobiet, obciążenie kobiet 
nieodpłatną pracą związaną z opieką nad dziećmi, starszymi i chorymi członkami ro-
dzin, prowadzeniem gospodarstwa domowego i in. powodują, że kobiety bardziej niż 
mężczyźni są zagrożone ubóstwem. Wykonywanie przez kobiety nieodpłatnej pracy 
domowej wiąże się z brakiem ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i emerytury.

W skali światowej kobiety wykonują 2/3 pracy,
a otrzymują mniej niż 5% światowego dochodu
oraz posiadają mniej niż 1% światowej własności.
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Głód, analfabetyzm, choroby i epidemie oraz masowe migracje 
to najważniejsze problemy społeczne z jakimi boryka się współczesny 
świat. Bieda leży u podstaw każdego z nich – ubóstwo oznacza brak 
środków na żywność, edukację i leczenie. Pogłębiający się podział na 
bogatą „Północ” i biedne „Południe” nie przybliża nas do rozwiązania 
tego problemu. 
Bieda jest często postrzegana jako przeciwieństwo sukcesu, jest więc 
utożsamiana z porażką, nieudolnością, niezaradnością. Ubóstwo jest 
traktowane jako przejaw braku przedsiębiorczości, co utrwala stereo-
typ ludzi biednych jako leniwych, niezaradnych, roszczeniowych i pro-
wadzi do ich marginalizacji i wykluczenia. Ponadto, przerzuca odpowie-
dzialność za sytuację na osoby dotknięte ubóstwem, usprawiedliwiając 
tym samym brak działań ze strony państwa i społeczeństwa. 
Przeciwdziałać ubóstwu można poprzez prowadzenie polityki opiekuń-
czej przez poszczególne państwa, redystrybucję zasobów, tzn. wpro-
wadzenie nowego, bardziej sprawiedliwego, odpowiadającego na po-
trzeby wszystkich (w tym zarówno kobiet, jak i mężczyzn) podziału 
światowych zasobów, takich jak: żywność, woda, pieniądze, wiedza 
i technologie oraz wprowadzenie demokracji partycypacyjnej – syste-
mu, w którym wszyscy zainteresowani i wszystkie zainteresowane mają 
wpływ na podejmowanie decyzji – w tym decyzji dotyczących podziału 
zasobów.

UBÓSTWO – ŚWIAT – FAKTY
1,4 mld ludzi na świecie żyje za mniej niż 1,25 dolara dziennie,
a prawie 850 mln osób jest niedożywionych. Szacuje się, że w wyniku obec-
nego kryzysu gospodarczego, liczba osób żyjących w skrajnej biedzie wzrośnie 
o ok. 55-90 mln. W tzw. krajach rozwĳ ających się ponad 1/4 dzieci ma nie-
dowagę zagrażającą ich życiu. Problem niedożywienia i głodu dotyczy przede 
wszystkim Afryki. Wojny domowe, susza, słaba gospodarka i wysoki przyrost 
naturalny, to przyczyny tego zjawiska na kontynencie. 
UNESCO, szacuje liczbę analfabetów na ok. 1 mld, z czego 2/3 to kobiety. 
W wielu krajach od dziewczynek oczekuje się pomocy w prowadzeniu gospo-
darstwa domowego, co uniemożliwia im regularne uczęszczanie do szkoły. 
W niektórych państwach uważa się, że nauka nie jest kobietom niezbędna albo 
też, że jest sprzeczna z tradycyjnym wizerunkiem roli kobiety. 

Źródło: UN The Millennium Development Goals Report 2009
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UBÓSTWO – UNIA EUROPEJSKA – FAKTY
W 2006 r. 80 milionów – 16% obywateli i obywatelek Unii Europejskiej 
żyło poniżej poziomu biedy, co znacznie obniżało ich możliwości aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym. Te dane wahały się od 10% w Czechach i Ho-
landii do 21-23% w Grecji i na Łotwie.
Dzieci, bardziej niż dorośli zagrożone są ubóstwem (19% w UE). Mają na to 
wpływ takie czynniki, jak sytuacja zawodowa rodziców i efektywność rządowych 
programów pomocowych. Jest to najbardziej widoczne w sytuacji rodziców sa-
motnie/samodzielnie wychowujących dzieci (95% stanowią kobiety) – zagroże-
nie ubóstwem w tych rodzinach wynosi 32%.
W 2007 roku zatrudnienie wśród osób starszych wynosiło 45% (w 2001 – 37%). 
Zmniejszył się zatem poziom ubóstwa wśród osób starszych, jednak samodzielne 
starsze kobiety są bardziej zagrożone ubóstwem niż samodzielni starsi mężczyź-
ni (28% K, 20% M), dzieje się tak m.in. z powodu otrzymywania dużo niższych 
emerytur.

Chociaż za główny powód ubóstwa uważa się bezrobocie, posiadanie pracy nie 
zawsze przed nim chroni. W 2009 r. aż 8% obywateli/ek UE posiadających pracę 
żyło w ubóstwie. Ta liczba wahała się od 4% w Czechach, Belgii, Danii, Holandii 
i Finlandii do 14% w Grecji i 17% w Rumunii. Ubóstwo pomimo zatrudnienia 
jest związane z niskimi płacami, niskimi kwalifi kacjami zawodowymi, niepew-
nym zatrudnieniem, pracą w niepełnym wymiarze czasu. Ponadto znaczenie ma 
sytuacja domowa, np. liczba osób zarabiających w rodzinie. W przypadku rodzin 
z dziećmi, sytuacja w której zarabia tylko 1 osoba nie chroni przed ubóstwem.

UBÓSTWO – POLSKA – FAKTY
Ubóstwem zagrożone są przede wszystkim osoby bezrobotne i ich rodziny. 
Grupę najbardziej zagrożoną ubóstwem stanowią rodziny wielodzietne 
(36% osób z rodzin z co najmniej czworgiem dzieci żyło w sferze ubóstwa). 
Znacznie częściej niż przeciętnie, zagrożone ubóstwem są te rodziny, w których 
chociaż jedna osoba posiada jakikolwiek stopień lub rodzaj niepełnosprawności 
(ok. 19% osób znajduje się w sferze ubóstwa). Ze względu na różnice 
w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, relatywnie najczęściej 
w ubóstwie żyją rodziny mieszkające na wsi oraz w małych miasteczkach 
(odpowiednio 26% i 17% w porównaniu do 12% w miastach). 
W UE Polska należy do krajów o najwyższym stopniu zagrożenia 
ubóstwem dzieci i młodzieży – 22%. Niekorzystnie na tle innych krajów 
UE przedstawia się w Polsce sytuacja osób pracujących – 12% z nich żyje 
w ubóstwie. Wyższe wskaźniki odnotowano w Grecji i w Rumunii.

Źródło: raport GUS
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Życie w ubóstwie jest przyczyną wielu 
problemów, począwszy od braku środków 
fi nansowych na zakup żywności i odzieży, 
a skończywszy na złych warunkach miesz-
kaniowych, a nawet braku dachu nad gło-
wą. Ubóstwo ogranicza również dostęp do 
edukacji – w wielu krajach dzieci nie cho-
dzą do szkoły, ponieważ muszą pracować
– często ponad siły, w niewolniczych wa-
runkach. 

Unia Europejska ogłosiła rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wy-
kluczeniem Społecznym. Podstawowe cele Roku to zwiększenie świadomości opinii 
publicznej na temat ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz zwiększenie zaan-
gażowania politycznego Unii Europejskiej i państw członkowskich w walkę z tymi 
problemami.
Podstawowym zadaniem Roku 2010 jest zwrócenie uwagi na problemy i obawy 
ludzi, którzy zmagają się z problemem ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz 
zainspirowanie wszystkich obywateli Europy oraz partnerów społecznych, aby za-
angażowali się w walkę z tym problemem.
Zadaniem Europejskiego Roku jest również walka ze stereotypami i zbiorową per-
cepcją ubóstwa. Osoby ubogie, w tym dzieci, często bywają obiektem drwin, a cza-
sem i aktów przemocy. 

Opierając się na unĳ nych zasadach solidarności i partnerstwa, Rok 2010 nawołuje 
do zdecydowanej walki z przyczynami ubóstwa, aby wszyscy członkowie społe-
czeństwa mogli odgrywać w nim pełną i aktywną rolę.

kluczowe POJĘCIA

bezdomność, budżetowanie pod kątem płci, budżet 
partycypacyjny, edukacja rozwojowa, ekonomia feministyczna, 
feminizacja ubóstwa, Milenijne Cele Rozwoju, neoliberalizm, 
państwo opiekuńcze, ruch alterglobalistyczny,
ubóstwo, wykluczenie
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aktywiści
i aktywistki

O NICH
warto

wiedzieć 

Działaczka na rzecz ubogich, bezdom-
nych i cierpiących, zakonnica, założy-
cielka zgromadzenia Misjonarek Miłości. 
W 1979 roku otrzymała Pokojową 
Nagrodę Nobla „za walkę z biedą i cier-
pieniem, co również stanowi zagrożenie 
dla pokoju”. Urodziła się w Albanii. 
W wieku 18 lat wstąpiła do Instytutu 
Błogosławionej Dziewicy Maryi, a na-
stępnie jako misjonarka wyjechała do 
Indii. Po kilkunastu latach pracy misyjnej 

postanowiła przyjąć obywatelstwo indyj-
skie i oddać się pracy na rzecz ubogich 
i chorych, zamieniając przy tym habit na 
charakterystyczne białe sari z niebieską 
obwódką. W 1950 roku założyła zgro-
madzenie Misjonarek Miłości – ślubują-
cych bezinteresowną służbę najbiedniej-
szym z biednych (obecnie ok. 5000 sióstr 
działających na całym świecie). Matka 
Teresa działała również poza Indiami 
– w Etiopii, Czarnobylu, Armenii i in.

Matka Teresa z Kalkuty
(26.08.1910-05.09.1997)

Bangladeski wykładowca ekonomii 
na Uniwersytecie w Czittagong, twórca 
Grameen Bank – instytucji fi nansowej 
przyznającej tzw. mikrokredyty najbied-
niejszym mieszkańcom/kom Banglade-
szu. W 2006 roku Grameen Bank oraz 
jego twórca Muhammad Yunus otrzymali 
Pokojową Nagrodą Nobla „za wysiłek 
na rzecz stworzenia warunków do eko-
nomicznego i społecznego rozwoju od 
podstaw”. W uzasadnieniu Komitet No-
blowski napisał: „Znalezienie przez duże 
grupy społeczne sposobów na wyrwanie 
się z biedy jest niezbędne do osiągnię-
cia trwałego pokoju. Mikrokredyt jest 
jednym z takich sposobów. Rozwój 
od podstaw służy ponadto rozwojowi 
demokracji i praw człowieka”. Mikro-
kredyt to niskokwotowy kredyt, który 

jest przeznaczony dla biednych (głównie 
bezrobotnych) osób, którym wystarczy 
niewiele pieniędzy, by rozwinąć jakąkol-
wiek działalność zarobkową. Mikrokredyt 
był zaprojektowany jako wyzwanie dla 
tradycyjnych banków, które klasyfi kują 
osoby biedne jako nie posiadające zdol-
ności kredytowej. Projekt Grameen Bank 
został uruchomiony we wsi Jobra w Ban-
gladeszu w roku 1976. Według danych 
z końca 2008 udzielił pożyczek łącznej 
liczbie 7,65 miliona pożyczkobiorców, 
z których 97% stanowią kobiety.

Sukces modelu mikrofi nansowania 
Grameen Banku zainspirował podobne 
przedsięwzięcia w wielu krajach, zarów-
no rozwĳ ających się, jak i uprzemysło-
wionych, w tym w USA.

Muhammad Yunus
(ur. 28.06.1940 r.)

Kalendarium Praw Człowieka – edukacja i działanie 85



Włączcie się w obchody Dnia Walki z Ubóstwem poprzez przyłączenie się 
do działań organizacji „ADT – Czwarty Świat” poprzez np. zbieranie świadectw. 
Jeżeli doświadczyliście/łyście niesprawiedliwego traktowania związanego 
z ubóstwem i wykluczeniem, napiszcie o tym. Napiszcie o swojej walce 
o godność. Poszukajcie ludzi dotkniętych odrzuceniem i wstydem z powodu 
ubóstwa, bądźcie ich świadkami. Zachęćcie tych/te, którzy/e pozostają 
na marginesie, do spisania świadectw. 17 października odczytajcie i podzielcie 
się świadectwami z innymi osobami z waszej szkoły. Prześlĳ cie swoje materiały 
na adres: walka_z_ ubostwem@interia. pl, tak aby mogły być przekazane innym.

Ćwiczenie „Horoskop ubóstwa”, w: „Kompas. Edukacja o prawach człowieka 
w pracy z młodzieżą”, Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, CODN, 
Warszawa 2005, str. 130

propozycje
DZIAŁAŃ
EDUKACYJNYCH 1. Obchody  

2. Ćwiczenie

Bieda
Ruth Lister, Sic!, Warszawa 2007

BRIDGE. Feminizacja ubóstwa
Tłum. Michalina Byra i Ewa Charkiewicz,
Biblioteka Online Think Tanku 
Feministycznego 2009 [2001]:
www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0079bridge_
feminizacja_ubostwa.pdf

Gender i ekonomia opieki
Ewa Charkiewicz, Anna Zachorowska-
Mazurkiewicz (red.), Biblioteka Think Tanku 
Feministycznego, 2009

No logo
Naomi Klein, Świat Literacki, Izabelin 2004

Za grosze. Pracować i (nie) przeżyć
Barbara Ehrenreich, Wydawnictwo W.A.B,  
Warszawa 2006

warto
PRZECZYTAĆ

fot.: Monika Serkowska
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Kalendarium Praw Czlowieka – 

warto
OBEJRZEĆ

Gandhi
reż. Richard Attenborough, Indie/Wielka 
Brytania 1982, czas trwania: 188’

Koniec z nędzą
(The end of Poverty)
reż. Philippe Diaz, USA 2008, fi lm dok., 
czas trwania: 104’

Korporacja
reż. Jennifer Abbott, Mark Achbar, 
Kanada 2003, fi lm dok.,
czas trwania: 145’

Slumdog. Milioner z ulicy
reż. Danny Boyle, Wielka Brytania 2008, 
fi lm fab., czas trwania: 120’

Biblioteka online Think Tanku 
Feministycznego 
www.ekologiasztuka.pl/think.tank.
feministyczny

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Międzynarodowego Ruchu
ATD Czwarty Świat w Polsce
www.atd.org.pl

Global Women’s Strike 
www.globalwomenstrike.net

Strona poświęcona Międzynarodowemu 
Dniu Walki z Ubóstwem
www.oct17.org

Program Walki z Ubóstwem pod 
patronatem 
Rzecznika Praw Obywatelskich
www.przeciw-ubostwu.rpo.gov.pl

ORGANIZACJE I INICJATYWY
społeczne

fot.: Monika Serkowska

fot.: Paweł Skupień 
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odniesienie
do podstawy 
PROGRAMOWEJ

HISTORIA
I SPOŁECZEŃSTWO
IV etap edukacyjny
przedmiot uzupełniający
1. Europa i świat. 
Uczeń:
E.1.2. charakteryzuje stanowiska
w sporze o liberalizację światowego
handlu jej konsekwencje.

Opracowano na podstawie:
Materiałów i raportów m.in.: „Ubóstwo w Polsce – raport GUS 2009”, „Polityka 
Równości Płci. Polska 2007. Raport, UNDP”, Warszawa 2007; „Czas na prawa. 
Polska 2008. Raport Krajowy Polskiej Koalicji Social Watch”; materiałów 
Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, „Praca 
kobiet nigdy nie jest szacowana”, Penney Kome; „Social Protection and 
Social Inclusion in Europe – Key facts and fi gures”, 2008; UN The Millennium 
Development Goals Report 2009 oraz serwisów internetowych:
www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feministyczny; www.ubostwo.pl;
www.wikipedia.org; www.atd.org.pl

Opracowała: Monika Serkowska
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3 listopada 

Światowy Dzień Mężczyzn

9 listopada

Noc Kryształowa, 
Międzynarodowy Dzień Przeciwko 

Faszyzmowi i Antysemityzmowi

11 listopada

Międzynarodowy Dzień 
Nauki i Pokoju

16 listopada

Międzynarodowy Dzień Tolerancji 
(UNESCO)

20 listopada

Światowy Dzień Dzieci

25 listopada

Światowy Dzień Przeciwko 
Przemocy ze względu na Płeć
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9 LISTOPADA
Międzynarodowy Dzień Przeciwko
Antysemityzmowi i Faszyzmowi

DLACZEGO
9 listopada

Międzynarodowy Dzień Przeciwko 
Antysemityzmowi i Faszyzmowi od 1998 roku obchodzony 
jest w rocznicę tzw. Nocy Kryształowej (z 9 na10 listopada 
1938 roku, niem. Kristallnacht), kiedy to doszło do pogromu 
Żydów w hitlerowskich Niemczech. 

W nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku i w ciągu kilku kolejnych dni 
naziści zamordowali 91 osób narodowości żydowskiej, spalili lub uszkodzili 
267 synagog, zniszczyli 7000-7500 sklepów i 29 domów towarowych nale-
żących do Żydów, zdemolowali 171 domów mieszkalnych, zbezcześcili prawie 
wszystkie cmentarze (kirkuty) żydowskie. Niepowetowane straty zadano wtedy 
kulturze żydowskiej, niszcząc cenne dzieła sztuki. Około 20-30 tys. mężczyzn 
pochodzenia żydowskiego zostało osadzonych w obozach koncentracyjnych. 
Eufemistyczna nazwa „noc kryształowa” pochodzi od dźwięku tłuczonych szyb 
żydowskich synagog, sklepów i mieszkań. 
Naziści nakazali Żydom zapłacenie odszkodowania w wysokości 1,2 miliarda 
marek za szkody powstałe w czasie Nocy Kryształowej.
Do prześladowań i pogromu doszło z inicjatywy NSDAP (Narodowo-Socja-
listyczna Niemiecka Partia Robotników, zwana nazistowską) i ówczesnych 
władz III Rzeszy Niemieckiej. Wbrew deklaracjom akcja nie była spontaniczna 
tylko starannie zorganizowana i przeprowadzona. W pogromie czynny udział 
wzięły bojówki SA (oddziały szturmowe NSDAP), a także członkowie SS (eskadr 
ochronnych NSDAP). 
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Jako pretekst wykorzystane zostało śmiertelne zranienie radcy am-
basady III Rzeszy w Paryżu. Dokonał go 17 latek – Herszel Grynszpan, po tym jak do-
wiedział się o deportowaniu własnej rodziny (w grupie innych, około 17 tysięcy Żydów 
z polskimi paszportami) za wschodnią granicę Niemiec, do Polski (większość trafi ła do 
Zbąszynia). Już wcześniej – do 1938 roku, z powodu prześladowań, III Rzeszę Niemiec-
ką opuściło około 170 tys. z 565 tys. niemieckich i austriackich obywateli pochodzenia 
żydowskiego. Ci, którzy pozostali, byli nieustannie prześladowani m.in. na mocy tzw. 
ustaw norymberskich z 15 września 1935 roku, które wprowadzały segregację rasową 
i opartą na pochodzeniu, oraz legalizowały dyskryminację Żydów oraz Romów i Sin-
ti. Wprowadzały podział obywateli/ek Niemiec na „Aryjczyków” i ludność niearyjską, 
i „zasady”, według których należało dokonywać tego rozróżnienia. Osoby pochodze-
nia żydowskiego (uznane za nie-Aryjczyków) były pozbawiane obywatelstwa, ochrony 
prawnej i własności, nie mogły pełnić służby w urzędach państwowych ani w wojsku. 
Zakazane zostały małżeństwa i związki intymne między „Aryjczykami” i „nie-Aryjczy-
kami”.

„Noc kryształowa” stała się nowym etapem 
w polityce prześladowania Żydów przez nazistów. Prowadzone były ta-
kie działania jak wywłaszczenie, rozbiórka spalonych synagog, a na ich 
miejscu budowanie domów mieszkalnych i parkingów, wprowadzenie 
dla Żydów zakazu przebywania w teatrach i kinach oraz uczestniczenia 
w spotkaniach publicznych, wydzielenie specjalnych miejsc dla Żydów 
w parkach, środkach komunikacji i szpitalach, pozbawienie praw jazdy, 
wprowadzenie zakazu wykonywania zawodu przez lekarzy i adwoka-
tów, zakaz prowadzenia działalności przemysłowej i handlowej, two-
rzenie gett. Ostatecznie działania te zakończone zostały wdrożeniem 
„programu radykalnego rozwiązania kwestii żydowskiej”, czyli maso-
wą, planową zagładą Żydów m.in. w obozach koncentracyjnych (Ho-
lokaust).

W związku z przesunięciem po wojnie granic, na terenie dzisiejszej Pol-
ski znajduje się wiele miast i miejscowości, w których 9 listopada i w kolejnych dniach 
1938 roku doszło do pogromów m.in.: na Śląsku Opolskim (spalone zostały synagogi 
w Opolu, Głubczycach, Głogówku, Wołczynie, Oleśnie, Kietrzu, Prudniku, Strzelcach 
Opolskich i Kluczborku, niszczono sklepy, doszło do pobić Żydów), w Gliwicach, Zielo-
nej Górze, Słupsku, Sopocie, Wrzeszczu, Gdańsku i wielu innych miejscach. 

Kalendarium Praw Człowieka – edukacja i działanie 91



Oto fragment relacji z wydarzeń w Gliwicach: „Tej nocy i następnego dnia wszy-
scy żydowscy mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat zostali aresztowani i po dwóch 
dniach odsiadki wywieziono ich koleją do obozów w Buchenwaldzie i Dachau” 
relacjonuje Ernst Schlesinger. „Wszystkich Żydów obowiązywał od tego czasu 
przymus pracy: mężczyzn zatrudniano przy najcięższych pracach niezależnie od 
ich stanu zdrowia, zawodu i wykształcenia, a kobiety musiały zamiatać ulice. 
Żydzi nie mogli ponadto mieszkać w kamienicach i domach nieżydowskich, poza 
tym zmuszono ich do przesiedleń. Odtąd jedna rodzina mogła zajmować tylko 
jeden pokój, bez względu na ilość osób. Jednocześnie Żydzi nie mogli posiadać 
aparatów radiowych i zwierząt domowych, zabierano im kosztowności, futra, 
maszyny do pisania” pisze Bożena Kubit w monografi i „Żydzi gliwiccy”.

W pogromach uczestniczyli nie tylko funkcjonariusze nazistowskiej policji 
i służb, ale także mieszkańcy poszczególnych miast i miejscowości. Ogromną 
rolę w nawoływaniu do nienawiści odegrała prasa.

kluczowe
POJĘCIA

antysemityzm, etnocentryzm, 
Holokaust i Szoa, nazizm, 
mowa nienawiści, Porajmos, 
przestępstwa z nienawiści, rasizm, 
romofobia

fot. Archiwum redakcji
magazynu „NIGDY WIĘCEJ”
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O NICH
warto wiedzieć 

Podczas II wojny światowej kierowała 
referatem dziecięcym konspiracyjnej 
Rady Pomocy Żydom „Żegota” (orga-
nizacji społecznej Polskiego Państwa 
Podziemnego). Posługiwała się pseu-
donimem „Jolanta” i wraz ze współpra-
cownicami uratowała blisko 2500 dzieci 
z warszawskiego Getta, a ich prawdziwe 
nazwiska przechowała w zakopanych 
w ziemi słoikach. Po wojnie kontynu-
owała pracę społeczną (m.in. w Polskim 
Czerwonym Krzyżu, Wydziale Opieki 
Społecznej Urzędu Miasta Warszawy) 
oraz dydaktyczną (w szkole pielęgniar-
skiej). Związana była z ruchem socja-
listycznym i PPS. W latach 1948-1968 
należała do PZPR. Wystąpiła z partii po 
wydarzeniach z marca 1968 w związku 
z antyizraelską, a później także antyse-
micką polityką PZPR. Osoby pochodzenia 
żydowskiego a także osoby o poglądach 
proizraelskich i przeciwstawiające się 
antysemityzmowi były usuwane z partii, 
wojska, milicji, organów bezpieczeństwa 
i innych instytucji państwowych, zwal-
niane z pracy, pozbawiane stanowisk, 
także na wyższych uczelniach.

Irena Sendlerowa została uhonorowana 
m.in. Orderem Orła Białego, Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Od-
rodzenia Polski  oraz nagrodą im. Jana 
Karskiego. Otrzymała także honorowe 
obywatelstwo Izraela. W 1965 r. została 
uhonorowana przez izraelski instytut Yad 
Vashem medalem Sprawiedliwy Wśród 
Narodów Świata. W 1983 r. zasadzi-
ła drzewko w Lesie Sprawiedliwych 
instytutu.

Pod koniec 2006 roku podjęto starania 
o zgłoszenie kandydatury Ireny Sendler 
do pokojowej nagrody Nobla w roku 
2007. 

Nagroda im. Ireny Sendlerowej
„Za naprawianie świata”

W 2006 r. stowarzyszenie Dzieci Holo-
caustu przy udziale Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP powołało do życia 
nagrodę im. Ireny Sendlerowej „Za na-
prawianie świata”. Nagroda przyznawa-
na jest nauczyciel/k/om szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych. Corocznie 
otrzymuje ją jedna osoba z Polski i jedna 
z USA (jej wysokość to 10 000 dolarów 
dla każdego z laureatów/ek). Ideą nagro-
dy jest uczczenie osoby patronki oraz 
propagowanie wartości i postaw, którym 
była wierna.

Pierwszymi laureatami nagrody są
Norman Conard oraz Robert Szuchta
– nauczyciel historii w LXIV Liceum Ogól-
nokształcącym im. Stanisława Ignacego 
Witkiewicza w Warszawie – zostali oni 
osobiście wybrani przez Irenę Sendle-
rową. W roku 2008 polską laureatką 
nagrody została Anna Janina Kloza, pra-
cująca w VI Liceum Ogólnokształcącym 
w Białymstoku, w 2009 – Beata Malisz-
kiewicz – współzałożycielka i dyrektorka 
szkoły „TAK” w Opolu.

Irena Sendlerowa 
(15.02.1910-12.05.2008)

aktywiści i aktywistki
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Filozofka, teolożka i publicystka. 

W trakcie powstania warszawskiego 
została deportowana do niemieckiego 
obozu pracy. Po wojnie studiowała 
w Polsce i we Francji, pracowała jako 
katechetka. W latach 1961-1983 była 
redaktorką i sekretarz redakcji mie-
sięcznika ZNAK. W latach 70. XX wieku 
współorganizowała ruch hospicyjny 
w Polsce i zakładała pierwsze w Polsce 
hospicjum (w Nowej Hucie). Była do-
radczynią Komisji Robotniczej Hutników 
w Nowej Hucie, brała udział w I zjeździe 
NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym 
została na krótko internowana. 

Jest inicjatorką wielu przedsięwzięć oby-
watelskich w szczególności odnoszących 

się do przeciwdziałania uprzedzeniom 
i nienawiści, budowania porozumienia 
między narodami (działa m.in. na rzecz 
pojednania polsko-niemieckiego). Jest 
współzałożycielką Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka (obecnie pełni funkcję 
przewodniczącej Rady Fundacji) i Sto-
warzyszenia Przeciw Antysemityzmowi 
i Ksenofobii„Otwarta Rzeczpospolita”. 
Prowadzi warsztaty dziennikarskie m.in. 
dla studentów/ek, młodych dzienni-
karzy/ ek, młodzieży szkolnej czy osób 
osadzonych w zakładach karnych.

Jej publikacje ukazały się na łamach 
m.in.: Gazety Wyborczej, miesięcznika 
Znak, Tygodnika Powszechnego. Prowa-
dzi blog pt. „Myślennik”.

Rafał
Pankowski

(ur. 1976) 

Studiował politykę, fi lozofi ę i ekonomię 
na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz nauki 
polityczne na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Obronił doktorat w dziedzinie 
socjologii kultury. Jest autorem wielu 
artykułów i książek poświęconych pro-
blematyce ksenofobii, rasizmu i faszyzmu 
oraz ruchów neofaszystowskich m.in. 
książki „Neofaszyzm w Europie Zachod-
niej. Zarys ideologii” (Warszawa 1998). 
Jest zastępcą redaktora naczelnego 
pisma „Nigdy Więcej”, członkiem zarzą-
du europejskiej sieci antyrasistowskiej 
– UNITED for Intercultural Action. Pracuje 
jako ekspert-konsultant w Departa-
mencie Tolerancji i Niedyskryminacji 
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie.

Halina Bortnowska-Dąbrowska  
(ur. 23.09.1931 w Toruniu)

fot. Archiwum redakcji

magazynu „NIGDY WIĘCEJ”
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Przeczytajcie poniższy fragment wiersza
„Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem.
Nie byłem Żydem.
Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem.
Nie byłem komunistą.
Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem.
Nie byłem socjaldemokratą.
Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem.
Nie byłem związkowcem.
Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował.
Nikogo już nie było.”

Wiersz ten został napisany w 1942 roku w obozie w Dachau przez niemieckiego 
pastora Martina Niemöllera. W wierszu wymieniane są także inne grupy: osoby 
nieuleczalnie chore, mieszkające w okupowanych krajach, wyznawcy różnych 
religii i in. Istnieją kontrowersje dotyczące wymienionych grup i kolejności, w jakiej 
pojawiają się w tekście. Wynika to stąd, że Niemöller od 1946 roku wplatał 
powyższy tekst do swoich przemówień i często go modyfi kował.

Słowa wiersza widnieją teraz na ścianie przy skrzyżowaniu alei Stanów 
Zjednoczonych i Wału Miedzeszyńskiego w Warszawie. Autorem graffi ti jest Dariusz 
Paczkowski z grupy 3fala, która zajmuje się tworzeniem zaangażowanej sztuki ulicy. 
Mural jest jednym z działań Porozumienia 11 listopada – grupy, która oprotestowuje 
marsz Obozu Narodowo-Radykalnego, polskiej organizacji radykalnie prawicowej, 
przez wielu rozpoznawanej jako neofaszystowska. 

Pomyślcie i porozmawiajcie o przesłaniu tego cytatu. Jak można go odczytać 
w dzisiejszych czasach? Jaka jest wasza rola, każdej osoby i wszystkich razem?

Szczególnie zastanówcie się i przedyskutujcie role ofi ary, sprawcy, a przede 
wszystkim świadków (kiedy są bierni współpracują z opresorem-sprawcą).

Co możecie dziś zrobić (wasza grupa), żeby podtrzymać pamięć o tamtych 
wydarzeniach? Co możecie robić, żeby już nigdy więcej nie doszło do takich 
pogromów zarówno w Polsce, jak i w innych krajach? Zróbcie burzę mózgów. 
Zastanówcie się albo zbierzcie informacje na temat grup, które obecnie w Polsce 
narażone są na dyskryminację, wobec których siana jest nienawiść.

propozycje DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH 

1. Zajęcia dotyczące współodpowiedzialności
Graffi ti i fot.: Dariusz Paczkow

ski, 3fala.art.pl
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Zbierzcie informacje o tym, co działo się w Noc Kryształową w waszym mieście, 
w waszej okolicy. Odpowiedzcie na poniższe pytania: Co działo się w czasie wojny 
z osobami pochodzenia żydowskiego? Czy podejmowane były lokalnie działania, które 
przeciwstawiały się antysemityzmowi? Jeśli nie wtedy, to może dzieje się to teraz? 
Dlaczego tak ważne są działania w sferze publicznej - manifestacje, happeningi, pikiety 
itp.? Przygotujcie wypracowanie, tekst.

Na podstawie zebranych informacji (patrz wyżej) przygotujcie ulotki i skopiujcie je. 
W rocznicę Nocy Kryształowej zorganizujcie zapalenie zniczy poświęcone pamięci Żydów 
i Żydówek, którzy zginęli w waszej miejscowości lub w okolicy. Znicze zapalcie najlepiej 
w miejscu, które było z jakichś powodów ważne dla historii Żydów w waszym mieście 
(np. pod budynkiem, który pełnił funkcję Synagogi). Ulotki rozdawajcie przechodniom, 
informujcie o tym dlaczego tutaj jesteście.

Treść ulotki możecie kilka dni wcześniej wysłać do lokalnej prasy z informacją 
o planowanym zapaleniu zniczy, z prośbą o przedrukowanie jej i z zaproszeniem 
do włączenia się w akcję mieszkańców i mieszkanek miasta.

4. Włączcie się do projektu
„Antysemickie graffi ti” lub „Przestrzeń miasta”

„Antysemickie grafi ti” • Czy antysemityzm w Polsce jest problemem? Czy dotyczy 
ekstremistów, czy nas wszystkich? Czy nie przymykamy oka na objawy rasizmu? 
Czy warto o tym mówić? To pytania, które stawiają sobie twórcy/czynie wystawy 
fotografi i.

Prezentowane w ramach wystawy fotografi e (wybór) powstały w latach 2000-2008. 
Wykonał je Piotr Piluk, niezależny dokumentalista, redaktor „Słowa Żydowskiego”. 
Zdjęcia zostały zrobione m.in. Gliwicach, Łodzi, Świdnicy i Nowym Targu. Wiele z nich 
ma związek z rywalizacją klubów sportowych, choć nie tylko. Są także napisy, które 
bezpośrednio i celowo uderzają w różne grupy narodowe, a także mniejszości seksualne.

Do tej pory wystawa była prezentowana m.in w Warszawie, Sosnowcu i Ostrzeszowie. 
Ekspozycja liczy 12 zdjęć, ale dokumentacja jest znacznie szersza i wciąż uzupełniana. 
Jeśli znajdziecie przejawy antysemityzmu w swoim regionie, macie podobną 
dokumentację, chcielibyście gościć wystawę w swoim mieście lub w jakikolwiek inny 
sposób przyłączyć się do projektu - skontaktujcie się z Fundacją dla Wolności: 
www.fundacjadlawolnosci.org

„Przestrzeń miasta” • Jeśli chciałybyście/chcielibyście, żeby z Waszego miasta 
zniknęły rasistowskie i antysemickie graffi ti, zróbcie zdjęcie takiego graffi ti i dodajcie 
na mapkę na stronie www.przestrzenmiasta.pl. Organizatorzy projektu zajmą się tym, 
aby zniknęło ono z przestrzeni miasta.

2. Noc Kryształowa – przywrócić pamięć

3. Noc upamiętniająca
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warto
PRZECZYTAĆ

Dlaczego należy uczyć o Holocauście?
Jolanta Ambrosewicz-Jacobs,
Leszek Hońdo (red.),
Uniwersytet Jagielloński,
Kraków 2005

Dziennik
Anne Frank, Wydawnictwo Znak,
Kraków 2010

Maus – opowieść ocalałego
Art Spigelmann, Wydawnictwo POST,
wyd. I, Kraków 2001

Poradnik obywatela – Co możemy zrobić, 
gdy zetkniemy się z mową nienawiści
Adam Kwiecień, Otwarta Rzeczpospolita 
– Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi 
i Ksenofobii, Warszawa 2008/2009

Przemoc motywowana uprzedzeniami. 
Przestępstwa z nienawiści
Anna Lipowska-Teutsch. Ewa Ryłko (red.), 
Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, 
Kraków 2007. Publikacja dostępna na:
www.crisisintervention.free.ngo.pl

warto
OBEJRZEĆ

Lista Schindlera (Schindler’s List)
reż. Steven Spielberg, USA 1993, fi lm fab., 
czas trwania: 195’

Niebieskoocy (Blue-eyed)
reż. Bertram ver Haag, Stowarzyszenie Kobiet 
KONSOLA i Fundacja Autonomia 2010,
czas trwania: 54’

Noc kryształowa (The Night of Broken 
Glass: The November 1938 Pogroms)
reż. Michael Kloft, 2008, fi lm dok.

Pamiętnik Anny Frank
(The Diary of Anne Frank)
2009, miniserial, czas trwania: 150’

Pianista (The Pianist)
reż. Roman Polański, Francja, Niemcy,
Polska, Wielka Brytania 2002, fi lm fab.,
czas trwania: 150’

Graffi ti i fot.: Dariusz Paczkowski, 3fala.art.pl
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Archiwum etnografi czne – badania 
polskiego antysemityzmu 
www.archiwumetnografi czne.edu.pl

Forum Dialogu Między Narodami
www.dialog.org.pl

Fundacja Ochrony Dziedzictwa 
Żydowskiego
www.fodz.pl

Otwarta Rzeczpospolita 
– Stowarzyszenie Przeciw 
Antysemityzmowi i Ksenofobii
www.otwarta.org

Ośrodek Brama Grodzka 
www.tnn.pl

Stowarzyszenie Nigdy Więcej 
www.nigdywiecej.org

Task Force for International Cooperation 
on Holocaust Education, Remembrance, 
and Research
www.holocausttaskforce.org

UNITED Against Racizm 
www.unitedagainstracism.org

odniesienie
do podstawy 
PROGRAMOWEJ

HISTORIA
IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony
I. Wiek XX
7. Europa pod okupacją niemiecką i Holokaust. 
Uczeń:
1) charakteryzuje politykę III Rzeszy wobec 
społeczeństw okupowanej Europy, w tym 
nazistowski plan eksterminacji Żydów oraz innych 
narodowości i grup społecznych;
2) opisuje postawy Żydów wobec polityki 
eksterminacji, w tym powstanie w getcie 
warszawskim, a także opisuje postawy 
społeczeństwa polskiego wobec Holokaustu;
3) ocenia stosunek społeczeństw i rządów świata 
zachodniego oraz Kościoła katolickiego do 
Holokaustu.

Opracowano
na podstawie:

Materiałów z portalu
gazeta.pl,
www.historia.gazeta.pl, 
Stowarzyszenia Nigdy Więcej, 
Stowarzyszenia Otwarta 
Rzeczpospolita, Ośrodka Informacji 
ONZ w Warszawie, strony:
www.nagrodasendlerowej.pl, 
wydania specjalnego „Polityki” 
– „Historia Żydów” (1/2008), 
materiałów edukacyjnych na temat 
historii Żydów i antysemityzmu ze 
strony www.zydziwpolsce.edu.pl
oraz Wikipedii.

Opracowała: Agata Teutsch

ORGANIZACJE
I INICJATYWY

społeczne
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DLACZEGO
25 listopada

25 listopada, po raz pierwszy obchodzony był jako 
Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet 
w 1981 roku, na Pierwszym Forum Środowisk Kobiecych 
Ameryki Łacińskiej i Karaibów (Feminist Encuentro), które 
obradowało w Bogocie, w Kolumbii. Celem tego pierw-
szego spotkania było ujawnienie i potępienie wszelkich 
form przemocy wobec kobiet – pobić i fi zycznej przemocy 
domowej, gwałtów i molestowania seksualnego, przemocy 
psychicznej i ekonomicznej często ze strony bliskich osób, 
ale także przemocy ze strony państw i systemów politycz-
nych, szczególnie stosowania tortur wobec więźniarek 
politycznych. Data 25 listopada została wybrana dla upa-
miętnienia brutalnego zamordowania trzech dominikań-
skich działaczek opozycji – sióstr Mirabal – Patrii, Minervy 
i Marii Teresy, na rozkaz ówczesnego dyktatora Dominikany, 
Rafaela Leonida Trujillo.

Siostry Mirabal urodziły się w pobliżu miasta Salcedo w Dominika-
nie, jako córki Enrique Mirabala i Marii Mercedes Reyes w dobrze sytuowanej 
i wykształconej rodzinie, która jednak po dojściu do władzy Trujillo straciła cały 
majątek. Trzy z czterech sióstr (czwarta – Dede, nie brała udziału w opozycyj-

ZAWSZE
stawaj w swojej obronie

NIE
ZNACZY NIE!!!

nie dotykaj
mnie!

WenDo

zabierz

te łapy!!

głupi
ten dowcip!

nie
gap się!!!

25 LISTOPADA
Międzynarodowy Dzień
Eliminacji Przemocy
ze Względu na Płeć

archiw
um

 Fundacji Autonom
ia
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nej działalności) postanowiły aktywnie przeciwdziałać reżimowi. Stanęły na czele 
grupy opozycyjnej, w której nazywane były Las Mariposas, czyli Motyle. Zarówno 
siostry Mirabal, jak i ich małżonkowie, wielokrotnie trafi ały do więzień, w których 
były przetrzymywane i torturowane, co jednak nie powstrzymywało ich przed po-
dejmowaniem kolejnych działań opozycyjnych, zmierzających do przywrócenia 
w ich kraju demokracji i sprawiedliwości. Ich nieugięte postawy stawały się dla Tru-
jillo coraz bardziej niewygodne, w końcu dyktator postanowił ostatecznie pozbyć 
się działaczek, mając nadzieję, że tym sposobem przestraszy innych niepokornych. 
25 listopada 1960 roku wydał rozkaz zatrzymania kobiet, które jechały odwiedzić 
swych przetrzymywanych w więzieniu w miejscowości Puerto Plata mężów. Były 
nieuzbrojone. Ich samochód został zatrzymany. Wraz z wiozącym je kierowcą, Ru-
fi no de la Cruz, zaprowadzono je na pole trzciny cukrowej, tam wszyscy zostali 
zamordowani przez funkcjonariuszy tajnej policji Trujillo. Ich ciała, skrępowane, ze 
śladami bicia i duszenia, znaleziono zrzucone z urwiska.
Wbrew oczekiwaniom dyktatora, pozbycie się sióstr Mirabal nie rozwiązało pro-
blemu – przeciwnie – ich zamordowanie wywołało ogromne wzburzenie wśród 
mieszkańców Dominikany. Opinia publiczna zdecydowanie zwróciła się przeciwko 
Trujillo, grupy walczące z dyktaturą zaktywizowały swą działalność. Trujillo zginął 
w zamachu 6 miesięcy później, a jego reżim upadł niedługo po nim.

Siostry Mirabal stały się symbolem feministycznego opo-
ru wobec przemocy najpierw na Dominikanie, potem – na całym 
świecie. Powstawały pieśni, poematy, książki i fi lmy poświęcone ich 
pamięci. Poczta wydała serię pamiątkowych znaczków z ich wize-
runkami. Organizowano upamiętniające je wystawy, gromadzono 
środki na muzeum pamięci sióstr w ich rodzinnej miejscowości. 
8 marca 1997, w Międzynarodowy Dzień Kobiet, odsłonięto fresk 
wykonany na obelisku (wzniesionym niegdyś jako pomnik Trujillo), 
przedstawiający cztery siostry Mirabal. Malowidło zostało nazwane 

Un Canto a la Libertad, czyli Pieśń Wolności.
17 grudnia 1999 roku, w rezolucji 54/134 Zgro-
madzenie Ogólne ONZ wyznaczyło dzień 25 li-
stopada jako datę obchodów Międzynarodo-
wego Dnia Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet 
i wezwało rządy oraz międzynarodowe i poza-
rządowe organizacje do podejmowania w tym 
dniu działań mających na celu uświadomienie 
opinii publicznej skali tego problemu. 

Prawa do znaczka wygasły
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Choć minęło już siedemnaście lat od przyjęcia Deklaracji Wiedeń-
skiej i Programu Działania ONZ, w którym prawa kobiet i dziewczynek 
uznane zostały  za integralną i niezbywalną część powszechnych praw 
człowieka (czyli prawa do życia wolnego od przemocy, do poszanowa-
nia godności każdej jednostki, do równości, wolności, bezpieczeństwa 
osobistego, zdrowia i in.) to kobiety i dziewczęta wciąż są szczegól-
nie narażone na przemoc seksualną, fi zyczną i psychiczną czy handel 
ludźmi. Z raportów publikowanych przez organizacje zajmujące się 
przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet wynika, że w ciągu swego 
życia, co trzecia kobieta na świecie zostaje pobita, zmuszona do upra-
wiania seksu lub pada ofi arą innych naruszeń praw człowieka. Z kolei 
statystki polskiej Policji wskazują, że ponad 95% sprawców przemocy 
domowej to mężczyźni, a około 90% ofi ar to łącznie kobiety i dzieci. 
70% zamordowanych na świecie kobiet to ofi ary swoich partnerów, 
czyli osób najbliższych. Z raportu State-by-State Teen Dating Violence 
2008 wynika również, że najbardziej narażoną na przemoc grupę ko-
biet stanowią te pomiędzy 16 a 24 rokiem życia. Nastolatki przed 19 ro-
kiem życia stanowią 50% ofi ar przemocy seksualnej w skali światowej. 
Przemoc – dramatyczna sama w sobie – pociąga za sobą dalsze nega-
tywne konsekwencje w życiu ofi ar. Dziewczęta, które jej doświadczyły 
podejmują często zachowania seksualne wysokiego ryzyka, próby sa-
mobójcze, uzależniają się od narkotyków, mają zaburzenia odżywiania. 
Choć organizacje społeczne, szczególnie feministyczne w Polsce i na 
świecie, a także w pewnym zakresie rządy państw, podejmują różne 
działania, na przykład tworzenie schronisk dla ofi ar przemocy, prowa-
dzenie kampanii społecznych czy wdrażanie prawa zakazującego po-
szczególnych form przemocy, to jednak skala zjawiska wciąż pozostaje 
ogromna. Wciąż zbyt mało uwagi poświęca się konieczności zmiany 
modelu męskości, według którego wychowywani są chłopcy, którego 
integralną częścią jest zdobywanie, panowanie, kontrolowanie innych, 
stosowanie przemocy. Zbyt wielkie jest przyzwolenie państw, wymia-
ru sprawiedliwości, całych społeczeństw na przemoc stosowaną przez 
mężczyzn wobec kobiet.

kluczowe POJĘCIA

dyskryminacja kobiet, płeć kulturowa (gender), przemoc 
wobec kobiet, przemoc w rodzinie, przemoc fizyczna, 
przemoc psychiczna, przemoc ekonomiczna, przemoc 
seksualna, molestowanie seksualne w miejscu pracy, 

zbrodnie z nienawiści
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O NICH
warto wiedzieć 

Amerykańska feministka, znana dzia-
łaczka ruchów na rzecz obrony praw 
człowieka i praw kobiet, aktywistka 
ruchu przeciwdziałania przemocy wobec 
kobiet. Od 1989 roku jest dyrektorką 
Center for Women’s Global Leadership, 
instytutu zajmującego się prawami 
kobiet przy Rutgers University w USA, 
którego była współzałożycielką. Char-
lotte Bunch była również pomysłodaw-
czynią i inicjatorką jednej z największych 
na świecie kampanii na rzecz eliminacji 
przemocy wobec kobiet „16 Dni Akcji 
Przeciwko Przemocy ze Względu na 
Płeć”, która rokrocznie odbywa się na 
całym świecie, od kilku lat również 
w Polsce. Jej działania na rzecz praw 
kobiet były wielokrotnie doceniane i na-
gradzane. W 1996 roku została zapro-
szona do The National Women’s Hall of 
Fame, amerykańskiej instytucji zrzesza-
jącej i honorującej kobiety o szczególnie 
wybitnych zasługach dla rozwoju USA, 
a w 1999, za działalność w dziedzi-
nie ochrony praw człowieka odebrała 
z rąk prezydenta USA nagrodę imienia 
Eleonore Roosevelt. Otrzymała też tytuł 
„Women Who Make a Difference Award” 
przyznawany przez National Council for 
Research on Women kobietom, które 
pozytywnie zmieniają swoje społeczeń-
stwa oraz została jedną z „21 Liderek na 
XXI wiek” Women’s News.

Charlotte Bunch działała i wciąż udziela 
się w wielu międzynarodowych i ame-
rykańskich organizacjach i instytucjach, 
jest m.in. członkinią Komitetu Doradcze-
go Human Rights Watch, Global Fund 
for Women, doradza przy Międzynaro-
dowym Trybunale Praw Człowieka, pełni 
funkcję konsultantki w wielu organach 
ONZ (m.in. Komitecie Doradczym 
Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie 
raportu dla Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ nt. Przemocy Wobec Kobiet). 

Oprócz działalności społecznej, jest 
również profesorką na Rutgers Univer-
sity, gdzie wykłada m.in. teorię gender 
i prawa człowieka. Jest autorką wielu 
książek, artykułów i publikacji z dzie-
dziny gender studies, stosowanych 
teorii feministycznych (zwłaszcza ich 
przydatności w analizowaniu globalnych 
problemów społecznych), jest również 
jedną z twórczyń feminizmu lesbĳ skiego, 
założyła organizację Furie, działającą na 
rzecz praw lesbĳ ek oraz napisała wiele 
klasycznych tekstów na ich temat. Do jej 
najbardziej znanych i cenionych książek 
należą: „Learning Our Way: Essays in 
Feminist Education” (1983), „Passiona-
te Politics: Feminist Theory in Action” 
(1987), „Demanding Accountability: 
The Global Campaign and Vienna Tribu-
nal for Women’s Human Rights” (1994), 
„Women at the Intersection: Indivisible 
Rights, Identities, and Oppressions” 
(2002).

Charlotte Bunch
(ur. 13.10.1944 r.)

aktywiści i aktywistki
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Kanadyjski trener, konsultant i pisarz 
zajmujący się edukacją mężczyzn i chłop-
ców w zakresie równości płci. Przede 
wszystkim jednak – aktywista pracu-
jący nad zmianą toksycznych wzorców 
męskości i zwiększania zaangażowania 
mężczyzn w przeciwdziałanie przemocy 
wobec kobiet. Jest jednym z pomy-
słodawców i twórców skierowanej do 
mężczyzn międzynarodowej Kampanii 
Białej Wstążki, której celem jest elimi-
nowanie zjawiska przemocy mężczyzn 
wobec kobiet oraz przerwanie milczenia 
mężczyzn na ten temat. Kampania po 
raz pierwszy odbyła się w 1991 roku, 
na fali przerażenia, jakie wywołała tzw. 
Masakra w Monteralu (6 grudnia 1989), 
kiedy uzbrojony mężczyzna zastrzelił 
14 kobiet, odbierających wtedy dyplomy 
ukończenia politechniki, w proteście 
przeciwko studiowaniu przez kobiety na 
uczelniach technicznych oraz działaniom 
ruchów feministycznych. Od tej pory 
Kampania Białej Wstążki objęła swoim 
zasięgiem około 60 krajów na całym 
świecie.

Michael Kaufman jest również zaanga-
żowany w edukację w zakresie zapo-
biegania molestowaniu seksualnemu 
w miejscu pracy, a także innych nadużyć 
związanych z dyskryminacją ze względu 
na płeć w miejscu pracy. Jest autorem 
programu edukacyjnego związanego 
z przeciwdziałaniem molestowaniu 
seksualnemu dla Organizacji Narodów 
Zjednoczonych.

W ramach ONZ współpracował m.in 
z UNIFEM, UNICEF, UNESCO, UNDP 
oraz z organizacjami pozarządowymi 
jak: Oxfam, Międzynarodowy Czerwony 
Krzyż, Amnesty International czy Save 
the Children. Obecnie mieszka w Toronto 
w Kanadzie i pracuje jako wykładowca 
na York University w Toronto.

Michael
Kaufman

Spiszcie samodzielnie i wyszukajcie mity na temat przemocy (przemocy fi zycznej, 
seksualnej, przemocy mężczyzn wobec kobiet itd.) a następnie poszukajcie informacji 
i stwórzcie listę faktów. Możecie też przeprowadzić dyskusję korzystając z formuły 
„akwarium”  gromadząc argumenty przeciwko mitom na temat przemocy. Możecie 
posiłkować się materiałami z Internetu i książek poświęconych tej tematyce, dostępnych 
m.in. na stronie Centrum Praw Kobiet: www.cpk.org.pl

propozycje DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH 
1. Fakty przeciwko mitom na temat przemocy 

Archiwum Fundacji Autonomia
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Zgromadźcie informacje na temat tego, czym jest przemoc, jakie są jej rodzaje, jakie 
konsekwencje, jaka jest skala przemocy, gdzie można uzyskać skuteczną i adekwatną 
pomoc w waszej okolicy (co zrobić, jeśli na nią nie można liczyć?). Podzielcie się 
między sobą tymi informacjami. Zapewnĳ cie innym dostęp do informacji dotyczących 
tego, jak lepiej bronić się przed aktami przemocy i dyskryminacji oraz w jaki 
sposób można zapobiegać popełnianiu tego rodzaju przestępstw i ich akceptacji. 
Możecie przygotować kampanię plakatową – samodzielnie przygotowując plakaty 
z antyprzemocowym przekazem (co jest przemocą, z informacją jak możemy na nią 
reagować, że mamy prawo do życia wolnego od przemocy, że wstydzić mają się 
sprawcy itd.) i informacjami na temat tego, co można zrobić, kiedy spotykamy się 
z agresywnymi zachowaniami. Możecie też zorganizować konkurs na najlepszy plakat/
piosenkę raperską/wiersz/hasło kampanii. Możecie stworzyć wewnętrzny, szkolny 
system informowania o przemocy, z którą być może spotykają się osoby uczące się 
w waszej szkole. Kiedy do wszystkich dotrze informacja, że nie ma zgody młodych ludzi 
na stosowanie przemocy, łatwiej będzie się zdecydować osobom na nią narażonym na 
szukanie pomocy.

Zaangażujcie się w ogólnoświatową Kampanię „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze 
Względu na Płeć”.

Od 1991 roku, pomiędzy 25 listopada a 10 grudnia (czyli Międzynarodowym Dniem 
Praw Człowieka) na całym świecie odbywa się kampania 16 Dni Akcji Przeciwko 
Przemocy ze Względu na Płeć. Celem kampanii, zainicjowanej przez Center for 
Woman’s Global Leadership jest zwrócenie uwagi międzynarodowej opinii publicznej, 
rządów państw i instytucji międzynarodowych na problem przemocy wobec kobiet oraz 
podjęcie działań zarówno na lokalną, jak i na globalną skalę, zmierzających do jego 
wyeliminowania. Wybór dat kampanii ma podkreślić, że prawa kobiet są niezbywalną 
i integralną częścią praw człowieka. W obrębie „16 Dni” obchodzony jest także m.in. 
1 grudnia, czyli Światowy Dzień Walki z AIDS oraz 6 grudnia, rocznica niezwykle 
wymownej dla kwestii przemocy wobec kobiet masakry w Montrealu w 1989 roku, 
kiedy 14 kobiet odbierających właśnie dyplomy politechniki zostało zastrzelonych, 
a 13  świadków zostało rannych z rąk mężczyzny, który dokonał tej zbrodni w akcie 
protestu przeciwko studiowaniu przez kobiety na uczelniach technicznych i działaniom 
organizacji feministycznych. W ciągu 19 lat w akcji 16 Dni wzięło udział ponad 2800 
organizacji ze 158 krajów świata. Charakterystyczną cechą kampanii jest to, że włączyć 
się w nią może każda osoba i w taki sposób, jaki jej najbardziej odpowiada. Obok 
projekcji fi lmów, organizowania spektakli, warsztatów, dyskusji, lekcji czy wykładów 
na temat zjawiska przemocy, odbywają się happeningi, marsze, koncerty, wystawy, 
akcje w internecie i wiele innych wydarzeń. Co roku ustalany jest konkretny temat, 
naświetlający od innej strony problem przemocy wobec kobiet.

2. Przeciw przemocy

3. 
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Koniecznie przeczytajcie „Przewodnik dla nowych działaczy/działaczek, chcących 
zaangażować się Kampanię”, udostępniony przez Fundację Autonomia na stronie
www.autonomia.org.pl

Wybierzcie spośród kilkunastu propozycji działania, które podejmiecie w swojej lokalnej 
społeczności. Jednym z głównych założeń „16 Dni Akcji” jest nie tylko aktywizowanie, 
ale i integrowanie społeczności lokalnych wokół problemu przemocy. Chodzi więc o to, 
żebyście nie tylko zrobili/ły coś w swoim środowisku, ale żebyście zrobiły/li to z innymi.

Możecie się włączyć w działania koordynowane przez Fundację Autonomia:
fundacja@autonomia.org.pl

Zorganizujcie akcję w miejscu publicznym zwracającą uwagę na rolę świadków 
w reagowaniu na przemoc. Jako przykład przytaczamy opis akcji z Poznania, sprzed 
kilku lat, którą organizowałyśmy.

Akcja uliczna pt.: „Dość przemocy! Dość milczenia!” i happening „Zrzućmy zasłonę 
milczenia”, których celem było głównie dotarcie do mieszkańców i mieszkanek 
z informacjami na temat skali przemocy oraz zwrócenie uwagi na  rolę osób, które 
są świadkami przemocy (widzą, słyszą) i zachęcenie ich do aktywnego reagowania. 
W programie akcji była m.in. prezentacja „Kalendarza zbrodni przeciwko kobietom 
i dziewczynkom”, czyli przygotowane przez nas zestawienie przypadków przemocy 
wobec kobiet i dziewczynek sporządzone wyłącznie na podstawie doniesień z lokalnej 
prasy, tylko z jednego miesiąca, tylko w Poznaniu i okolicach. Na deptaku został 
ustawiony namiot symbolizujący dom, w którym dochodzi do przemocy – osoby które 
reagowały na to co się dzieje (z wewnątrz dochodziły wezwania pomocy) i wchodziły 
do namiotu, dostawały małą naklejkę na ubranie z hasłem” „Reaguję na przemoc”. 
W trakcie akcji nagrywane były rozmowy i reakcje przechodniów na naszą akcję.

Przeprowadźcie ćwiczenie „Przemoc w moim życiu” w: „Kompas – edukacja o prawach 
człowieka w pracy z młodzieżą”, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
i Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa, Warszawa 2005, s. 220.

Zorganizujcie projekcję fi lmu „Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości” 
(fi lm jest dostępny w wypożyczalni Fundacji Autonomia – więcej informacji na 
www.autonomia.org.pl lub www.bezuprzedzen.org). Po projekcji, choćby wybranych 
fragmentów fi lmu, przeprowadźcie dyskusję w oparciu o samodzielnie postawione 
pytania lub inspirując się materiałem z rozdziału „Maska twardziela” w podręczniku 
do prowadzenia zajęć w oparciu o ten fi lm (informacje j.w.). Możliwe jest także 
poprowadzenie zajęć w oparciu o scenariusze proponowane w książce „Mężczyźni 
na rzecz Zmiany”, Anna Lipowska-Teutsch (red.), Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, 
Kraków 2006.

4. 

5. 

6. 
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warto
PRZECZYTAĆGwałt na randce

S. Mufson, R. Kranz, Elma Books,
Warszawa 1996

Napastowanie seksualne. Głupia 
zabawa, czy poważna sprawa? Pakiet 
edukacyjny i kampania na rzecz szkoły 
wolnej od szykan i napastowania 
seksualnego
Stowarzyszenie „W Stronę Dziewcząt”,
www.wstronedziewczat.org.pl

Mężczyźni na rzecz zmiany
Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, 
Kraków 2006; publikacja dostępna na 
stronie: www.crisisintervention.free.ngo.pl

Podręcznik dla aktywistów/ek chcących 
zaangażować się w kampanię na rzecz 
przeciwdziałania przemocy wobec kobiet
opracowany przez Centre for Woman’s 
Global Leadership, dostępny na stronie: 
www.autonomia.org.pl

Prawa kobiet w kontekście praw 
człowieka
Charlotte Bunch, Samantha Frost w: „Prawa 
kobiet w dokumentach ONZ”, OŚKa, 
Warszawa 1998

Prawo i płeć
periodyk Centrum Praw Kobiet; dostępny 
na stronie: www.cpk.org.pl

Przeciwdziałanie przemocy seksualnej 
wobec dziewcząt. Poradnik dla 
nauczycielek i nauczycieli
Bożena Stępień, Alina Synakiewicz (red.), 
Fundacja Feminoteka, Warszawa 2008; 
publikacja dostępna na stronie:
www.feminoteka.pl

Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty 
prawno-kryminologiczne
Beata Gruszczyńska, Wydawnictwo Wolters 
Kluwer, Polska 2009 

Przemoc domowa – powiedz nie
ulotka Centrum Praw Kobiet, dostępna 
na stronie: www.cpk.org.pl
ulotka Centrum Praw Kobiet

Przemoc wobec kobiet
– mężczyźni mówią nie
ulotka Centrum Praw Kobiet, dostępna 
na stronie: www.cpk.org.pl

Raport o przemocy wobec kobiet 
w rodzinie i relacjach intymnych
Ewa Majewska,
Amnesty International 2006

Razem bez przemocy…
jeśli masz naście lat
ulotka Centrum Praw Kobiet

Samoobrona dziewcząt.
Naucz się bronić!
Sunny Graf, Wydawnictwo Muza,
Warszawa 2003

Taniec wysokiego ryzyka
Ewa Jaworska, Agnieszka Ostrowska, 
Elżbieta Zychowicz (red.), Centrum Praw 
Kobiet, Warszawa 2008 (publikacja 
dostępna na stronie: www.cpk.org.pl)
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warto
OBEJRZEĆ

Czas motyli
reż. Mariano Barroso, Meksyk/USA 2001, fi lm 
fab., czas trwania: 95’

Delikatnie nas zabĳ ają III. Obrazy kobiet 
w reklamach
reż. Sut Jhally, USA 2000, fi lm dok., czas 
trwania: 34’

Maska twardziela. Przemoc, media
i kryzys męskości
reż. Sut Jhally, prod. USA 1999, fi lm dok., 
czas trwania: 84’

Monster
reż. Patty Jenkins, USA 2003, fi lm fab., czas 
trwania: 109’

Oskarżeni
reż. Jonathan Kaplan, USA 1988, fi lm fab., 
czas trwania: 110’

Wybieram życie
reż. Andrzej Titkow, Polska 2008, fi lm dok., 
czas trwania: 40’

Za minutę dziewiąta
reż. Tommy Davis, USA 2008, fi lm fab., czas 
trwania: 83’

Amnesty International 
www.amnesty.org.pl

Centrum Praw Kobiet
www.cpk.org.pl

Centre for Woman’s Global Leadership 
www.cwgl.rutgers.edu

Fundacja Autonomia
www.autonomia.org.pl

Fundacja Dzieci Niczyje - 
www.fdn.pl

Fundacja Feminoteka 
www.feminoteka.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofi ar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
www.niebieskalinia.pl

Stowarzyszenie na Rzecz 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
Niebieska Linia
www.niebieskalinia.org

Stowarzyszenie „W Stronę Dziewcząt”
www.wstronedziewczat.org.pl

Towarzystwo Interwencji Kryzysowej
www.crisisintervention.free.ngo.pl

WenDo – samoobrona i asertywność 
dla kobiet i dziewcząt
www.wendo.org.pl

ORGANIZACJE
I INICJATYWY

społeczne
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odniesienie
do podstawy 
PROGRAMOWEJ

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
IV etap edukacyjny
przedmiot uzupełniający
1. Europa i świat. 
Uczeń:
C.3.1. charakteryzuje polską obyczajowość w epoce nowożytnej; analizuje 
na  przykładach ikonografi cznych, pamiętnikarskich i epistolografi cznych 
sarmackie wzorce zachowań i ocenia trwałość tych wzorców;
D.3.1. opisuje, na wybranych przykładach, wzory miłości romantycznej 
i analizuje trwałość tego wzorca kulturowego;
D.3.2. wyjaśnia przemiany życia społecznego sprzyjające emancypacji 
kobiet i przejawy tego procesu.
4. Nauka. 
Uczeń:
D.4.2. charakteryzuje konsekwencje darwinizmu
i teorii psychoanalizy w naukach społecznych
i refl eksji etycznej w XIX i XX w.

Opracowano
na podstawie:

Materiały własne, materiały wydane w ramach Kampanii 
16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć, 
serwisy internetowe: www.bezuprzedzen.org,
www.naukowy.pl, www.michaelkaufman.com,
www.womens-studies.rutgers.edu

Opracowały: Ola Migalska, Agata Teutsch

projekt: Monografi ka

(Monika Kłosowska/Jarosław Ślipek)

fot.: archiwum Women’s Aid
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1 grudnia

Światowy Dzień Walki z AIDS

2 grudnia

Światowy Dzień na rzecz 
Zniesienia Niewolnictwa

3 grudnia

Międzynarodowy Dzień 
Osób Niepełnosprawnych

5 grudnia

Międzynarodowy Dzień 
Wolontariatu na rzecz Rozwoju 
Gospodarczego i Społecznego

6 grudnia 

Rocznica masakry w Montrealu

18 grudnia 

Międzynarodowy Dzień Imigranta

29 grudnia 

Międzynarodowy Dzień na rzecz 
Różnorodności Biologicznej

10 grudnia

Dzień Praw Człowieka
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3 GRUDNIA
Międzynarodowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych

DLACZEGO
3 grudnia

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, 
obchodzony od 1992 roku, upamiętnia datę ogłoszenia oraz 
przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Światowego 
Programu Działania na rzecz Osób Niepełnosprawnych 
(rezolucja 37/52 z 3.XII.1982 r.). Program formułuje globalną 
strategię rozwoju działań zapobiegających niepełnosprawności, 
możliwości rehabilitacji i wyrównywania szans, które dotyczą 
pełnego udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu 
społeczeństwa i w rozwoju kraju. Kładzie również szczególny 
nacisk na potrzebę ujmowania niepełnosprawności 
z perspektywy praw człowieka.

W krajach UE, od początku lat 90., 5 maja obchodzony jest Europej-
ski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Tego dnia 
wyrażany jest stanowczy protest przeciwko dyskryminacji w miejscu 
pracy, w dostępie do usług administracji (np. w urzędach) oraz w życiu 
codziennym. W Polsce dodatkowo tego samego dnia obchodzony jest 
Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 
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Szacuje się, że na świecie jest około 600 milio-
nów osób z niepełnosprawnością, co stanowi około 10% 
całej ludzkiej populacji. W Polsce, według danych pocho-
dzących z materiałów Fundacji Integracja, żyje prawie 
6 milionów osób z niepełnosprawnością, w skali kraju jest 
to około 15%, a więc co szósta osoba w Polsce. Z danych 
tych wynika, że zarówno w skali globalnej, jak i w Polsce, 
problem dotyka znaczącej części społeczeństwa, a w spo-
sób pośredni, w znaczeniu stykania się na co dzień z nie-
pełnosprawnością w rodzinie, pracy, wśród znajomych, 
w społeczności lokalnej, dotyczy właściwie wszystkich. Z tego względu tak ważne jest, 
aby prawa znały nie tylko same osoby niepełnosprawne, ale by edukować całe społe-
czeństwo, zwłaszcza w aspekcie przeciwdziałania dyskryminacji.

Istnieje kilka rodzajów niepełnosprawności: sensoryczna, kiedy niepełno-
sprawność dotyczy któregoś ze zmysłów (są to więc osoby niewidome, 
niedowidzące, niesłyszące/głuche, niedosłyszące, z zaburzeniami percep-
cji wzrokowej i słuchowej), niepełnosprawność intelektualna, obniżona 
sprawność funkcjonowania społecznego (osoby z zaburzeniami równo-
wagi nerwowej, emocjonalnej oraz zdrowia psychicznego), obniżona 
sprawność komunikowania się (osoby z zaburzeniami mowy, ale również 
z autyzmem), niepełnosprawność fi zyczna (osoby z dysfunkcją narządu 
ruchu, niedowładami oraz porażeniem). 

Warto zwrócić uwagę, że wiele organizacji zajmujących się problemem 
niepełnosprawności postuluje, aby w miejsce sformułowania „osoba nie-
pełnosprawna” używać wyrażenia „osoba z niepełnosprawnością”, po-
nieważ niepełnosprawność jest tylko częścią tożsamości człowieka nią 
dotkniętego i nie powinna defi niować go jako osoby w pierwszej, a czę-
sto wyłącznej kolejności.

Prawa osób z niepełnosprawnością to przede wszystkim pełnia praw, które 
przysługują pełnosprawnym. W przeszłości osoby z niepełnosprawnościami miały po-
zostawać niewidzialne. Były traktowane jak „obiekty” wymagające ochrony, leczenia 
i pomocy, a nie jak podmioty prawa. Konsekwencją takiego traktowania było wyklu-
czenie osób niepełnosprawnych z głównego nurtu społeczeństwa.
Postulaty środowisk zajmujących się prawami osób z niepełnosprawnością zmierzają 
do tego, aby stopniowo odchodzić od modelu, w którym nacisk kładziono na potrzebę 
„reperacji” i rekompensowania różnych „braków” określonymi formami terapii i opieki, 
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na rzecz modelu opartego na jak najszerszej integracji ze 
społeczeństwem i traktowania osób z niepełnosprawno-
ściami tak, jak pozostałych członków/iń społeczeństwa. 

Przykładem jest choćby tendencja do two-
rzenia tzw. klas integracyjnych w szkołach i przedszkolach, 
aby zarówno dzieci sprawne, jak i dzieci z niepełnospraw-
nościami mogły dorastać w otoczeniu społecznym, w któ-
rym będą rozwĳ ać wzajemne relacje oparte na zaufaniu 
i współpracy, a nie w izolacji od siebie nawzajem. Jednak, 
aby osoby z niepełnosprawnością mogły korzystać z praw 
przysługujących wszystkim, konieczne jest wprowadzanie 
pewnych szczególnych regulacji, których zadaniem jest 
usuwanie barier na jakie napotykają w życiu politycznym, 
gospodarczym, społecznym, kulturalnym i we wszystkich 
sferach życia.
Są to regulacje przyjęte przez organizacje międzynarodo-
we zarówno o zasięgu globalnym czy regionalnym, jak 
i przez rządy państw. W 1975 roku Zgromadzenie Ogólne 
ONZ przyjęło Deklarację Praw Osób Niepełnosprawnych, 
która proklamowała równość praw obywatelskich i poli-
tycznych dla osób niepełnosprawnych. Ustalono również, 
że rok 1981 będzie Międzynarodowym Rokiem Osób Nie-
pełnosprawnych (odbywał się pod hasłem „Pełne Współ-
uczestniczenie i Równość”) oraz ogłoszono Dekadę Osób 
Niepełnosprawnych w latach 1983-1992, podczas której 
podejmowane były działania mające na celu wyrównanie 
szans i poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnością oraz 
podnoszenie świadomości społeczeństw. 

Dopiero pod koniec 2006 roku została przyjęta Konwen-
cja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ, dokument w pewnym 
sensie przełomowy w zakresie ochrony praw człowieka osób z nie-
pełnosprawnościami. Jak czytamy w jednym z tekstów Krystyny 
Mrugalskiej z Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych: „Ideą 
przewodnią Konwencji jest wolność człowieka, który z powodu 
uszkodzenia organizmu i spowodowanych tym ograniczeń aktyw-
ności nie może być zniewolony i pozbawiony możliwości wybo-
rów, a przez to – wpływu na swoje życie.
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kluczowe
POJĘCIA

dyskryminacja, dyskryminacja ze względu 
na niepełnosprawność (ableism), 
niepełnosprawność 

Ma on prawo korzystać z tego samego, co jest dostępne wszystkim innym 
obywatelom. Stan ten uzyskuje się na drodze znoszenia barier, racjonalnych 
przystosowań, odpowiednich do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełno-
sprawnościami i potrzeb konkretnych osób oraz usług wspierających w sy-
tuacjach, gdy osoba niepełnosprawna nie jest w stanie przezwyciężyć barier 
fi zycznych, intelektualnych i społecznych własnymi siłami.”

W Polsce, obowiązuje też tzw. Karta Praw Osób Niepełno-
sprawnych, uchwalona przez Sejm RP 1 sierpnia 1997 roku, która gwa-
rantuje „prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz 
zakaz dyskryminacji tych osób, których sprawność fi zyczna, psychiczna 
lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia 
[im] życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych.”

Organizacje zajmujące się walką o prawa osób z niepełnosprawnością w Polsce do-
magają się od państwa m.in. działań na rzecz poprawy warunków życia,  skutecznej 
walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji, rynku pracy 
i dóbr kultury,  prawa do swobodnego poruszania się w przestrzeni publicznej (cho-
dzi o usuwanie barier architektonicznych, ale i dostępu do transportu publicznego, 
poruszania się w urzędach itp.) oraz budowania ogólnej świadomości społecznej 
uwrażliwionej na potrzeby osób niepełnosprawnych. Przykładem takich działań w 
Polsce w ostatnich latach jest akcja „Wybory Bez Barier”, postulująca wypracowanie 
rozwiązań umożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w wyborach z zapew-
nieniem im prawa do samodzielnego głosowania bez udziału osób trzecich.
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O NICH
warto wiedzieć 

W 1990 roku założył Stowarzyszenie 
Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE”, 
które działa na rzecz dzieci niepełno-
sprawnych, m. in. poprzez promocję 
praw dziecka, zapewnianie rehabilitacji 
i wypoczynku, organizowanie placówek 
opiekuńczo-wychowawczych. Cztery 
lata później został odznaczony Orderem 
Uśmiechu, jako najmłodszy Kawaler. 
W 1996 roku został członkiem Między-
narodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, 
od 2007 roku przewodzi tej organizacji 
jako kanclerz. Za swoją długoletnią 
działalność na rzecz dzieci i młodzieży 

dostał wiele wyróżnień i nagród. Poza 
wspomnianym Orderem Uśmiechu były 
to na przykład: statuetka TVP „Zwyczaj-
ni-Niezwyczajni”, Nagroda Humanitarna 
VICTORIA, Międzynarodowy Medal „Za-
służony Działacz Humanitarny”, Srebrny 
Krzyż Zasługi, Statuetka „Kropla Życia” 
przyznaną przez Klinikę Hematologii 
Dziecięcej we Wrocławiu za pomoc dzie-
ciom chorym na nowotwory. Od 2008 
roku Marek Michalak jest Rzecznikiem 
Praw Dziecka wybranym przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Marek Michalak
(ur. 1975 r.)

Lydia la Riviere Zĳ del
(ur. 1951 r.)

aktywiści
i aktywistki

Od początku lat siedemdziesiątych jest 
aktywną działaczką ruchu praw kobiet, 
a od wczesnych lat osiemdziesiątych 
(odkąd w 1982 roku uległa wypadkowi 
samochodowemu, porusza się na wózku 
inwalidzkim) także ruchu na rzecz praw 
osób z niepełnosprawnością. Studio-
wała nauki społeczne na Uniwersytecie 
w Leeds i na Uniwersytecie De Montfort 
w Leicester. Jest licencjonowaną trenerką 
samoobrony i sztuk walki (posiada 
czarny pas karate), ma wieloletnie do-
świadczenie w prowadzeniu treningów 
samoobrony, samodzielności i mobilno-
ści dla osób niepełnosprawnych, szcze-
gólnie kobiet i dziewcząt. Pracowała 
w wielu krajach Europy, Afryki i w USA, 
zarówno naukowo badając przenika-

nie się takich elementów tożsamości 
społecznej jak płeć, wiek, (nie)sprawność 
i rasa, jak i praktycznie – szkoląc wiele 
tysięcy kobiet z niepełnosprawnością 
i ucząc je samodzielnego i maksymalnie 
niezależnego funkcjonowania w spo-
łeczeństwie. Poza tym działa w wielu 
organizacjach o lokalnym, regionalnym 
oraz europejskim i międzynarodowym 
zasięgu walczących o prawa osób 
z niepełnosprawnością, m.in. Mobility 
International, Europejskiego Forum Osób 
Niepełnosprawnych czy European Wo-
men’s Lobby. Od kilku lat jest również 
zaangażowana politycznie w prace nad 
prawami osób z niepełnosprawnością, 
współpracując m.in. z zespołem ds. 
osób niepełnosprawnych z ramienia 
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Czy strona waszej szkoły jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością 
wzroku? 

Takie strony zawierają system powiększania czcionki, drugą wersję strony www 
w kontraście, a przede wszystkim są tak skonstruowane, że osoby niewidome 
mogą poznać zawartość strony www używając specjalnego oprogramowania, 
tak zwanych „czytarek internetowych”, syntezatorów mowy zamieniających tekst 
i grafi kę na głos.

Sprawdźcie czy Wasza strona internetowa jest taką stroną, a jeśli nie – co trzeba 
by było zrobić, żeby była. Skontaktujcie się z organizacjami, które zajmują się 
przystosowaniem stron www i postarajcie się o zmianę strony waszej szkoły (lub 
innej witryny internetowej) tak, by była dostępna dla osób z niepełnosprawnością 
wzroku.

Sprawdźcie, które z serwisów internetowych instytucji publicznych w waszej 
miejscowości (gminie, powiecie itd.) są dostosowane do potrzeb osób niewidzących 
i niedowidzących. Do tych instytucji, które nie mają przystosowanych stron napiszcie 
listy z prośbą, wnioskiem o prace nad stroną. Monitorujcie sprawę, dopóki strony 
nie zostaną zmienione.

propozycje
DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH 

Rady Europy, Parlamentu Europejskiego. 
Jest także członkinią Zespołu Wysokich 
Reprezentantów Krajów Członkowskich 
ds. Osób Niepełnosprawnych przy 
Komisji Europejskiej, który ma na celu 
przeciwdziałanie dyskryminacji i prze-
mocy wobec osób z niepełnospraw-
nością. Jest autorką licznych publikacji 
dotyczących niepełnosprawności (m.in. 
Empowerment Manuals – podręczników 
upełnomocnienia), praw kobiet czy dys-
kryminacji i przemocy. Jako mówczynię 

albo trenerkę spotkać ją można często 
na międzynarodowych konferencjach 
poświęconych prawom kobiet, zwłasz-
cza kobiet z niepełnosprawnościami. 
Wykłada gościnnie na wielu europejskich 
uniwersytetach. Opracowywała również 
fi lmy i programy edukacyjne dla kilku 
europejskich telewizji, poświęcone m.in. 
tematyce kobiet, problemów osób z nie-
pełnosprawnością, a także samoobrony 
i karate.

1. 
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Możecie też zająć się innymi barierami i formami dyskryminacji, z którymi 
spotykają się osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Od organizacji 
lub instytucji, która zajmuje się rehabilitacją (albo ze szpitala lub jakiegokolwiek 
innego źródła) pożyczcie na jeden dzień tzw. wózek inwalidzki. Jedna osoba 
z klasy ma za zadanie cały dzień poruszać się wyłącznie na wózku. Inne osoby 
mogą ją obserwować i jej asystować (pomagają tylko na wyraźną prośbę 
osoby, która tego dnia porusza się na wózku). Spisujcie wszystkie trudności, 
jakie pojawiają się przed osobą na wózku w dostępie do zajęć, jakie proponuje 
szkoła, dom kultury, kino, w poruszaniu się po mieszkaniu, ulicach i wszystkich 
innych miejscach, w których z reguły bywa. Spisujcie je na bieżąco. Po całym 
dniu porozmawiajcie o emocjach, jakie się pojawiały. Jako pierwszą spytajcie 
osobę, która korzystała z wózka. Co było dla niej trudne? Co ułatwiało sytuację? 
Zastanówcie się razem, jakiej zmiany w waszym otoczeniu możecie dokonać, żeby 
osoby z niepełnosprawnością ruchu były mniej dyskryminowane. Postarajcie się 
wprowadzić przynajmniej trzy z tych zmian. Napiszcie o tym do gazetki szkolnej 
lub nagłośnĳ cie sprawę w mediach.

Sprawdźcie, kiedy w waszych okolicach odbywają się zawody lub treningi 
sportowe osób z niepełnosprawnościami. Czy w ogóle kluby sportowe w waszej 
miejscowości mają takie drużyny – jeśli nie – dlaczego? Jeśli tak – weźcie udział 
w treningu lub meczu. Spotkajcie się z drużyną i porozmawiajcie o tym, co te 
osoby postrzegają jako niesprawiedliwe, dyskryminujące w dostępie do np. do 
sportu. Zastanówcie się, co moglibyście zrobić, żeby to zmienić.

Możliwe jest przeprowadzenie ćwiczeń z podręcznika „Kompasik. Edukacja 
na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi”, Nancy Flowers (red.), Centralny 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa, 
Warszawa 2009. Są to ćwiczenia „Niemy mówca” i „Z zawiązanymi oczyma”, 
ale konieczne byłoby ich dostosowanie do możliwości osób, które będą je 
wykonywać (zapewne starszych niż grupa docelowa „Kompasika”).

warto
OBEJRZEĆ

Filmy z kategorii
Niepełnosprawni
zamieszczone na portalu
Telewizja Obywatelska 
www.telewizjaobywatelska.org.pl

Moja lewa stopa
reż. Jim Sheridan, Irlandia/USA/Wielka 
Brytania 1989, fi lm fab., czas trwania: 103’

Rain Man
reż. Barry Levinson, USA 1988,
fi lm fab., czas trwania: 133’

2. 

3. 

4. 
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warto
PRZECZYTAĆFakty i mity o osobach 

z niepełnosprawnością
Danuta Gorajewska. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Integracji, Warszawa 2006

Konwencja Praw Osób 
Niepełnosprawnych
dostępna na stronie: www.unic.un.org.pl

Pokonywanie barier. Poradnik dla kobiet 
niepełnosprawnych i ich bliskich
Sylwia Kulczyńska, Centrum Praw Kobiet, 
Warszawa 2004

Praktyczny poradnik savoir-vivre
wobec osób niepełnosprawnych
Judy Cohen, United Spinal Association. 
Tłumaczenie na zlecenie Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej Biura Pełnomocnika 
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych; 
dostępny na stronie:
www.niepełnosprawni.gov.pl/
dobre-praktyki

Fundacja Fuga Mundi
www.ffm.pl

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
www.pfon.org

Stowarzyszenie Kobiet 
Niepełnosprawnych ONE.pl
www.onepl.org.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji 
i Fundacja Integracja
www.niepelnosprawni.pl 
www.integracja.org 

ORGANIZACJE
I INICJATYWY

społeczne
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odniesienie
do podstawy 
PROGRAMOWEJ

WIEDZA
O SPOŁECZEŃSTWIE
III etap edukacyjny
Treści nauczania
– wymagania szczegółowe
5. Udział obywateli w życiu publicznym. 
Uczeń:
5) opracowuje – indywidualnie lub w zespole – projekt uczniowski 
dotyczący rozwiązania jednego z problemów społeczności szkolnej 
lub lokalnej i w miarę możliwości go realizuje (np. jako wolontariusz).

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony
4. Struktura społeczna. 
Uczeń:
2) porównuje skalę nierówności społecznych w Polsce i wybranym 
państwie, wyjaśniając związek między nierównościami społecznymi 
a nierównością szans życiowych;
4) opisuje mechanizm i skutki społecznego wykluczenia oraz sposoby 
przeciwdziałania temu zjawisku;
5) charakteryzuje wybrane problemy życia społecznego w Polsce 
(w tym sytuację młodych ludzi); rozważa możliwości ich rozwiązania.
10. Edukacja w XXI w. 
Uczeń:
2) wskazuje działania, które mogą podejmować państwo, władze 
samorządowe oraz organizacje społeczne, by zwiększyć równość 
szans w dostępie do edukacji.

Opracowano na podstawie:
Serwisów internetowych: www.niepelnosprawni.pl, www.integracja.org,
www.niepelnosprawni.gov.pl, www.unic.un.org.pl/niepelnosprawnosc,
www.telewizjaobywatelska.org.pl, wikipedia.org.pl oraz publikacji „Kompasik. Edukacja 
na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi.”, Nancy Flowers (red.), Centralny Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli i Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa, Warszawa 2009; 
„Przeciwdziałanie dyskryminacji. Pakiet edukacyjny dla trenerów i trenerek” Stowarzyszenie 
Lambda Warszawa, Warszawa 2008

Opracowały: Magdalena Wnukowicz, Ola Migalska, Agata Teutsch
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5 GRUDNIA
Międzynarodowy Dzień Wolontariatu 

DLACZEGO
5 grudnia

W grudniu 1985 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ 
ustanowiło dzień 5 grudnia Międzynarodowym Dniem 
Wolontariatu Wspierającego Rozwój Gospodarczy 
i Społeczny. Powołanie tego dnia miało na celu 
uwidocznienie znaczącego wkładu jaki wolontariat stale 
wnosi w rozwój społeczno-gospodarczy państw oraz m.in. 
pokazanie potrzeby wspierania chęci dobrowolnej pomocy, 
zwłaszcza, że wiele osób angażuje się w taką pomoc 
przedkładając ją nad interesy osobiste. Zgromadzenie 
zaapelowało o propagowanie dokonań wolontariuszy 
i wolontariuszek, by w ten sposób nakłonić ludzi w każdym 
wieku do uczestnictwa w akcjach wolontariatu, zarówno 
w kraju w którym mieszkają, jak i poza jego granicami. 

Cytując za Europejskim Centrum Wolontariatu (CEV): „Wolontariat jest jednym 
ze sposobów, w jaki ludzie posiadający różne zdolności czy mający różne po-
chodzenie mogą przyczynić się do pozytywnych zmian. Wolontariat przeciw-
działa wykluczeniu grup czy jednostek ze społeczeństwa oraz sprzyja integra-
cji. Przyczynia się do zwiększonej spójności społecznej budując więzi zaufania 
i solidarność. Tym samym wzmacnia tzw. społeczny kapitał. Wolontariat to sil-
ne źródło pojednania oraz odbudowy podzielonych społeczeństw [...] odgrywa 
ważną rolę w znajdowaniu rozwiązań problemów społecznych. Wolontariusze 
i wolontariuszki oraz ich organizacje często prowadzą innowacyjne działania, 
które mają na celu wykrycie, identyfi kację oraz znalezienie odpowiedzi na po-
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trzeby rodzące się w społeczeństwie. Pomagają oni poprawiać jakość usług socjal-
nych oraz kreatywnie rozwĳ ać nowe działania w tym obszarze.” Pomagają także 
realizować działania na rzecz praw człowieka. W takie działania angażują się na 
przykład wolontariusze i wolontariuszki wspierający akcje takich organizacji, jak 
Amnesty International. Dzięki ich staraniom i wysyłaniu do rządów listów w obro-
nie często torturowanych więźniów i więźniarek sumienia, wiele z przetrzymywa-
nych osób zostało zwolnionych lub sytuacja, w jakiej były, znacznie się poprawiła. 
Jedną z takich osób była Coquette Nsinga, studentka i zwolenniczka Ruchu Wy-
zwolenia Konga, która była przetrzymywana przez kilka tygodni bez postawionych 
zarzutów i bez procesu, dopuszczono się wobec niej tortur i przemocy seksualnej. 
Po interwencji Amnesty International kobieta została wypuszczona na wolność 22 
listopada 2007 roku.

Z raportu na temat wolontariatu w Polsce w 2008 
roku opracowanego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor wynika, 
że w pracę społeczną nieco częściej angażują się kobiety (w 2006 
roku w wolontariat zaangażowało się 24% z nich, w porównaniu 
do 20% wśród mężczyzn). Najczęściej w wolontariat angażują się 
osoby młode, zwłaszcza te między 15 a 19 rokiem życia (ucznio-
wie/uczennice i studenci/studentki). Relatywnie wysoki poziom ak-
tywności obywatelskiej wykazują też osoby w wieku między 40 
a 44 rokiem życia.

Wolontariusze i wolontariuszki w Pol-
sce najczęściej działają przy organizacjach religĳ nych,  tych wspierających 
ubogich, a także  zajmujących się edukacją i wychowaniem. Wolontariat 
jest bardzo ściśle powiązany z aktywnością obywatelską i społeczną.
Niestety w Polsce z roku na rok rejestruje się coraz mniej organizacji po-
zarządowych. Mniej powstaje szczególnie małych organizacji lokalnych, 
czyli tych, które stanowią podstawę społeczeństwa obywatelskiego i ak-
tywizują małe społeczności. Aktywność społeczna Polaków spadła w cią-
gu dwóch lat z 23,2% do 14,2%. Zajmujemy drugie od końca miejsce po-
śród 16. krajów Europy. Według międzynarodowego badania European 
Social Survey w 2007 roku społecznie działało 13,6% dorosłych Polaków, 
podczas gdy  Norwegów – pięć razy więcej. Tylko 12% z nas uważa, że 
bezinteresowność to ważna motywacja, podczas gdy kieruje się nią 60% 
Brytyjczyków czy 36% Czechów. Drugie od końca miejsce zajmujemy też 
w podpisywaniu petycji czy apeli, choć w dobie internetu nie wymaga to 
praktycznie żadnego wysiłku. W ostatnim roku tylko 21% Polaków pod-
pisało jakąś petycję, podczas gdy w Szwecji zrobiło to aż 86% obywateli.

 fot.: Barbara Stoecker
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kluczowe
POJĘCIA filantropia,

organizacje pozarządowe/
społeczne, pomoc humanitarna, 

pomoc rozwojowa, społeczeństwo 
obywatelskie, trzeci sektor, 

wolontariat, wykluczenie 
społeczne

O NICH
warto wiedzieć 

Ze względu na konieczność poddania 
się operacji, na którą w Polsce nie było 
wtedy szans, w 1984 roku wyjechała do 
Francji. Właśnie tam zaangażowała się 
w pomoc humanitarną, pracując jako 
wolontariuszka dla organizacji „EquiLi-
bre” – zajmującej się pomocą medyczną 
i dostarczającej żywność dla szpitali 
i placówek dla chorych dzieci w Polsce. 
W 1989 roku wspólnie z Alain Michel, 
prof. Zbigniewem Chłapem i Bogdaną 
Pilichowską założyła Polską Fundację 
EquiLibre, która miała na celu rozdziela-
nie w Polsce pomocy humanitarnej dla 

innych krajów, a także rozpowszechnia-
nie przykładów samopomocy i samoor-
ganizacji społecznej. W 1992 roku brała 
udział w konwoju ciężarówek do Bośni 
organizowanym przez EquiLibre z Fran-
cji, a następnie zorganizowała polską 
pomoc dla ofi ar wojny w byłej Jugosła-
wii. Dwa lata później postanowiła wraz 
z zespołem Fundacji utworzyć całkowicie 
niezależną organizację niosącą pomoc za 
granicą i założyła Fundację Polska Akcja 
Humanitarna, w której sprawuje funkcję 
Prezeski Zarządu. 

aktywiści i aktywistki

Janina Ochojska-Okońska 
(ur. 1955 r.)

 fot.: Barbara Stoecker
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Jean Henri Dunant urodził się 1828 roku 
w Genewie. Już jako młody chłopak an-
gażował się w bezinteresowne pomaga-
nie potrzebującym, towarzysząc matce 
w odwiedzaniu chorych i umierających, 
czy udzielając pomocy więźniom. Gdy 
miał 27 lat, razem z przyjaciółmi zorga-
nizował w Paryżu Światowe Przymierze 
Stowarzyszeń Młodych Chrześcĳ an 
(YMCA). W 1859 roku znalazł się przy-
padkiem w pobliżu Solferino, włoskiego 
miasteczka, gdzie dobiegała końca jedna 
z najcięższych bitew pomiędzy wojskami 
austriackimi a francusko-włoskimi. Du-
nant przekonał się, że pomoc wojskowa 
jest bezsilna i nie zapewnia skutecznego 
zaplecza medycznego, żołnierze cierpią 
i umierają pozostawieni na polu walki. 
Szwajcar, nie mając żadnego wykształce-
nia medycznego, zorganizował natych-
miastową pomoc. Kierował rannych bez 
względu na narodowość do pobliskiego 
kościoła, gdzie założył tymczasowy szpi-
tal, zaangażował niechętnych miejsco-
wych, spisywał ostatnią wolę umierają-

cych żołnierzy, głosił hasło Tutti fratelli 
– wszyscy jesteśmy braćmi. Na pod-
stawie tamtych doświadczeń Dunant 
napisał później książkę, w której oprócz 
opisu wydarzeń i tragicznej sytuacji, 
zaapelował do społeczności międzynaro-
dowej m.in. o powołanie we wszystkich 
krajach organizacji pomocy medycznej 
w konfl iktach zbrojnych, opierającej się 
na pracy przeszkolonych wolontariuszy, 
którzy byliby chronieni wyróżniającym 
się znakiem neutralności. 29 październi-
ka 1863 roku na Konferencji Genewskiej, 
zainicjowanej również przez Dunanta, 
wiele z jego postulatów zostało zaak-
ceptowanych i powstała organizacja pod 
nazwą Czerwony Krzyż. Dunant działał 
jeszcze wiele lat. Apelował o powołanie 
Światowej Organizacji Zdrowia i Między-
narodowego Trybunału Sprawiedliwości, 
lecz w tamtych czasach jego propozycje 
pozostawały bez odpowiedzi. W 1901 
roku została mu przyznana pierwsza 
pokojowa Nagroda Nobla.

Henri Dunant  
(1828-1910)
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Poproś uczniów i uczennice aby poszukali/ły w szkole osób, które są wolontariusz/k/
ami. Zaproście je na lekcję czy spotkanie, na którym opowiedzą o tym, czym się zajmują 
w ramach wolontariatu. Wspólnie stwórzcie defi nicję wolontariatu i ustalcie jakiego 
rodzaju pomoc wolontariatem nie jest, dlaczego? Spytajcie wolontariuszy/ki o wyzwanie 
związane z podjęciem się tego zadania. Porozmawiajcie o trudnościach i satysfakcji, 
z jakimi wiąże się tego rodzaju działalność. Porozmawiajcie o motywach, jakie skłoniły 
osoby do podjęcia wolontariatu? Aby spotkanie było bardziej interesujące postarajcie się 
zaprosić osoby działające w różnych obszarach, dziedzinach (np. pomagają w schronisku 
dla zwierząt, opiekują się osobami starszymi lub dziećmi, pomagają w nauce młodzieży, 
działają na rzecz środowiska naturalnego i in.). 

Przeanalizujcie swoje środowisko lokalne i zidentyfi kujcie możliwości odbycia 
wolontariatu w waszej miejscowości. Zachęcamy, abyście nie ograniczali/ły się do wizyty 
w Centrum Wolontariatu (jeśli takowe istnieje w waszej miejscowości), ale postarajcie 
się dotrzeć do różnych organizacji i instytucji, w których można odbyć wolontariat 
(także takich, które zajmują się przeciwdziałaniem dyskryminacji, przemocy, ochroną 
praw człowieka). Możecie to zadanie przeprowadzić w grupach, wymieniając się na 
końcu efektami poszukiwań. W ten sposób możecie stworzyć własną bazę wolontariatu, 
z której być może skorzystacie w przyszłości odbywając wolontariat.

propozycje DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH 

1. Spotkanie z wolontariuszami/szkami 

2. Zaangażujcie się w wolontariat

Pomaganie nakręca mnie.
Informator dla Wolontariuszy
wyd. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, 
Warszawa 2006, dostępne na stronie:
www.wolontariat.org.pl 

Portfolio – indeks umiejętności 
wolontariackich. Opracowanie zbiorowe
wyd. Centrum Wolontariatu, Warszawa 
2007, dostępne na stronie: 
www.wolontariat.org.pl 

Zrobić coś – coś zmienić. 58 pomysłów 
na inicjatywy młodzieżowe
IMPULS, publikacja dostępna na stronie: 
www.youth.org.pl

warto
PRZECZYTAĆ
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warto
OBEJRZEĆ

Baraka
reż. Ron Fricke, USA 1992, fi lm fab., 
czas trwania: 96’

Mediateka Programu
Młodzież w Działaniu
dostępna na stronie:
www.mlodziez.org.pl

Polska Akcja Humanitarna (PAH)
www.pah.org.pl

Sieci Centrów Wolontariatu
www.wolontariat.org.pl

Stowarzyszenie „Jeden Świat” 
www.jedenswiat.org.pl

odniesienie
do podstawy 
PROGRAMOWEJ

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
III etap edukacyjny
5. Udział obywateli w życiu publicznym. 
Uczeń:
1) przedstawia przykłady działania organizacji 
pozarządowych i społecznych (od lokalnych 
stowarzyszeń do związków zawodowych i partii 
politycznych) i uzasadnia ich znaczenie dla 
obywateli;
2) wyjaśnia, podając przykłady, jak obywatele mogą 
wpływać na decyzje władz na poziomie lokalnym, 
krajowym, europejskim i światowym;
3) opracowuje – indywidualnie lub w zespole – 
projekt uczniowski dotyczący rozwiązania jednego 
z problemów społeczności szkolnej lub lokalnej 
i w miarę możliwościrealizuje go (np. jako 
wolontariusz).

Opracowano
na podstawie:

Materiałów umieszczonych 
w serwisach internetowych:
www.unic.un.org.pl,
www.cev.be,
www.wolontariat.org.pl, 
pl.wikipedia.org,
www.pah.org.pl,
www.amnesty.org.pl,
www.un.org.pl.

Materiałów Polskiej Agencji Prasowej 
oraz publikacji „WOLONTARIAT, 
FILANTROPIA I 1%. RAPORT 
Z BADAŃ 2007”, Stowarzyszenie 
Klon/Jawor, Autorki: Anna Baczko, 
Agnieszka Ogrocka

Opracowały: Magdalena Wnukowicz, 
Ola Migalska, Ewa Stoecker

ORGANIZACJE
I INICJATYWY

społeczne
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10 GRUDNIA
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

DLACZEGO
10 grudnia

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 
obchodzony jest co roku 10 grudnia w rocznicę podpisania 
przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (ONZ) Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka (1948). Deklaracja ustanowiła kanon praw 
politycznych, obywatelskich i społecznych przysługujących 
wszystkim ludziom. To pierwszy dokument dotyczący 
bezpośrednio praw człowieka, który został uzgodniony 
i przyjęty przez niemal 200 państw.

Doświadczenia II wojny światowej skłoniły państwa do podjęcia aktywnych, 
jednoznacznych działań, które zminimalizują prawdopodobieństwo powtórze-
nia się historii masowego łamania praw człowieka i ludobójstwa. Przyjęcie 
Deklaracji poprzedziło kilka lat dyskusji i niestety zbiegło się to w czasie z na-
rastaniem tzw. zimnej wojny. Bezpośrednim tego skutkiem było osłabienie 
mocy sprawczej tego dokumentu, który pierwotnie miał być konwencją, czyli 
aktem prawnie wiążącym państwa, a został deklaracją. Deklarację przyjęto 
jednak bez głosu sprzeciwu. Polska, podobnie jak Związek Radziecki, w 1948 
roku była jednym z ośmiu krajów, które wstrzymały się od głosu. Obecnie 
większość prawników zajmujących się prawem międzynarodowym uważa De-
klarację za prawo zwyczajowe, z czego wnioskują jej powszechne obowiązy-
wanie. Na bazie Deklaracji w 1966 roku uchwalono Międzynarodowe Pakty 
Praw Człowieka, które jako umowy międzynarodowe od początku obowią-
zywały wszystkie Państwa-Strony. Deklaracja do dziś jest podstawą systemu 
ochrony praw człowieka ONZ.
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W Deklaracji zawarto to, co w tym okresie jednomyślnie 
uznano za fundament praw człowieka dla wszystkich ludzi w odniesieniu 
do takich kwestii jak: bezpieczeństwo osobiste, wolność od niewolnic-
twa i tortur, ochrona prawna, wolność słowa, przemieszczania się, reli-
gii, zgromadzeń, prawo do pracy, zdrowia, edukacji, kultury i in. Prawa 
te przysługują wszystkim „bez względu na różnice rasy, koloru skóry, 
płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych przekonań, naro-
dowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek 
inne różnice” (art. 2). Powszechna Deklaracja Praw Człowieka określa 
prawa człowieka jako powszechne (przysługują każdej osobie na mocy 
jej człowieczeństwa, co podważa m.in. argumenty iż kulturowe, religĳ ne 
i in. różnice w defi niowaniu np. roli kobiet w społeczeństwach mogłyby 
ograniczać prawa człowieka przysługujące kobietom), niezbywalne (nie 
można się ich zrzec, nawet gdyby się tego chciało, ani nikt nie ma prawa 
pozbawić kogokolwiek tych praw) i niepodzielne (żadne z uznawanych 
za podstawowe praw człowieka nie jest ważniejsze od pozostałych, a ko-
rzystanie z nich jest ze sobą powiązane/zależne). Jednak patriarchalna 
tradycja, relacje władzy w większości społeczeństw, różnice w dostępie 
do procesów podejmowania decyzji, dystrybucji praw i zasobów powo-
dowały i powodują, że często naruszenia praw człowieka w sferze pry-
watnej, w stosunku do kobiet nie były jako takie traktowane i ścigane 
(więcej w: słowniczku przy haśle prawa człowieka kobiet). Powszechność 
Deklaracji od początku była podważana przez niektóre państwa, które 
usprawiedliwiają nieprzestrzeganie zapisanych w niej praw, mówiąc o 
zachodnim pochodzeniu całej koncepcji i swojej odmienności kulturo-
wej. Co jednak charakterystyczne, to zawsze rządy powołują się na róż-
nice kulturowe, nigdy zaś – zwykli ludzie.
W tradycyjnym podejściu prawa człowieka są dzielone na tzw. generacje 
praw człowieka. Do pierwszej generacji zaliczane są prawa obywatelskie 
i polityczne, do drugiej – prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne, do 
trzeciej generacji – tzw. prawa solidarnościowe/kolektywne, związane 
z rosnącą współzależnością państw, procesem globalizacji. Są to m.in.: 
prawo do pokoju, prawo do rozwoju, prawo do bezpiecznego środowi-
ska, prawo do korzystania ze wspólnego dziedzictwa ludzkości.

Do ONZ należy obecnie 192 państw. Stworzony 
w ramach ONZ tzw. system uniwersalny (poza systemem
ONZ-owskim istnieją  systemy „kontynentalne” – amerykański, 
afrykański i europejski), to największy, najpowszechniejszy
system ochrony praw człowieka.
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Funkcjonowanie systemu międzynarodowej ochrony praw 
człowieka, który powstał w ramach organizacji międzyrządowej, a którego 
początkiem było przyjęcie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, to w dużej 
mierze zasługa organizacji pozarządowych. To one są dużo bliżej problemów 
społecznych, są niezależne od rządów, prowadzą działania monitorujące prze-
strzeganie praw, składają raporty-cienie do organów stojących na straży posza-
nowania praw, stają w obronie lub reprezentują osoby i grupy, których prawa są 
łamane. Często też jako pierwsze dostrzegają problem, tworzą koalicje, lobbują 
na rzecz wprowadzenia nowych zapisów prawnych, które chroniłyby kolejne 
grupy osób narażonych na dyskryminację, i które to prawa będą obowiązywały 
w większości państw należących do ONZ. Wiele mechanizmów ochrony praw 
człowieka np. Międzynarodowy Trybunał Karny, powołany aby sądzić sprawców 
najcięższych przestępstw, urząd Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, 
Konwencja przeciwko torturom ONZ czy Europejska Konwencja Przeciwko Han-
dlowi Ludźmi – to właśnie efekty wieloletnich starań, akcji, działań edukacyjnych 
organizacji pozarządowych.
Wśród polskich organizacji najwięcej praktyki w takiej aktywności mają organi-
zacje działające na rzecz praw człowieka kobiet.

System ochrony praw człowieka ONZ jest powszechnie krytyko-
wany. Państwa nie wywiązują się z powziętych na siebie zobowiązań. 
Często same poprzez swoich funkcjonariuszy dopuszczają się łamania 
praw człowieka na masową skalę, a system ochrony nie jest w stanie 
skutecznie ścigać sprawców. Jednocześnie jednak kolejne problemy na-
zywane są językiem praw człowieka jak np. zdefi niowanie biedy i zmian 
klimatycznych. Prawa człowieka stały się podstawą działania ruchów 
pracujących na rzecz zmiany społecznej.

fot.: Agata Teutsch
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W ostatnich latach dwa zjawiska spowodowały silny kry-
zys w zakresie praw człowieka: tzw. walka z terroryzmem i światowy 
kryzys ekonomiczny. Wśród przyczyn aktów terroru, ale także powsta-
wania konfl iktów zbrojnych i kryzysu ekonomicznego, należy z pewno-
ścią wymienić wykluczenie, dyskryminację, łamanie podstawowych praw 
człowieka i eksploatację – ludzi i ziemi.

Kryzys ekonomiczny odwraca uwagę od nadużyć praw człowieka, 
jednocześnie potęgując eksploatację ludzi i zasobów naturalnych. Miliony 
ludzi na całym świecie jest wysiedlanych lub przesiedlanych w imię roz-
woju gospodarczego.

Ogromnym problemem są głód i choroby. Konieczne jest 
działanie zmierzające do zmiany systemu redystrybucji zasobów, tak by 
zatrzymać proces, w którym w jednych krajach ludzie chorują i coraz 
częściej umierają z przejedzenia, a w innych – z głodu. Coraz większym 
problemem jest także dostęp do zdatnej do picia wody.

Zagrożeniem dla praw człowieka stał się rosnący w siłę militaryzm. 
Robocza defi nicja  przyjęta przez Center for Women’s Global Leadership (CWGL) 
przy Uniwersytecie Rutgers, które jest koordynatorem światowej kampanii „16 Dni 
Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”, określa to zjawisko jako „ideolo-
gię tworzącą kulturę strachu i podtrzymującą użycie przemocy, agresji lub doko-
nywanie interwencji militarnych jako narzędzi rozstrzygania sporów i narzucania 
politycznych i ekonomicznych interesów. Taka psychologia często przynosi zgubne 
konsekwencje dla prawdziwego bezpieczeństwa kobiet i społeczeństwa jako cało-
ści”. Wciąż rosną wydatki na zbrojenia i systemy obrony krajowej i międzynarodo-
wej, a maleją wydatki na opiekę społeczną, zdrowotną i edukację.

fot.: Agata Teutsch
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Łamanie praw człowieka kobiet – przemoc fi zyczna, seksu-
alna, ekonomiczna (m.in. wykorzystywanie nieodpłatnej pracy kobiet), 
ograniczanie wolności, dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej (także 
w imię tradycji, kultury czy religii) jest problemem o zasięgu i konse-
kwencjach w skali całego globu. Około 1/4 kobiet na świecie doświad-
cza przemocy ze strony bliskich mężczyzn. W skali światowej kobiety 
wykonują 2/3 pracy, a otrzymują mniej niż 5% światowego dochodu 
oraz posiadają mniej niż 1% światowej własności. 

Bardzo trudna staje się sytuacja obrońców i obrończyń praw 
człowieka, czyli osób, które prowadząc działania w ramach organizacji 
pozarządowych, pracując w mediach, związkach zawodowych i in., 
zajmują się monitorowaniem przestrzegania praw, ujawnianiem przy-
padków ich łamania oraz reprezentowaniem ofi ar przed  instytucjami 
wymiaru sprawiedliwości. Aktywiści i aktywistki są zastraszane/i, nę-
kane/i, atakowane/i słownie i fi zycznie, bezpodstawnie zatrzymywane-
/i, aresztowane/i i więzione/eni. Czasem dochodzi do zabójstw.

Tym ważniejsze jest zwiększenie społecznego zaangażowania w działa-
nia mobilizujące rządy państw do poszanowania praw człowieka, reali-
zacji zobowiązań i aktywności w walce o prawa człowieka, nawet jeśli 
jest to sprzeczne z tzw. interesami ekonomicznymi.
Rola organizacji pozarządowych, niezależnych ruchów społecznych, me-
diów, osób zajmujących się edukacją jest tu kluczowa.

globalizacja, demokracja 
uczestnicząca/partycypacyjna, 

krytyczne myślenie, obywatelskie 
nieposłuszeństwo, odwaga 

cywilna, organizacje strażnicze, 
prawa człowieka, społeczeństwo 

obywatelskie

kluczowe
POJĘCIA
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Pochodzi z kenĳ skiego plemienia 
Kikuju. Jest działaczką feministyczną, 
ekologiczną i w obszarze ochrony praw 
człowieka. W 1976 roku zaangażowała 
się w działania Narodowej Rady Kobiet 
Kenĳ skich (Maendeleo Ya Wanawake), 
a w latach 1981-1987 pełniła funkcję 
przewodniczącej tej organizacji. Po 
studiach na uniwersytetach w Europie 
i USA rozpoczęła pracę i badania na 
uczelniach w Afryce. Została pierwszą 
w Afryce Wschodniej kobietą-profe-
sorem. Działała w opozycji demokra-
tycznej, domagając się wielopartyjnych 
wyborów. W 1977 założyła w Kenii 
kobiecy Ruch Zielonego Pasa (Green Belt 
Movement), który obecnie działa także 
w innych krajach Afryki. Dzięki jego 
działalności w Kenii zasadzono ponad 
30 milionów drzew i powstało kilkadzie-
siąt tysięcy miejsc pracy dla kenĳ skich 
kobiet. W roku 1984 otrzymała nagro-
dę Right Livelihood – „za stworzenie 
masowego ruchu na rzecz zalesiania”. 
W 2003 roku założyła Partię Zielonych 
Kenii (ang. Mazingira Green Party of 

Kenya – słowo Mazingira w swahili 
oznacza „środowisko”). W 2004 roku 
otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla 
za działalność na rzecz praw człowie-
ka, środowiska naturalnego, rozwoju, 
demokracji i pokoju. Wcześniej Wan-
gari Maathai zdobyła też szereg innych 
nagród oraz wyróżnień (m.in. nagrodę 
za działalność ekologiczną przyznawaną 
przez Fundację Goldmana w 1991 roku 
oraz Legię Honorową w 2006). W 2009 
roku została odznaczona japońskim Or-
derem Wschodzącego Słońca. Wangari 
Maathai prowadząc swoją działalność 
przeciwdziała postępującemu pustyn-
nieniu kontynentu i związanych z nim 
biedzie i niedożywieniu. Sprzeciwia się 
wykupywaniu lasów przez osoby pry-
watne. W latach 2003-2005 sprawowa-
ła w kenĳ skim rządzie funkcję sekretarza 
stanu do spraw środowiska i zasobów 
naturalnych. Aktualnie angażuje się 
w działania na rzecz praw człowieka 
w Kenii.

Wangari Muta Maathai   
(ur. 1940 r.)

O NICH
warto wiedzieć 

aktywiści i aktywistki
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Z wykształcenia był fi zykiem jądrowym, 
pracował na Wydziale Matematyki 
i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 
współtworzył studencki ruch alpini-
styczny w Polsce, a w latach 70-tych 
był Prezesem Federacji Akademickich 
Klubów Alpinistycznych i członkiem 
Zarządu Polskiego Związku Alpinizmu. 
W latach 1980-1981 działał w Regionie 
Mazowsze NSZZ Solidarność. Kierował 
demonstracjami ulicznymi, zajmował 
się ich organizacją oraz przygotowy-
waniem planów strajkowych. W stanie 
wojennym był internowany w Białołęce, 
Załężu i w Kielcach-Piaskach. Po wyjściu 
na wolność w latach osiemdziesiątych 
założył podziemną ofi cynę wydawniczą 
Neutrino. Pełnił również funkcję redak-
tora naczelnego podziemnego kwartal-
nika „Praworządność. Pisma o prawie 
i bezprawiu”, gdzie występował pod 
pseudonimem „Man”. W grudniu 1982 
roku współtworzył podziemny Komitet 
Helsiński w Polsce. Był współautorem 
jego pierwszych raportów na temat 
naruszeń praw i wolności człowieka 
w PRL, przekazywanych Konferencji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. 
Po upadku komunizmu w Polsce człon-
kowie Komitetu Helsińskiego założyli 
Helsińską Fundację Praw Człowieka. 

Marek Nowicki stał na jej czele od 1990 
do 2003 r. Był wielokrotnie powoływany 
w charakterze eksperta w dziedzinie 
praw człowieka przez organizacje mię-
dzynarodowe, takie jak OBWE czy ONZ 
oraz przez komisje obu izb polskiego 
parlamentu. Współtworzył projekt „Karty 
Praw i Wolności”, który wpłynął na 
kształt polskiej Konstytucji. Był autorem 
licznych publikacji i scenariuszy fi lmów 
na temat historii i fi lozofi i praw człowie-
ka, współtwórcą programów eduka-
cyjnych, a nade wszystko wspaniałym 
wykładowcą. Zainicjował szeroko zakro-
joną działalność edukacyjną w zakresie 
praw człowieka, powołując między 
innymi Szkołę Praw Człowieka Helsiń-
skiej Fundacji. Inspirował i wspierał ruch 
ochrony praw człowieka w państwach 
autorytarnych oraz w nowych demo-
kracjach - zwłaszcza w Polsce i krajach 
byłego Związku Radzieckiego. Niemal 
do końca życia nieustannie podróżował 
z wykładami do Rosji, Azji Centralnej 
i na Kaukaz. Szczególnie tam, dzięki 
swojej sile i charyzmie, stał się symbo-
lem pokojowej walki o godność i prawa 
jednostki.

za: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Marek Nowicki    
(1947-2003)

fot.: Agata Teutsch
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propozycje
DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH 

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

5. Komiksy, szablony 

Przeprowadźcie zajęcia według scenariuszy z projektu Internetowa Szkoła 
Równości i Demokracji realizowanego przez Stowarzyszenie „W stronę dziewcząt”, 
które są udostępnione na stronie internetowej: www.wstronedziewczat.pl według 
zasad otwartych licencji Creative Commons Polska.

Przeprowadźcie zajęcia według scenariuszy z rozdziału „Prawa Człowieka” 
z podręcznika „Akademia demokracji. Podręcznik kształcenia obywatelskiego 
i politycznego młodzieży”, Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw, Lublin 
2008, str. 11.

Przeprowadźcie ćwiczenie pt. „Których praw chcesz się pozbyć”, „Edukacja 
bez tabu. Podręcznik do prowadzenia zajęć z młodzieżą na temat seksualności 
i relacji międzyludzkich”, Carol Hunter-Geboy (redakcja i adaptacja wersji polskiej 
Katarzyna Dułak), Centrum Wspierania Partycypacji Społecznej, Gdańsk 2009, 
str. 143.

Przeprowadźcie ćwiczenie „Równe prawa?”, Gender. Kulturowa tożsamość 
płci. Podręcznik dla trenerów, Anna Dzierzgowska, Piotr Skrzypczak (oprac.), 
Stowarzyszenie Amnesty International, Warszawa 2005.

Zorganizujcie akcję przedstawiania w sposób grafi czny podstawowych praw 
człowieka zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Mogą powstać 
szablony do nanoszenia tych piktogramów i innych symbolicznych przedstawień 
poszczególnych praw na koszulki, torby płócienne, chodniki i w innych 
dozwolonych miejscach. Możecie spytać o zgodę na wykonanie graffi ti lub muralu 
na budynku szkoły. Jak wykonać taki szablon przeczytajcie w publikacji Fundacji 
Inna Przestrzeń „Podręcznik aktywisty: Działania na rzecz Tybetu” dostępnym na 
stronie: ratujtybet.org/49-podrecznik_aktywisty.htm. Możecie też zaprosić do siebie 
kogoś, kto Was tego nauczy – szukajcie w Internecie na hasło „warsztaty robienia 
szablonów” – np. 3fala.art.pl.

Oczywiście najważniejszym etapem jest zastanowienie się nad znaczeniem danego 
prawa, tym w jaki sposób ono Was dotyczy, dlaczego jest ważne, jak można 
przedstawić je w sposób symboliczny, ale nie koniecznie sztampowy .

Jeśli są wśród Was osoby, które uwielbiają rysować – możecie przygotować komiks 
na temat praw człowieka, który w ciekawy sposób może dotrzeć z tematyką praw 
człowieka do waszych rówieśników i rówieśnic. 

Możecie też uruchomić wraz z nauczycielką/em szkolną grupę aktywistów 
i aktywistek na rzecz praw człowieka.
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Co to są prawa człowieka
Marek Nowicki, Helsińska Fundacja
Praw Człowieka

Czas na prawa. Polski Raport Social 
Watch 2008
Koalicja KARAT, Warszawa 2008

Prawa kobiet prawami człowieka
Pismo Ośrodka Informacji Środowisk 
Kobiecych, nr 4/1998, Fundacja Ośka, 
Warszawa 1998 (dostępny na stronie:
www.oska.org.pl)

Przewodnik po demokracji 
uczestniczącej/partycypacyjnej
Rafał Górski, Ofi cyna Wydawnicza Bractwa 
Trojka, Poznań – Kraków 2005

TYbet i ja chcemy wolności.
Działania na rzecz Tybetu.
Informacje – wskazówki – pomysły
Fundacja Inna Przestrzeń, Warszawa 2009

Wprowadzenie do praw człowieka
Wiktor Osiatyński, Helsińska Fundacja
Praw Człowieka 

warto PRZECZYTAĆ

warto
OBEJRZEĆ

Festiwal Filmowy WATCH DOCS.
Prawa Człowieka w Filmie.
Co roku, w Warszawie, w okolicach 
10 grudnia, czyli w rocznicę podpisania 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 
odbywa się organizowany przez Helsińską 
Fundację Praw Człowieka i Społeczny Instytut 
Filmowy festiwal fi lmów dokumentalnych 
WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. 
Nazwa festiwalu odnosi się do gry słów: 
„pies stróżujący” (ang. watch dog), tak 
określane są organizacje pozarządowe 
„patrzące władzy na ręce” i „watch docs” 
(oglądaj fi lmy dokumentalne) Jest to jeden 
z najstarszych i największych festiwali 
fi lmów o prawach człowieka na świecie. 
Co roku gromadzi około 70 000 widzów 
w całej Polsce. W trakcie warszawskiej 
edycji festiwalu, a także w ramach jego 

„objazdowych” edycji, które odbywają się 
w kilkdziesięciu miastach w całej Polsce 
i za granicą mają miejsce projekcje fi lmowe, 
spotkania i dyskusje panelowe z udziałem 
ekspertek/ów, obrończyń/ców praw 
człowieka, publicystów/tek i polityków/czek, 
warsztaty i inne wydarzenia towarzyszące.

Dzięki staraniom Społecznego Instytutu 
Filmowego i Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka zostały uruchomione projekty 
„Wideoteki Uniwersyteckie WATCH DOCS” 
i szkolne kluby fi lmowych WATCH DOCS. 
Więcej na: www.watchdocs.pl

Korzenie. Wizje Wangari Maathai
reż. Lisa Merton, Alan Dater, USA 2008,
fi lm dok., czas trwania: 80’
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odniesienie
do podstawy 
PROGRAMOWEJ

Centrum Edukacji Obywatelskiej 
www.ceo.org.pl

Centrum Praw Kobiet
www.cpk.org.pl

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
www.prawaczlowieka.pl

Stowarzyszenie Amnesty International Polska
www.amnesty.org.pl

Polskie Towarzystwo Prawa 
Antydyskryminacyjnego
(jest koordynatorem polskiej Koalicji 
Równych Szans, do której należy kilkadziesiąt 
organizacji zajmujących się prawami 
człowieka, przeciwdziałaniem dyskryminacji) 
www.ptpa.org.pl 

Wprost do praw człowieka odnosi się cały dział podstawy programowej przedmiotu

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
(w zakresie podstawowym, na IV etapie edukacyjnym):
5. Prawa człowieka. 
Uczeń:
1) przedstawia krótko historię praw człowieka i ich generacje; wymienia 
najważniejsze dokumenty z tym związane;
2) wymienia podstawowe prawa i wolności człowieka; wyjaśnia, co oznacza, że są 
one powszechne, przyrodzone i niezbywalne;
3) podaje najważniejsze postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka;
4) znajduje w środkach masowego przekazu (w tym w Internecie) informacje o 
przypadkach łamania praw człowieka na świecie;
5) bierze udział w debacie klasowej, szkolnej lub internetowej na temat wolności 
słowa lub innych praw i wolności;
6) wyjaśnia, na czym polegają: prawo do prywatności, w tym do ochrony danych 
osobowych i prawa obywatela w kontaktach z mediami.

ORGANIZACJE I INICJATYWY
społeczne
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Opracowano
na podstawie:

Materiałów ze strony Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka, festiwalu fi lmowego WATCH DOCS. Prawa 
Człowieka w Filmie, www.wikipedia.org.pl, Center for 
Women’s Global Leadership, Amnesty International

Opracowała: Agata Teutsch

6. Ochrona praw i wolności. 
Uczeń:
1) przedstawia główne środki ochrony praw i wolności w Polsce;
2) opisuje sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka; 
pisze prostą skargę do jednego z nich (według wzoru);
3) uzasadnia znaczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu;
4) przedstawia na przykładach działania podejmowane przez ludzi i organizacje 
pozarządowe broniące praw człowieka; w miarę swoich możliwości włącza się 
w wybrane działania (np. podpisuje apel, prowadzi zbiórkę darów);
5) rozpoznaje przejawy rasizmu, szowinizmu, antysemityzmu i ksenofobii; uzasadnia 
potrzebę przeciwstawiania się im oraz przedstawia możliwości zaangażowania się 
w wybrane działania na rzecz równości i tolerancji;
6) znajduje informacje o naruszaniu praw człowieka w wybranej dziedzinie (np. prawa 
kobiet, prawa dziecka, wolność wyznania, prawo do edukacji, prawa humanitarne) 
i projektuje działania, które mogą temu zaradzić.

Ar
ch

iw
um

 H
el

siń
sk

ie
j F

un
da

cji
 P

ra
w

 C
zło

w
ie

ka

Kalendarium Praw Człowieka – edukacja i działanie 135



SŁOWNICZEK
pojęć kluczowych

ANARCHIZM
Doktryna postulująca model społeczeństwa opartego na równości spo-
łecznej, solidarności międzyludzkiej i poszanowaniu wolności jednostki, 
odrzucająca potrzebę istnienia instytucji państwa, kapitalizmu oraz innych 
form władzy. Anarchizm to także ruch społeczny dążący do realizacji tych 
celów.

ABLEISM
Słowo angielskie oznaczające dyskryminację ze względu na niepełnospraw-
ność.

ANARCHO-FEMINIZM
Nurt anarchizmu włączający perspektywę feministyczną.

ANTYSEMITYZM
Szeroki wachlarz postaw: od irracjonalnej niechęci, przez pogardę, do nie-
nawiści wobec Żydów/ek i wszystkiego, co żydowskie. Antysemityzmem 
są także pseudoracjonalne i pseudonaukowe uzasadnienia zniesławiania, 
dyskryminacji i prześladowań Żydów oraz czyny wyrastające z tych uzasad-
nień. Antysemityzm opiera się na teoriach rasowych, które stały się szcze-
gólnie popularne w dziewiętnastym stuleciu. Terminem „Semici” określano 
wtedy ludy mówiące tzw. językami semickimi, na przykład Arabów i Ży-
dów, obecnie antysemityzm odnosi się wyłącznie do Żydów.
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APARTHEID 
Teoria głosząca konieczność osobnego rozwoju społeczności różnych „ras”, 
a także bazujący na tej teorii system polityczny panujący w Republice Połu-
dniowej Afryki do połowy lat 90. XX wieku, oparty na segregacji rasowej. 
Apartheid był usankcjonowanym systemem rasistowskim, w którym osoby 
pochodzenia nie-europejskiego w Republice Południowej Afryki były przez 
„białych” wyzyskiwane i pozbawiane podstawowych praw oraz wobec 
których stosowano przemoc.

BEZDOMNOŚĆ
Sytuacja osoby, która w danym czasie nie posiada i nie jest w stanie za-
pewnić sobie we własnym zakresie schronienia, które mogłaby uważać za 
swoje, i które spełniałoby minimalne warunki, pozwalające uznać je za po-
mieszczenie mieszkalne.

BUDŻET PARTYCYPACYJNY
Demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda 
osoba (mieszkanka i mieszkaniec miasta, obywatel i obywatelka państwa) 
decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu miejskiego lub in-
nego – publicznego.

BUDŻETOWANIE POD KĄTEM PŁCI
(ang. gender budgeting)

Część polityki równości kobiet i mężczyzn, której celem jest analiza pod 
kątem płci i doprowadzenie do osiągnięcia równości między mężczyzna-
mi i kobietami w zakresie podziału zasobów.  Chodzi tu głównie o takie 
zasoby, jak: pieniądze, czas, praca zarobkowa lub praca nieodpłatna (np. 
praca wykonywana w gospodarstwie domowym: sprzątanie, gotowanie, 
prasowanie, i związana z opieką nad osobami zależnymi: dziećmi, osobami 
starszymi, małżonkami. 
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DEMOKRACJA UCZESTNICZĄCA (PARTYCYPACYJNA)
(ang. participatory democracy)

Proces kolektywnego podejmowania decyzji z wykorzystaniem kombina-
cji elementów demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej.  Wszyscy 
obywatele/ki posiadają władzę decydowania o budżecie, inwestycjach, 
lokalnych podatkach i podziale administracyjnym. Dyskusje i głosowania 
odbywają się podczas otwartych zgromadzeń w gminach, dzielnicach i 
miastach. Delegatki/ci i radne/i mogą być w każdej chwili odwołane/i z 
pełnionej funkcji przez specjalnie zwołane zgromadzenie mieszkańców/
mieszkanek ich okręgu. Administracja realizuje instrukcje od lokalnej spo-
łeczności. Większość istniejących obecnie form demokracji uczestniczącej 
współistnieje ze strukturami państwa i samorządu lokalnego.

Zasady demokracji uczestniczącej były wykorzystywane w procesach decy-
zyjnych samorządów lokalnych i pracowniczych, przy tworzeniu budżetów 
miast (budżet partycypacyjny – po raz pierwszy został wprowadzony w 
brazylĳ skim mieście Porto Alegre), w poszukiwaniu nowych rozwiązań ar-
chitektonicznych.

DYSKRYMINACJA
Sytuacja, w której ktoś jest traktowany nie równo, inaczej, gorzej, niż byłaby 
traktowana inna osoba w podobnych okolicznościach. Z reguły dyskrymina-
cja ma związek z przynależnością osoby/osób do jakiejś grupy wyróżnionej 
na podstawie takich cech, jak: płeć, wiek, sprawność, pochodzenie narodo-
we i etniczne, wyznanie i in. Dyskryminacja to zachowanie lub zaniechanie 
jakichś działań, najczęściej wynikające z uprzedzeń i stereotypów. Efektem 
dyskryminacji często jest wykluczenie społeczne danej osoby lub grupy.

DYSKRYMINACJA KOBIET
„Wszelkie zróżnicowanie, wyłączenie lub ograniczenie ze względu na płeć, 
które powoduje lub ma na celu uszczuplenie albo uniemożliwienie kobie-
tom - niezależnie od ich stanu cywilnego – przyznania, realizacji bądź ko-
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rzystania na równi z mężczyznami z praw człowieka oraz podstawowych 
wolności w dziedzinach życia politycznego, gospodarczego, społecznego, 
kulturalnego, obywatelskiego i innych” (art. 1, Konwencja w sprawie elimi-
nacji wszelkich form dyskryminacji kobiet).

DYSKRYMINACJA RASOWA
Wszelkie zróżnicowanie lub wykluczenie, ograniczenie lub uprzywilejowanie 
z powodu rasy, urodzenia, pochodzenia narodowego lub etnicznego, które 
ma na celu lub pociąga za sobą przekreślenie lub uszczuplenie uznania, wy-
konywania lub korzystania, na zasadzie równości z praw człowieka i pod-
stawowych wolności w dziedzinie politycznej, gospodarczej, społecznej 
i kulturalnej lub w jakiejkolwiek innej dziedzinie życia publicznego (art. 1.1., 
Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej).

DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU
NA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Nierówne, niesprawiedliwe i nieuzasadnione traktowanie osób ze względu 
na niepełnosprawność. Może się przejawiać m.in. poprzez: wrogie nasta-
wienie, ograniczenia w dostępie do miejsc pracy, ograniczenia architek-
toniczne, przemoc wobec osób niepełnosprawnych, ubezwłasnowolnienie, 
ograniczanie możliwości opuszczania domu i wiele innych (art. 1.1., Kon-
wencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej). Dys-
kryminacja ze względu na niepełnosprawność oznacza jakiekolwiek różni-
cowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu na niepełnosprawność, 
których celem lub skutkiem jest naruszenie lub zniweczenie uznania, ko-
rzystania z lub egzekwowania wszelkich praw człowieka i podstawowych 
wolności w dziedzinie politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej, 
obywatelskiej lub w jakiejkolwiek innej dziedzinie, na zasadach równości 
z innymi osobami. Obejmuje to wszelkie formy dyskryminacji, włączając 
odmowę racjonalnego usprawnienia. „Racjonalne usprawnienie” oznacza 
wprowadzenie koniecznych i odpowiednich zmian i dostosowań, nie wią-
żących się z nieproporcjonalnym lub nadmiernym obciążeniem, jeśli jest to 
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potrzebne w konkretnym przypadku, w celu zapewnienia osobom niepeł-
nosprawnym możliwości korzystania z wszelkich praw (art. 2, Konwencja 
o prawach osób niepełnosprawnych).

EDUKACJA ROZWOJOWA
Edukacja, której celem jest podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy 
polskiego społeczeństwa na temat problemów rozwoju na świecie. Edu-
kacja rozwojowa w szczególności powinna: wyjaśniać, z czego wynikają 
i na czym polegają problemy współczesnego świata, przybliżać sytuację 
i warunki życia w krajach rozwĳ ających się i przechodzących transformację 
ustrojową, pokazywać globalne współzależności pomiędzy mieszkańcami 
krajów bogatych (w tym Polski) a społeczeństwami krajów „rozwĳ ających 
się”, skłaniać do krytycznej i świadomej refl eksji nad własnym stylem ży-
cia i codziennymi wyborami, które wywierają pozytywny bądź negatywny 
wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach oraz prowadzić do osobistego 
zaangażowania w działania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i realiza-
cji Milenĳ nych Celów Rozwoju.

EKONOMIA FEMINISTYCZNA
Dyscyplina ekonomii, która wprowadziła do niej perspektywę płci społecz-
no-kulturowej (gender). Ekonomia feministyczna wywodzi się z neoklasycz-
nej teorii ekonomii, którą zaczęto rozszerzać na obszary badań nad sytu-
acją kobiet w gospodarce.

EMANCYPACJA
Proces wyzwalania się grup uciskanych i dyskryminowanych. W przypad-
ku kobiet oznacza ich wyzwalanie się od zniewolenia, krzywdzących norm 
społecznych oraz stereotypów, przemocy i innych zjawisk właściwych dla 
społeczeństw opartych na patriatchacie.
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ETNOCENTRYZM
Koncentracja na własnej grupie etnicznej lub narodzie i przekonanie o jego 
wyższości w stosunku do innych; afi rmacyjny stosunek do jego wytwo-
rów m.in. z obszaru myśli fi lozofi cznej, politycznej oraz szeroko rozumia-
nej kultury, deprecjonujący jednocześnie inne. Etnocentryzm może wyra-
żać się w  sposobie myślenia i/lub języku (kiedy za normę i jedyny punkt 
odniesienia stawia się doświadczenie własnej grupy etnicznej, narodu np. 
w sformułowaniu „Kolumb odkrył Amerykę”). Wyrazem etnocentryzmu jest 
nauczanie szkolne nastawione wyłącznie na problematykę własnego pań-
stwa lub narodu, z pominięciem innych narodów.

FEMINIZACJA UBÓSTWA
Termin, który odnosi się do faktu, że ubóstwo dotyczy większej liczby ko-
biet niż mężczyzn, dotyka silniej kobiety niż mężczyzn (np. kobiety ponoszą 
większe konsekwencje kryzysów gospodarczych). Ubóstwo wśród kobiet 
zwiększa się, co wiąże się m.in. z ze wzrostem liczby gospodarstw domo-
wych, w których kobiety same utrzymują i wychowują dzieci.

FEMINIZM • RUCH FEMINISTYCZNY • RUCH WYZWOLE-
NIA KOBIET
Ruch społeczno-polityczny, historycznie związany z walką o osobiste, oby-
watelskie i wyborcze prawa kobiet (od końca XIX w.). Dziś wskazuje na 
dyskryminację kobiet z powodu ich płci w różnych sferach życia i dąży do 
zmiany tej sytuacji, nie tylko do równouprawnienia, ale i do uwłasnowol-
nienia kobiet (ang. empowerment).

FILANTROPIA
Działalność osób bądź instytucji, polegająca na bezinteresownym udziela-
niu pomocy fi nansowej lub materialnej potrzebującym. Filantropia bywa 
używana wymiennie ze sformułowaniem „dobroczynność” lub „działalność 
charytatywna”.
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HETEROSEKSIZM
Termin odnosi się do świadomie lub nieświadomie przyjmowanego założe-
nia, że heteroseksualność jest jedyną „normalną/właściwą” postacią związ-
ków uczuciowych i seksualnych między ludźmi. Heteroseksizm jest źródłem, 
nie zawsze świadomego, postrzegania osób LGB (lesbĳ ek, gejów, osób 
biseksualnych) jako stojących niżej w społecznej hierarchii. Wywodzi się 
z niego przekonanie, że to osoby heteroseksualne mają prawo decydować 
o zakresie swobód i ograniczeń przysługujących ludziom homo- i biseksu-
alnym (lecz nie odwrotnie), a ci powinni starać się zasłużyć na akceptację 
heteroseksualnej większości przez udowadnianie im swojej wartości. Wy-
razem heteroseksizmu jest też np. tłumienie, represjonowanie i negowanie 
istnienia zachowań homoseksualnych, a także przekonanie, że wszyscy są 
lub być powinni heteroseksualni. Zdaniem wielu autorek feministycznych 
instytucja i ideologia związków heteroseksualnych jest fundamentem pa-
triarchatu. Heteroseksizm opiera się na fałszywym przekonaniu o wyższości 
schematu: dominujący mężczyzna – bierna kobieta. Bliskie pojęcie to „he-
teronormatywność”.

HOLOKAUST I SZOA
(Holokaust „całopalenie”’ – termin pochodzący z greckiego holókauston 
„spalony w całości”). Słowo holokaust jako termin religĳ ny pierwotnie 
oznaczało tylko ofi arę całopalną i w tym znaczeniu może być stosowane 
również dziś. Holocaust/Holokaust (zawsze pisany dużą literą) to słowo 
oznaczające zagładę Żydów – zaplanowany, instytucjonalnie zorganizowa-
ny i systematycznie przeprowadzony przez nazistowską III Rzeszę i jej so-
juszników mord na milionach europejskich Żydów w okresie II wojny świa-
towej. Holokaust jest synonimem pojęcia „Szoa” (hebr. całkowita zagłada, 
zniszczenie, transkrypcja angielska: Shoah), uważanego przez niektórych za 
stosowniejsze, gdyż nieodwołujące się do pozytywnego, religĳ nego zna-
czenia całopalenia.
Także Romowie i homoseksualiści w III Rzeszy stali się przedmiotem plano-
wej i zakrojonej na szeroką skalę akcji represji i eksterminacji prowadzonej 
przez nazistów w latach 1933-1945.
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HOMOFOBIA
(gr. homoios tj. taki sam, równy i phóbos – fobia, strach)

Nieuzasadniony lęk, uprzedzenie, nienawiść i wrogość wobec osób nie-
heteroseksualnych oraz dyskryminowanie ich. Termin homofobia został 
wprowadzony przez George’a Weinberga w 1972 roku. Osobę uprzedzoną 
wobec osób o orientacji homoseksualnej nazywa się homofobem. Nato-
miast głoszenie treści lub poglądów szerzących uprzedzenie wobec takich 
osób – homofobicznymi. Parlament Europejski 18 stycznia 2006 w rezolucji 
„w sprawie homofobii w Europie” stwierdził, że „homofobię można zde-
fi niować jako nieuzasadniony lęk i niechęć wobec homoseksualizmu oraz 
osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych, oparte na uprze-
dzeniach podobnie jak rasizm, ksenofobia, antysemityzm i seksizm”.

KRYTYCZNE MYŚLENIE
Krytyczne myślenie to refl eksja, analiza, ocena i wnioski nad poznawanymi 
ideami, pomysłami, przekonaniami, informacjami – przyjęcie, odrzucenie lub 
modyfi kacja poznanych treści. Krytycznie myśleć to stawiać sobie pytania: 
co znaczy dla mnie ta informacja? Kto jest jej autorem/ką? W jaki sposób 
odnosi się do tego, co do tej pory wiedziałem/am? Jakie mogą być konse-
kwencje tej informacji dla mnie i dla innych? Krytyczne myślenie ma szansę 
pojawić się wtedy, kiedy przestajemy uważać, że zawsze istnieje jedna pra-
widłowa odpowiedź, jedna „prawda”. Krytycznemu myśleniu towarzyszy 
krytyczne czytanie – aktywne, refl eksyjne, analityczne wyszukiwanie in-
formacji i idei w czytanych tekstach, które zawsze są wyrazem przekonań 
autora/ki o tym, jak wygląda opisywany element rzeczywistości.

KSENOFOBIA
Patologiczny, nieuzasadniony lęk i wrogość wobec „obcych”, „innych”, cu-
dzoziemców.
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LGBT
Skrót od słów „lesbian, gay, bisexual, transgender/transexual” – czyli lesbĳ -
ki, geje, osoby biseksualne i transseksualne oraz trangender.

MIĘDZYNARODÓWKA SOCJALISTYCZNA
(ang. Socialist International)

Największa z istniejących  organizacji międzynarodowych skupiająca partie 
socjaldemokratyczne i socjalistyczne. Powstała w 1951 roku we Frankfurcie 
nad Menem. Międzynarodówka Socjalistyczna opowiada się za ustrojem 
demokratycznym, popiera też własność prywatną, jednak podkreśla ko-
nieczność ingerencji państwa w gospodarkę. Do SI należy ponad 160 partii 
politycznych i organizacji społecznych, m.in.: brytyjska Partia Pracy, Socjal-
demokratyczna Partia Niemiec, francuska Partia Socjalistyczna, hiszpańska 
Socjalistyczna Partia Robotnicza, w Polsce: Sojusz Lewicy Demokratycznej 
i Unia Pracy.

Symbolem organizacji jest czerwona róża, pojawiająca się często (w róż-
nych formach) w symbolach należących do niej partii (np. brytyjska Partia 
Pracy czy polski Sojusz Lewicy Demokratycznej). Siedzibą Międzynarodów-
ki Socjalistycznej jest Londyn.

MILENĲ NE CELE ROZWOJU
(ang. Millennium Development Goals, MDG)

Milenĳ ne Cele Rozwoju, to osiem celów, które 192 członków ONZ zobowią-
zało się osiągnąć w ramach Projektu Milenĳ nego ONZ. Cele ogólne to:
1. Zlikwidowanie skrajnego ubóstwa i głodu.
2. Zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym.
3. Wspieranie równości płci oraz promowanie awansu społecznego kobiet.
4. Zmniejszenie wskaźnika umieralności dzieci.
5. Poprawa stanu zdrowia kobiet ciężarnych i położnic.
6. Zwalczanie AIDS, malarii i innych chorób.
7. Zapewnienie stanu równowagi ekologicznej środowiska.
8. Rozwĳ anie i wzmacnianie światowego partnerstwa w sprawach rozwoju.
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MOLESTOWANIE SEKSUALNE W MIEJSCU PRACY
Każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odno-
szące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie 
godności, poniżenie albo upokorzenie pracownika. Na zachowanie to mogą 
składać się elementy fi zyczne, werbalne lub pozawerbalne (Kodeks Pracy, 
art. 183a § 6).

MOWA NIENAWIŚCI
Wypowiedzi (ustne i pisemne) oraz przedstawienia ikoniczne i ilustracje 
lżące, oskarżające, wyszydzające i poniżające grupy i jednostki z powodów 
takich, jak: pochodzenie etniczne i narodowe, wyznanie, płeć, orientacja 
seksualna, niepełnosprawność, wiek i in.

NAZIZM
(niem. Nationalsozialismus)

Narodowy socjalizm, hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – totalitarna, 
rasistowska, homofobiczna, nacjonalistyczna i antysemicka ideologia Nie-
mieckiej Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotników (NSDAP), obowią-
zująca jako ideologia państwowa w III Rzeszy Niemieckiej, istniejącej w 
latach 1933-1945. Niemiecka odmiana włoskiego faszyzmu. Ideologami 
narodowego socjalizmu byli: Adolf Hitler oraz Alfred Rosenberg i Joseph 
Goebbels.

Obecnie w Polsce i bardzo wielu krajach Europy promowanie idei nazi-
stowskich, zakładanie organizacji i partii odwołujących się do totalitarnych 
metod i praktyk działania m.in. nazizmu oraz posługiwanie się symbolami 
nazizmu jest prawnie zakazane. Mimo to, także w Polsce, działają grupy 
mniej lub bardziej otwarcie neonazistowskie lub pozytywnie odnoszące się 
do idei nazizmu (m.in. organizacja Krew i Honor, Obóz Narodowo-Radykal-
ny, Falanga).
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NEOLIBERALIZM
Nurt myśli ekonomicznej opierający się na ograniczeniu ingerencji państwa 
w gospodarkę, oparcie jej na zasadach tzw. wolnego, nieograniczonego 
rynku i prywatnego interesu oraz własności. W wyniku polityki neolibe-
ralnej bogaci są bogatsi, a biedni – coraz biedniejsi. Dzieje się tak dlatego 
że właścicielami kapitału jest stosunkowo niewielka grupa ludzi. Kapitał 
ten pomnaża się i przynosi coraz większe dochody tej samej grupie. Jed-
nocześnie akumulacja kapitału, sprzyja ograniczaniu konkurencji na rynku 
pochłaniając istniejących konkurentów, rozszerzając działalność o nowe 
sektory gospodarki i wpływając coraz bardziej na zasady działania tychże 
sektorów.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Długotrwała obniżona sprawność fi zyczna, umysłowa, intelektualna lub sen-
soryczna osoby, która w interakcji z różnymi barierami może ograniczać jej 
pełne i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym na równych zasadach 
z innymi obywatelami (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych).

OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO
Forma aktywności obywatelskiej polegająca na publicznym, demonstracyj-
nym (na ogół poprzedzonym odpowiednią publiczną zapowiedzią) złamaniu 
przepisu prawa dla wyrażenia obywatelskiego sprzeciwu wobec tego prze-
pisu. Osoba stosująca obywatelskie nieposłuszeństwo z zasady godzi się 
ponieść prawne konsekwencje i traktuje poddanie się tym konsekwencjom 
jako część sprzeciwu. Osoby decydujące się na zastosowanie takiej formy 
protestu działają w obronie zapisanego w konstytucji porządku prawne-
go w państwie i powszechnie uznanych zasad prawa międzynarodowego. 
Z zasady obywatelskie nieposłuszeństwo opiera się na działaniu bez prze-
mocy. Przykładem obywatelskiego nieposłuszeństwa jest akcja Henry’ego  
Davida Thoreau, autora eseju „O obywatelskim nieposłuszeństwie” (1849), 
który odmówił płacenia podatków na wojnę, protestując tym samym prze-
ciw niewolnictwu, szykanowaniu Indian w Stanach Zjednoczonych i prze-
ciw amerykańskiej inwazji na Meksyk. Nawoływał do udzielania pomocy 
zbiegłym niewolnikom, czyli na świadomym łamaniu ustawy nakazującej 
ich wydawanie.
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OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA
Osobie, która nie spełnia warunków do nadania statusu uchodźcy, może 
zostać udzielona ochrona uzupełniająca, w przypadku, gdy powrót jej do 
kraju pochodzenia może narazić ją na rzeczywiste ryzyko doznania poważ-
nej krzywdy (przez np. orzeczenie kary śmierci, tortury, nieludzkie lub poni-
żające traktowanie albo karanie i in.). Osoby objęte ochroną uzupełniającą 
uzyskują m.in. kartę pobytu na 2 lata i prawo do pracy.

ODWAGA CYWILNA
O odwadze cywilnej mówimy, kiedy obywatele/ki sprzeciwiają się czemuś, 
co jest postrzegane jako niesprawiedliwe, złe i krzywdzące, wiedząc jedno-
cześnie, że konsekwencje ich reakcji/działań mogą być dla nich poważne: 
zagrożone zostaną ich pozycja zawodowa, społeczna, rodzina, mogą zostać 
pobici, może to kosztować nawet ich życie. Odwaga cywilna stanowi fun-
dament społeczeństwa obywatelskiego. W niektórych krajach (np. w Bra-
zylii, Francji i Niemczech) odwaga cywilna jest wzmocniona prawnie. Jeśli 
jakieś przestępstwo popełniane jest w miejscu publicznym, świadkowie, 
ludzie którzy znajdują się w tym publicznym miejscu są zobligowani do 
reakcji – poprzez wezwanie odpowiednich służb, poinformowanie ich albo 
poprzez własną interwencję. Podobnie, kiedy do przestępstwa dochodzi 
w tzw. przestrzeni prywatnej.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE/SPOŁECZNE
patrz też: trzeci sektor
(ang. non-governmental organization, NGO)

Organizacja obywatelska – założona przez obywateli/obywatelki, działa-
jących/e z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego. 
Jej cechą jest niezależność od administracji publicznej i rządu. Organizacje 
pozarządowe bywają nazywane trzecim sektorem (patrz hasło: Trzeci sek-
tor). Organizacje pozarządowe - w odróżnieniu od organów publicznych, 
a podobnie jak biznes – są prywatne i powstają z inicjatywy swoich zało-
życieli/ek (prywatnych osób), ale – w odróżnieniu od biznesu, a podobnie 
jak władze publiczne – działają nie dla zysku, a w interesie publicznym, 
nie prywatnym. Dlatego organizacje te nazywa się czasami organizacja-
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mi non-profi t. Organizacje te określa się też czasem jako wolontarystycz-
ne, ponieważ ich działalność jest w znacznym stopniu oparta na działaniu 
ochotników/czek, czyli na wolontariacie. Inna nazwa stosowana wobec 
tych organizacji to „organizacje społeczne” lub „organizacje użyteczności 
publicznej”. Te sformułowania podkreślają, że aktywność tych organizacji 
koncentruje się na działaniu dla dobra publicznego. W Polsce podstawowy-
mi formami prawnymi prowadzenia działalności społecznej są stowarzysze-
nia i fundacje. Defi nicja ustawowa organizacji pozarządowej jest zawarta 
w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dziennik Ustaw nr 96 z dnia 29 maja 2003 roku, pozycja 
873), za: www.ngo.pl

ORGANIZACJE STRAŻNICZE
(ang. watchdog organizations)

Organizacje pozarządowe prowadzące obywatelski nadzór/monitoring nad 
funkcjonowaniem instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego. 
Działania strażnicze służą podnoszeniu standardów i przejrzystości działa-
nia nadzorowanych instytucji.

ORIENTACJA/TOŻSAMOŚĆ SEKSUALNA
To sposób, w jaki dana osoba określa swoją seksualność z punktu widzenia 
płci osób, w których się zakochuje lub z którymi nawiązuje relacje intym-
ne. Najczęściej mówi się o orientacjach (tożsamościach): heteroseksualnej, 
biseksualnej i homoseksualnej. Orientację seksualną najczęściej opisuje się 
na continuum (linii), gdzie na jednym krańcu wyróżnia się całkowitą hete-
roseksualność, na przeciwnym całkowitą homoseksualność, a między nimi 
znajdują się różne wymiary biseksualności.
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PAŃSTWO OPIEKUŃCZE
(ang. welfare state)

Koncepcja, która zakłada ingerencję państwa w życie gospodarcze, w celu 
zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym takim, jak ubóstwo, 
bezrobocie, bezdomność, a także rozszerzanie systemu świadczeń i usług 
socjalnych przy zachowaniu demokratycznego systemu politycznego. Reali-
zacja tych założeń ma umożliwić osiągnięcie powszechnego dobrobytu. 

PATRIARCHAT
Hierarchiczny ustrój społeczny, prawny i polityczny, w którym mężczyźni 
i to, co określane jest jako męskie, ma dominującą pozycję wobec kobiet 
i dzieci. W patriarchacie mężczyznom przyznawane jest prawo posiadania, 
decydowania (także o kształcie życia), kontrolowania i stosowania przemo-
cy wobec kobiet i dzieci. Kobiety nie są traktowane jako samodzielne pod-
mioty, pełnoprawne obywatelki. Przemoc jest podstawowym elementem 
kultury patriarchalnej i służy wymuszaniu posłuszeństwa oraz utrzymaniu 
dominacji.

Patriarchat ma bardzo długą historię i nawet jeśli w większości krajów ko-
biety mają prawo posiadać majątek, zarabiać, uczyć się, pracować, gloso-
wać itd., to wciąż jeszcze nie wszędzie jest to standardem. Jednocześnie 
normy patriarchalne bardzo mocno wpisane są w zwyczaje i tradycje, rela-
cje między kobietami i mężczyznami, funkcjonują w prawie, praktyce jego 
stosowania, kulturze i in. „Kultura patriarchalna to kultura dominacji, która 
nie szanuje różnic związanych z rasą, wiekiem, płcią, orientacją seksualną, 
zdolnościami, preferencjami, lecz stale wykorzystuje te różnice, by odczło-
wieczać i eksploatować innych.”

PŁEĆ BIOLOGICZNA
Dotyczy cech biologicznych, którymi różnią się kobiety i mężczyźni. Cechy 
takie dzieli się na tzw. pierwszo-, drugo- oraz trzeciorzędowe cechy płcio-
we. Pierwszorzędowe cechy płciowe to występowanie wewnętrznych na-
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rządów płciowych – jajników lub jąder. Cechy drugorzędowe to obecność 
charakterystycznych dla określonej płci narządów zewnętrznych. Natomiast 
takie cechy jak: męskie lub żeńskie proporcje ciała, barwa głosu, typ owło-
sienia czy usposobienie – stanowią cechy trzeciorzędowe.

PŁEĆ SPOŁECZNO-KULTUROWA 
(ang. gender)

Pojęcie odnoszące się do różnic społeczno-kulturowych (a nie biologicz-
nych) między kobietami i mężczyznami, które są nabyte (przyswojone w 
procesie wychowania i socjalizacji). Płeć społeczno – kulturowa jest zespo-
łem atrybutów, postaw, ról społecznych i zachowań, przypisywanych męż-
czyźnie lub kobiecie przez szeroko rozumianą kulturę. Mechanizmy społecz-
ne powodują, że od kobiet i mężczyzn oczekuje się wypełnienia tych norm 
i ról, a niezrealizowanie tych wzorców i zadań jest karane. Płeć społeczno 
– kulturowa jako zespół norm może zmieniać się w czasie, jest zależna od 
kręgu kulturowego, w którym funkcjonuje oraz od dominującej religii.

POBYT TOLEROWANY
Przyznawany jest osobom, którym odmówiono przyznania statusu uchodź-
cy, a jednocześnie nie wolno wydalić ich do kraju pochodzenia z powodu 
zagrożenia ich wolności, zdrowia, życia, a także z innych przyczyn niezależ-
nych od cudzoziemca/ki, jak np. brak podpisanych umów ekstradycyjnych. 
Osoba uzyskująca status pobytu tolerowanego uzyskuje kartę pobytu na 
1 rok.

POMOC HUMANITARNA
Doraźna  pomoc zaspokajająca najbardziej podstawowe potrzeby: zacho-
wania życia i godności ofi ar sytuacji nadzwyczajnych, takich jak kataklizmy, 
katastrofy czy konfl ikty zbrojne. 
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POMOC ROZWOJOWA
(ang. Offi cial Development Assistance, ODA)

Za ofi cjalną defi nicję pomocy rozwojowej uznaje się tę przyjętą przez Ko-
mitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
– Ofi cjalna Pomoc Rozwojowa to darowizny i pożyczki, przekazane tzw. 
krajom rozwĳ ającym się przez ofi cjalne instytucje rządowe państw-daw-
ców lub organizacje międzynarodowe, mające na celu wsparcie rozwoju 
gospodarczego i dobrobytu w tych krajach. Aby pożyczkę można było uznać 
za pomoc rozwojową, musi ona zawierać element darowizny o wartości 
co najmniej 25%. Do ODA zaliczana jest również pomoc techniczna (ang. 
technical assistance), mająca na celu rozwój zasobów ludzkich, podniesie-
nie kwalifi kacji oraz możliwości technicznych i produkcyjnych tzw. krajów 
rozwĳ ających się.

Celami pomocy rozwojowej są: redukcja ubóstwa, promocja zrównowa-
żonego rozwoju, wsparcie reform demokratycznych i rządów prawa, prze-
strzeganie praw człowieka, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspie-
ranie wzrostu gospodarczego, zapobieganie konfl iktom oraz promocja 
bezpieczeństwa globalnego. Organizacje pozarządowe skupione w „Gru-
pie Zagranica” (m.in. Polska Akcja Humanitarna) przeanalizowały pomoc 
rozwojową udzieloną w 2009 roku przez Polskę i oceniają ją jako nieefek-
tywną i nieskuteczną. Autorzy i autorki raportu stwierdzają, że głównym 
celem Polski była nie pomoc krajom najuboższym, ale działanie na rzecz 
interesów gospodarczych, wojskowych i politycznych naszego kraju.

PORAJMOS
(w języku romskim – Pochłonięcie, podobnie jak – Samudaripen, Kali Traš) 
Eksterminacja Romów przez III Rzeszę, która miała podobnie masowy i bez-
względny charakter, jak planowa zagłada Żydów (Holokaust). 2 sierpnia 
jest obchodzony jest jako Dzień Pamięci o Zagładzie Romów.
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PRAWA CZŁOWIEKA
Zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez 
względu na rasę, płeć, język, wyznanie, orientację seksualną, przekona-
nia polityczne, pochodzenie narodowe, etniczne i społeczne, majątek i in. 
Prawa człowieka są prawami o charakterze moralnym, zbiorem postulatów 
domagających się poszanowania wartości najcenniejszych dla człowieka, 
takich jak: życie, godność, wolność (w tym wolność od przemocy, wolność 
decydowania o sobie) i swobodny rozwój.

PRAWA CZŁOWIEKA KOBIET
Pojęcie podkreślające, że konieczne jest autentyczne uznanie przez państwa 
i społeczeństwa, że prawa człowieka to także prawa kobiet i dziewczynek, 
stanowiące niezbywalną, integralną i niepodzielną część powszechnych 
praw człowieka. Tworzone przez kilka dziesięcioleci instrumenty prawne 
i instytucjonalne związane z ochroną praw człowieka nie uwzględniały 
form, skali, rodzajów przemocy i łamania praw człowieka, z którymi spo-
tykają się kobiety i dziewczynki. Tak podstawowe prawa, jak prawo do 
wolności, do decydowania o sobie, prawo do równego traktowania, nie-
dyskryminacji, zakaz stosowania tortur i innego nieludzkiego traktowania 
wciąż jeszcze są podważane w odniesieniu do kobiet. Rządy nie zmienia-
ją dyskryminujących praw albo praktyki stosowania tego prawa, ignorują 
przypadki łamania praw człowieka w stosunku do kobiet.

PRAWA PRACOWNICZE
Prawa przysługujące osobie zatrudnionej w ramach stosunku pracy. Są 
to m.in. prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę, do wypoczynku 
(urlop), zrzeszania się w organizacjach związkowych. Prawa pracownicze 
nie przysługują osobom zatrudnionym w ramach umów cywilnych, takich 
jak umowa o dzieło i umowa-zlecenie.
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PRAWA REPRODUKCYJNE
Prawa wszystkich jednostek lub par do swobodnego i odpowiedzialnego 
decydowania o tym, czy, ile, kiedy i w jakich odstępach czasu chcą mieć 
dzieci, jak też prawo do informacji i środków umożliwiających im osiągnię-
cie tego celu oraz prawo do możliwie najlepszego zdrowia seksualnego 
i reprodukcyjnego. 

PRZEMOC W RODZINIE
Przemoc dokonywana w sferze prywatnej, zazwyczaj wobec osób pozo-
stających w związkach partnerskich, małżeńskich lub spokrewnionych ze 
sobą. Pomimo neutralności płciowej tego terminu, przemoc w rodzinie jest 
niemal zawsze przestępstwem dokonywanym przez mężczyzn na kobietach 
(defi nicja Radhiki Coomarswamy – Specjalnej Sprawozdawczyni ONZ ds. 
Przemocy Wobec Kobiet).

PRZEMOC EKONOMICZNA
To między innymi – uniemożliwianie dostępu do rodzinnych środków fi nan-
sowych i niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny; zmuszanie do pra-
cy lub zabranianie jej podjęcia, również uporczywe niepłacenie alimentów 
i innych zasądzonych świadczeń (defi nicja Pełnomocnika Rządu ds. Równe-
go Statusu Kobiet i Mężczyzn, 2003).

PRZEMOC FIZYCZNA
Każde agresywne zachowanie skierowane przeciwko ciału ofi ary, mogące 
prowadzić do bólu oraz fi zycznych obrażeń. Przykłady: użycie broni, parze-
nie, polewanie substancjami żrącymi i bicie przedmiotami, bicie otwartą 
ręką i pięściami, kopanie, przytrzymywanie, obezwładnianie, popychanie, 
szarpanie, odpychanie, duszenie, pozostawianie w niebezpiecznej okolicy 
i nieudzielanie koniecznej pomocy, szczypanie i policzkowanie, zaniedba-
nie i brak odpowiedniej opieki (w tym – odmowa udzielenia pożywienia, 
zmuszanie do jedzenia i in.) (defi nicja Pełnomocnika Rządu ds. Równego 
Statusu Kobiet i Mężczyzn, 2003)

153Kalendarium Praw Człowieka – edukacja i działanie



PRZEMOC MOTYWOWANA UPRZEDZENIAMI
patrz: przestępstwa z nienawiści

PRZEMOC PSYCHICZNA
Zachowania agresywne, wywoływanie atmosfery kontroli, stresu i napię-
cia. Mają one na ogół charakter poniżający lub budzący poczucie zagroże-
nia. Należą do nich: narzucanie własnych poglądów, zawstydzanie, stała 
krytyka i wmawianie choroby psychicznej, ograniczanie dostępu do snu 
i pożywienia, zamykanie, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z otocze-
niem, wyśmiewanie poglądów, pochodzenia, wyznania, wyzywanie i upo-
karzanie, grożenie, szantażowanie i domaganie się posłuszeństwa (defi ni-
cja Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, 2003).

PRZEMOC SEKSUALNA 
To między innymi – wymuszanie pożycia seksualnego oraz innych praktyk 
seksualnych, także w małżeństwie czy relacji intymnej. Jak dowodzą staty-
styki, ponad 90% sprawców gwałtów to osoby znane ofi arom. Gwałty mają 
bardzo często miejsce na randkach. Warto podkreślić, że fakt umówienia 
się z kimś nie stanowi zgody na stosunek seksualny bądź inne praktyki sek-
sualne (Pełnomocnik ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, 2003).

PRZEMOC WOBEC KOBIET
„Każdy akt przemocy związany z przynależnością osoby do płci żeńskiej, 
którego rezultatem jest lub może być krzywda fi zyczna lub cierpienie fi zycz-
ne, seksualne lub psychiczne kobiety, a także groźby takich aktów, przymus 
lub samowolne pozbawienie wolności, mające miejsce zarówno w życiu 
publicznym, jak i prywatnym” (art. 1 Deklaracji o Eliminacji Przemocy Wo-
bec Kobiet). Rozszerzające interpretacje defi nicji z Deklaracji przyjmują, że 
także zaniechanie i zaniedbanie może stanowić akt przemocy. Nowsze do-
kumenty dodają także defi nicję przemocy strukturalnej, która związana jest 
z wpływem procesów politycznych i gospodarczych na życie kobiet.
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PRZESTĘPSTWA Z NIENAWIŚCI – PRZEMOC MOTYWO-
WANA UPRZEDZENIAMI
Prześladowania, akty fi zycznej przemocy, pobicia, gwałty i zabójstwa mo-
tywowane uprzedzeniami sprawcy w stosunku do osób i grup, ze względu 
na ich „rasę”, wyznanie, narodowość, orientację seksualną, pochodzenie, 
płeć, niepełnosprawność, wiek, status materialny i inne.

PRZYMUSOWA HETEROSEKSUALNOŚĆ
Założenie, że kobiety mają „naturalny”, wrodzony pociąg emocjonalny i sek-
sualny do mężczyzn, a mężczyźni do kobiet; postrzeganie heteroseksualno-
ści jako normy w relacjach między ludźmi. Przymusowa heteroseksualność 
zawiera w sobie idealizację heteroseksualnej orientacji, relacji i związków. 
Instytucjonalizacja heteroseksualności w naszych społeczeństwach legity-
mizuje nierówności między osobami hetero i nie-heteroseksualnymi, a także 
między kobietami i mężczyznami. W systemie przymusowej heteroseksual-
ności mężczyźni mają władzę kontrolowania kobiecej seksualności, pracy, 
urodzeń, wychowania dzieci, swobody poruszania się, bezpieczeństwa, 
kreatywności i dostępu do wiedzy. Integralnym elementem przymusowej 
heteroseksualności jest prawna i społeczna dyskryminacja osób homosek-
sualnych, niewidzialność gejów i lesbĳ ek i/lub nietolerowanie ich istnienia.

RASIZM
Zespół poglądów popieranych tendencyjnie dobieranymi, często pseudo-
naukowymi argumentami (odwołującymi się do fałszywie interpretowanych 
tez antropologii, socjologii, psychologii, historii kultury, genetyki itp.), we-
dle których rasy ludzkie dzielą się na „rasy wyższe” (wartościowsze) i „rasy 
niższe” (mniej wartościowe), a ich przedstawiciele dziedziczą w sposób 
konieczny nie tylko odpowiednie cechy fi zyczne, ale też intelektualne, cha-
rakterologiczne, moralne itp. po przodkach. W konsekwencji rasa „wyższa” 
może występować z pozycji siły i dominować rasę, która uważana jest za 
„niższą”. Z defi nicji tej wynika, że rasizm wpływa zarówno na poglądy, jaki 
i zachowanie jednostek i grup. Problem polega jednak na tym, że rasizm 
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zakłada istnienie różnych „ras”. Ostatnimi laty przekonano się jednak, że 
rasa jest społecznie uwarunkowaną konstrukcją i nie da się ludzi klasyfi ko-
wać w inny sposób jak tylko jako „istoty ludzkie”. Powstaje więc paradoks 
istnienia rasizmu bez istnienia rasy.

ROMOFOBIA
Niechęć, wrogie nastawienie i dyskryminacja Romów i Romek (potocznie 
nazywanych Cyganami i Cygankami).

RÓWNOŚĆ/RÓWNOŚĆ PŁCI
Pojęcie zakładające, że istoty ludzkie mogą w sposób wolny rozwĳ ać oso-
biste zdolności i dokonywać wyborów bez ograniczeń związanych z ich 
społeczno-kulturowymi rolami płciowymi oraz, że zachowania, ambicje 
i potrzeby kobiet i mężczyzn traktowane są i oceniane w oparciu o zasadę 
równości. Dzięki działalności i naciskom  ruchu feministycznego (ruchu na 
rzecz wyzwolenia i praw kobiet) i przedstawicielek/i innych ruchów eman-
cypacyjnych i praw człowieka znaczenie obecnie ma koncepcja równości 
odwołująca się do równości rezultatu. Zgodnie z tą koncepcją na pozycję 
społeczną jednostek ma wpływ nie tylko fakt posiadania formalnie rów-
nych praw, ale również skomplikowany układ społecznych zależności, hie-
rarchii i relacji władzy, którego skutkiem jest dyskryminacja i marginalizacja 
niektórych grup społecznych. Rzeczywista równość może zostać osiągnię-
ta jedynie dzięki zdemaskowaniu i zlikwidowaniu tego systemu. Zdaniem 
zwolenniczek/ów koncepcji równości rezultatu, wprowadzenie mechani-
zmów rozpoznawania dyskryminacji i wspierania członków/kiń dyskrymi-
nowanych grup może doprowadzić do rzeczywistej równości społecznej 
i politycznej.

RUCH ALTERGLOBALISTYCZNY
Ruch społeczno-polityczny aktywny w większości państw świata, różno-
rodny ideowo i niejednolity organizacyjnie. Za cel stawia sobie radykalną 
zmianę obecnych stosunków ekonomicznych, ekologicznych i społecznych, 
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poprzez m.in. budowanie globalnego społeczeństwa obywatelskiego. Ruch 
alterglobalistyczny nie sprzeciwia się globalizacji kulturowej (globalny za-
sięg praw człowieka, solidarności, zrównoważonego rozwoju, etyki itd.). 
Krytykuje natomiast neoliberalizm, którego globalizacja prowadzi do de-
gradacji środowiska naturalnego, kultur lokalnych, narastania konfl iktów, 
wyzysku robotników/c i pracownic/ków przez wielkie korporacje transna-
rodowe, a przede wszystkim rosnących dysproporcji ekonomicznych i nie-
sprawiedliwego podziału zasobów między bogatą Północą i biednym Po-
łudniem, a co za tym idzie – nie rozwiązaniem problemów analfabetyzmu, 
ubóstwa, braku dostępu do informacji i eksploatacji.

RUCH ROBOTNICZY
Ruch polityczno-społeczny stawiający sobie za cel obronę interesów robot-
ników i robotnic (osób świadczących pracę najemną) i ochronę ich praw.

SEKSIZM
Przekonanie o biologicznej, intelektualnej i/lub moralnej – naturalnej lub 
ustanowionej – wyższości jednej płci nad drugą; przekonanie o wynikają-
cej z tej hierarchii zasadności nierównego traktowania osób różnych płci; 
uprzedzenie i/lub dyskryminacja ze względu na płeć. W większości współ-
czesnych społeczeństw (patriarchalnych) seksizm odnosi się przede wszyst-
kim do uznawania mężczyzn i tego co męskie, za lepsze, bardziej cenne, 
wartościowe od kobiet i tego co kobiece. Seksizm nie odnosi się do sfery 
seksualności – jak często się uważa.

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
„Jest autonomicznym bytem zdolnym równoważyć władzę państwową, po-
zwalając jednocześnie społeczeństwu przejawiać swoje interesy i potrzeby, 
jednoczyć je wobec spraw wspólnej troski oraz wpływać na decyzje pu-
bliczne. Po to, by społeczeństwo obywatelskie mogło odgrywać tę rolę, 
musi posiadać wewnętrzne siły żywotne, własną strukturę, utkaną w sieć 
wzajemnych – a nie kontrolowanych przez państwo i jego aparat – po-
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wiązań między ludźmi i grupami społecznymi” (źródło: Witold Osiatyński 
„Rzeczpospolita obywateli”). Podstawową cechą społeczeństwa obywatel-
skiego jest świadomość jego członków potrzeb wspólnoty oraz dążenie do 
ich zaspokajania, czyli zainteresowanie sprawami społeczeństwa (społecz-
ności) oraz poczucie odpowiedzialności za jego dobro.

STATUS UCHODŹCY/CZYNI
Może otrzymać go osoba, która z powodu uzasadnionej obawy przed 
prześladowaniem ze względu na rasę, religię, narodowość, przekonania 
polityczne lub przynależność do określonej grupy społecznej we własnym 
kraju, nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju. Z nadaniem 
statusu uchodźcy wiąże się m.in. uzyskanie  prawa do bezterminowego 
pobytu, prawa do pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, 
prawa do prowadzenia działalności gospodarczej, do świadczeń pomocy 
społecznej, ubezpieczeń zdrowotnych, podróżowania za granicę, czy pra-
wo do korzystania z Indywidualnego Programu Integracyjnego. Jednak 
takich osób nie jest zbyt wiele – wg danych Urzędu ds. Cudzoziemców na 
dzień 31.12.2009 w Polsce znajdowały się  1.144 osoby o statusie uchodźcy  
– 1,24% wszystkich osób posiadających na ten dzień karty pobytu. 

STEREOTYPY
(gr. stereos – solidny, trwały, skamieniały, typos – wzór forma)

Nadmierne generalizacje/uogólnienia (i jako takie błędne z  powodu zbyt-
nich uproszczeń), przyjęte z góry tendencyjne wyobrażenia i przekonania 
na temat osób należących do określonej grupy lub kategorii społecznej 
(wyglądu, zachowań i cech członków/kiń tej grupy). Stereotypy powstają 
w oparciu o niedoinformowanie i/lub, fałszywe informacje. Stereotypy nie 
biorą pod uwagę wielkiej różnorodności ludzi należących do danej grupy. 
Prowadzą często do dyskryminacji. Stereotypy często są tak głęboko zako-
rzenione, że ludzie zaczynają je przyjmować bez kwestionowania. Stereo-
typy są często powszechne i trudne do zmiany (usunięcia).
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STRAJK
Zbiorowe, dobrowolne zaprzestanie pracy przez pracowników/ce, będące 
formą walki o zrealizowanie wspólnych żądań ekonomicznych (strajk ekono-
miczny) lub politycznych (strajk polityczny). Istnieją różne rodzaje strajków, 
m.in. strajk włoski polegający na spowolnieniu pracy poprzez niezwykle 
sumienne wykonywanie obowiązków, strajk okupacyjny, podczas którego 
pracownicy/e przerywają pracę i pozostają na terenie zakładu, blokując 
jego działanie, strajk głodowy – pracownicy/e (lub ich część) powstrzymują 
się od jedzenia. 

SUFRAŻYSTKI
(ang. suffrage – prawo głosowania)

Określenie odnoszące się do kobiet walczących o równouprawnienie i uzy-
skanie praw wyborczych dla kobiet.

TRZECI SEKTOR patrz: organizacje pozarządowe/społeczne
Przestrzeń publiczna, która nie jest działalnością gospodarczą nastawioną 
na zysk ani działalnością państwa, ale wysoko sformalizowaną działalno-
ścią społeczną. Trzeci sektor to nazwa, której używa się wobec ogółu or-
ganizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje i grupy nieformalne). 
Określenie to, przeniesione z języka angielskiego, nawiązuje do podziału 
dzielącego aktywność społeczno-gospodarczą współczesnych państw de-
mokratycznych na trzy sektory. Według tej typologii pierwszy sektor to ad-
ministracja publiczna, określana też niekiedy jako sektor państwowy. Dru-
gi sektor to sfera biznesu, czyli wszelkie instytucje i organizacje, których 
działalność jest nastawiona na zysk, nazywany też sektorem prywatnym. 
Trzeci sektor to ogół prywatnych organizacji, działających społecznie i nie 
dla zysku, czyli organizacje pozarządowe (organizacje non-profi t) tj. stowa-
rzyszenia, fundacje i grupy nieformalne.
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UBÓSTWO
Pojęcie, które ma wiele znaczeń, potocznie oznacza biedę, która jest poję-
ciem zarówno ekonomicznym, jak i społecznym. Oznacza sytuację, w któ-
rej brakuje środków materialnych przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb 
jednostki lub grupy – jedzenia, mieszkania, opieki zdrowotnej i innych po-
trzeb o charakterze kulturalnym i/lub społecznym. 

UPRZEDZENIA
Tendencyjna, negatywna ocena i emocjonalne nastawienie do jakiejś gru-
py, oparte na stereotypach dotyczących właściwości, cech jej członków/
członkiń. W języku angielskim używa się słowa prejudice, które pochodzi 
od łacińskiego prae (przed) oraz judicum (osąd), czyli uprzedzenia są „prze-
sądami”.

WOLONTARIAT
(łac. volontarius – dobrowolny)

Bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające 
poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Według ustawy  o wolonta-
riacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku „wolontariusz” to osoba fi zyczna, która 
wykonuje świadczenia dobrowolnie i bez gratyfi kacji materialnej na rzecz 
organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej i podległych 
im jednostek organizacyjnych.

WYKLUCZENIE
Odizolowanie, wyłączenie jednostki lub grupy z życia społecznego, ograni-
czenie możliwości korzystania z życia społecznego.
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WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
Brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania 
z podstawowych instytucji publicznych, rynków, które powinny być dostęp-
ne dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich.

ZASADA NIEZAWRACANIA (ang. NON-REFOULEMENT)
Jedna z najważniejszych zasad w prawie międzynarodowym. Zgodnie z nią 
osoby, której odmówiono przyznania statusu uchodźcy nie wolno deporto-
wać do kraju, w którym groziłoby jej niebezpieczeństwo prześladowania. 
W takim wypadku państwo powinno otoczyć taką osobę inną formą ochro-
ny (np. pobyt tolerowany).

ZBRODNIE Z NIENAWIŚCI
patrz: przestępstwa z nienawiści/przemoc motywowana 
uprzedzeniami
(ang. hate crimes)

Prześladowania, akty fi zycznej przemocy, pobicia, gwałty i zabójstwa ze 
względu na rasę, wyznanie, narodowość, orientację seksualną, pochodze-
nie, płeć, niepełnosprawność i in. 

ZWIĄZKI ZAWODOWE
Dobrowolne i samorządne organizacje ludzi pracy, powołane do reprezen-
towania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.
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wybór podręczników
i innych publikacji zawierających propozycje

zajęć edukacyjnych (wydanych w jęz. polskim)

„Akademia demokracji. Podręcznik kształcenia obywatelskiego i politycznego • 
młodzieży”, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Lublin 2008
„Antydyskryminacja. Pakiet edukacyjny”, Jasmine Boehm, Volker Frey, Dieter • 
Schindlauer, Katrin Wladasch, CODN, Warszawa 2005
„Antysemityzm – stare i nowe uprzedzenia. Poradnik metodyczny dla • 
nauczyciela”, Część 1. „Historia antysemityzmu w Europie do 1945 roku”, Część 
2. „Antysemityzm – ciągłe zmaganie (problemy współczesnego antysemityzmu)”, 
Część 3. „Uprzedzenia (antysemityzm jako jedna z form dyskryminacji)”, wyd. I, 
Dom Anny Frank, OBWE/ODIHR, Stowarzyszenie Centrum Polsko – Niemieckie, 
Kraków 2008
„Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski”, Maja Branka, Dominika • 
Cieślikowska (red.), Stowarzyszenie Willa Decjusza, Kraków 2010
„Edukacja Bez Tabu. Podręcznik do prowadzenia zajęć z młodzieżą na temat • 
seksualności i relacji międzyludzkich”, Carol Hunter-Geboy, Grupa Edukacyjna 
„BezTabu”, Fundacja Centrum Wspierania Partycypacji Społecznej, Gdańsk 2009
„Delikatnie nas zabĳ ają 3. Obrazy kobiet w reklamach. Podręcznik do prowadzenia • 
zajęć w oparciu o fi lm”, wyd. II, Agata Teutsch (red.), Fundacja Autonomia 
i Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA, Kraków 2010
„Dlaczego należy uczyć o Holocauście?”, Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Leszek • 
Hońdo (red.), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2005
„Edukacja bez wykluczenia. ABC wsparcia  dla dzieci z rodzin zagrożonych • 
wykluczeniem społecznym. Informator dla nauczycieli i nauczycielek”, A. Kaim, 
A. Gugniewicz, Fundacja Przestrzenie Dialogu, 2007
„Edukacja międzykulturowa. Poradnik nauczyciela”, Anna Klimowicz (red.), • 
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2004
„Jak uczyć o Auschwitz i Holokauście. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli”, • 
Wybór i redakcja: Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Krystyna Oleksy, Piotr Trojański, 
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2007 
„Gender – kulturowa tożsamość płci. Podręcznik dla trenerów”, Amnesty • 
International, Warszawa 2005
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„Jak zorganizować wydarzenie antydyskryminacyjne. Podręcznik działań • 
w społecznościach lokalnych”, Stowarzyszenie Lambda Warszawa i Stowarzyszenie 
Otwarte Forum, Warszawa 2009
„Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących”, • 
E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska, Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2000
„Kompas. Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą”, Centralny • 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa, 
Warszawa 2005
„Kompasik. Edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi”, Nancy Flowers • 
(red.), Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Stowarzyszenie dla Dzieci 
i Młodzieży Szansa, Warszawa 2009 
„Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości. Podręcznik do prowadzenia • 
zajęć w oparciu o fi lm”, wyd. II, Marcin Dziurok, Monika Serkowska, Ewa Stoecker, 
Agata Teutsch (opracowanie wersji polskiej), Fundacja Autonomia i Stowarzyszenie 
Kobiet KONSOLA, Kraków 2010
„Materiały edukacyjne – scenariusze lekcji i projekty dotyczące antysemityzmu, • 
Holocaustu i historii”, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa
„Mężczyźni na rzecz Zmiany”, Anna Lipowska-Teutsch (red.), Towarzystwo • 
Interwencji Kryzysowej, Kraków 2006
„Napastowanie seksualne. Głupia zabawa, czy poważna sprawa? Pakiet • 
edukacyjny i kampania na rzecz szkoły wolnej od szykan i napastowania 
seksualnego”, Stowarzyszenie „W Stronę Dziewcząt”
„Niebieskoocy. Podręcznik do prowadzenia zajęć w organizacjach”, wyd. III, Nora • 
Lester, Fundacja Autonomia i Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA, Kraków 2010
„Odwaga cywilna a przemoc w szkole. Scenariusze godzin wychowawczych”,• 
Karl E. Dambach, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008
„Porozmawiajmy o różnorodności. Żywa biblioteka. Podręcznik dobrych praktyk”,• 
Paweł Fiszer-Kotowski, Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Warszawa 2008
„Prawa człowieka – edukacja – działanie. Pakiet edukacyjny”, Stowarzyszenie • 
Amnesty International w Polsce, Warszawa 2003
„Prawa człowieka. Poradnik nauczyciela”, Katarzyna Koszewska (red.), CODN, • 
Warszawa 2002
„Przeciwdziałanie dyskryminacji. Pakiet edukacyjny dla trenerów i trenerek”, • 
Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Warszawa 2005
„Przemoc motywowana uprzedzeniami. Przestępstwa z nienawiści”, • 
Anna Lipowska-Teutsch, Ewa Ryłko (red.), Towarzystwo Interwencji Kryzysowej,
Kraków 2007
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Zachęcamy do odwiedzenia strony:
www.bezuprzedzen.org

największego serwisu internetowego w Polsce 
poświęconego edukacji antydyskryminacyjnej, 

na którym znajdują się informacje o wyżej 
wymienionych i innych publikacjach z zakresu edukacji 

antydyskryminacyjnej.
Część pozycji jest dostępna na stronie w formacie PDF.

„Ramowy scenariusz zajęć edukacyjnych dla szkół ponadgimnazjalnych”, • 
dr Danuta Grajewska, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2004
„Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycielek • 
i nauczycieli”, Ewa Majewska, Ewa Rutkowska, współpr. Anna Wołosik, 
Małgorzata Jonczy-Adamska, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice 2007
„Różni – Równi. Program edukacyjny. Podręcznik dla prowadzących lekcje na • 
temat mniejszości narodowych i etnicznych”, Stowarzyszenie „Jeden Świat”, 
Poznań 2004
„Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych”, Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, • 
Stowarzyszenie Villa Decjusza, Kraków 2003
„TYbet i ja chcemy wolności. Działania na rzecz Tybetu. Informacje – wskazówki – • 
pomysły”, Fundacja Inna Przestrzeń, Warszawa 2009
„Warsztaty kompetencji międzykulturowych – podręcznik dla trenerów”, Marzena • 
Lipińska (red.), Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, IPSiR, UW, 
Warszawa 2008.
„Wybierz różnorodność. Promowanie postaw antydyskryminacyjnych • 
w organizacji, szkole”, Anna Kamińska (red.), Stowarzyszenie Inicjatyw 
Niezależnych Mikuszewo, 2007
„Wychowanie a role płciowe. Scenariusze godzin wychowawczych”, Dorota • 
Pankowska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008
„Zestaw plakatów o ludziach, którzy ratowali Żydów: cechy, które zwyciężają • 
przeszkody. Podręcznik dla nauczycieli”, The Jewish Foundation for the Righteous, 
2007
„Znęcanie się w szkołach. Jak przeciwdziałać znęcaniu? Przewodnik dla • 
nauczycieli”, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2008
„Zrozumieć innych. Czyli jak uczyć o uchodźcach”, Katarzyna Koszewska (red.), • 
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2001
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wyciąg z podstawy
programowej

Poniżej znajduje się lista wybranych treści edukacyjnych 
zawartych w obowiązującej podstawie programowej na-
uczania, w ramach których można uwzględnić tematykę 
praw człowieka. Zaprezentowane treści pochodzą z pod-
staw programowych nauczania przedmiotów: historia, hi-
storia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, podstawy 
przedsiębiorczości, wychowanie do życia w rodzinie  – dla 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (III i IV etap eduka-
cyjny). Sporządzony wykaz zawiera oryginalny sposób ozna-
czenia zagadnień, tak jak są one oznaczone w podstawie 
programowej danego przedmiotu. Niestety oznaczenie to 
nie jest spójne dla wszystkich przedmiotów. 
Pod każdą datą znajduje się tylko kilka przykładów jej od-
niesienia do podstawy programowej, nie jest to w żadnym 
przypadku lista wyczerpująca wszystkie możliwości włącza-
nia danego zagadnienia w treści nauczania. Gorąco zachę-
camy do samodzielnych poszukiwań możliwości włączania 
kwestii praw człowieka w treści nauczania.
Niektóre prezentowane treści edukacyjne wprost odnoszą 
się do wydarzeń opisywanych w niniejszym kalendarium, 
w innych proponujemy aby zmienić perspektywę np. na tą 
grupy „mniejszościowej” a nie „większościowej”, z punktu 
widzenia której opisywane są z reguły treści w podręcz-
nikach. Na przykład przy omawianiu celów i rozwoju po-
wstania Unii Europejskiej warto zwrócić uwagę nie tylko na 
leżące u podstaw tworzenia wspólnoty cele gospodarcze 
oraz pojawiające się z czasem kwestie spójności społecznej 
wewnątrz krajów Unii, ale również skutki jakie niosą te zmia-
ny dla mieszkańców krajów, które pozostają poza granicami 
wspólnoty. Innym przykładem zmiany perspektywy będzie 
moment, w którym omawiając rozwój cywilizacyjny prze-
łomu XIX i XX wieku spojrzymy na ten temat z perspektywy 
kobiet, zastanawiając się jak zachodzące zmiany wpłynęły 
na ich pozycję w społeczeństwie. Za każdym razem pole-
camy, aby przyglądać się danemu zagadnieniu z różnych 
perspektyw i w szerokim kontekście, również społecznym, 
aby móc zauważyć, że jedno zjawisko może mieć różne 

przyczyny i skutki w odniesieniu do wielu różnych grup, któ-
re niekoniecznie prezentowane są w tzw. głównym nurcie 
i w związku z tym, nie są prezentowane w podręcznikach 
szkolnych. 

Wprost do praw człowieka odnosi się cały dział podstawy progra-

mowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie (w zakresie podstawo-

wym, na IV etapie edukacyjnym):

5. Prawa człowieka. Uczeń:
1) przedstawia krótko historię praw człowieka i ich generacje; wymienia 
najważniejsze dokumenty z tym związane;
2) wymienia podstawowe prawa i wolności człowieka; wyjaśnia, co ozna-
cza, że są one powszechne, przyrodzone i niezbywalne;
3) podaje najważniejsze postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach 
Dziecka;
4) znajduje w środkach masowego przekazu (w tym w Internecie) infor-
macje o przypadkach łamania praw człowieka na świecie;
5) bierze udział w debacie klasowej, szkolnej lub internetowej na temat 
wolności słowa lub innych praw i wolności;
6) wyjaśnia, na czym polegają: prawo do prywatności, w tym do ochrony 
danych osobowych i prawa obywatela w kontaktach z mediami.
6. Ochrona praw i wolności. Uczeń:
1) przedstawia główne środki ochrony praw i wolności w Polsce;
2) opisuje sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika 
Praw Dziecka; pisze prostą skargę do jednego z nich (według wzoru);
3) uzasadnia znaczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Stras-
burgu;
4) przedstawia na przykładach działania podejmowane przez ludzi i orga-
nizacje pozarządowe broniące praw człowieka; w miarę swoich możliwo-
ści włącza się w wybrane działania (np. podpisuje apel, prowadzi zbiórkę 
darów);
5) rozpoznaje przejawy rasizmu, szowinizmu, antysemityzmu i ksenofobii; 
uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się im oraz przedstawia możliwości 
zaangażowania się w wybrane działania na rzecz równości i tolerancji;
6) znajduje informacje o naruszaniu praw człowieka w wybranej dziedzinie 
(np. prawa kobiet, prawa dziecka, wolność wyznania, prawo do edukacji, 
prawa humanitarne) i projektuje działania, które mogą temu zaradzić.

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA

III etap edukacyjny. Treści nauczania – wymagania szczegółowe

31. Rozwój cywilizacji przemysłowej. Uczeń:
1) wymienia charakterystyczne cechy rewolucji przemysłowej;
2) podaje przykłady pozytywnych i negatywnych skutków procesu uprze-
mysłowienia, w tym dla środowiska naturalnego;
3) identyfi kuje najważniejsze wynalazki i odkrycia XIX w. oraz wyjaśnia 
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następstwa ekonomiczne i społeczne ich zastosowania;
4) opisuje zmiany w poziomie życia różnych grup społecznych w XIX w. na 
podstawie źródeł pisanych, ikonografi cznych i statystycznych.
32. Europa i świat w XIX w. Uczeń:
1) opisuje przyczyny i skutki wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych;
3) wyjaśnia przyczyny i sytuuje w przestrzeni kierunki oraz zasięg ekspan-
sji kolonialnej państw europejskich w XIX w.;
4) ocenia pozytywne i negatywne skutki polityki kolonialnej z perspekty-
wy europejskiej oraz kolonizowanych społeczności i państw.
36. Europa i świat na przełomie XIX i XX w. Uczeń:
1) przedstawia skutki przewrotu technicznego i postępu cywilizacyjnego, 
w tym dla środowiska naturalnego;
2) charakteryzuje przyczyny i następstwa procesu demokratyzacji życia 
politycznego;
3) przedstawia nowe zjawiska kulturowe, w tym narodziny kultury maso-
wej i przemiany obyczajowe.

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA

IV etap edukacyjny – zakres podstawowy

3. Kryzys demokracji w Europie Zachodniej. Uczeń:
1) charakteryzuje okoliczności oraz następstwa dojścia do władzy Mus-
soliniego i Hitlera;
2) porównuje faszyzm z nazizmem, uwzględniając organizację państwa, 
ideologię oraz politykę wobec społeczeństwa;
3) charakteryzuje i ocenia politykę państw europejskich wobec Hitlera i 
wskazuje na jej uwarunkowania.
6. Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej. Uczeń:
1) charakteryzuje strukturę społeczną, narodowościową i wyznaniową 
odrodzonego państwa polskiego, dostrzegając przyczyny konfl iktów spo-
łecznych i narodowościowych;
7. II wojna światowa. Uczeń:
1) wyjaśnia polityczne, społeczne i gospodarcze przyczyny wybuchu II 
wojny światowej;
5) przedstawia przyczyny i skutki Holokaustu oraz opisuje przykłady opo-
ru ludności żydowskiej;
7) charakteryzuje bezpośrednie skutki II wojny światowej, wyróżniając 
następstwa polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe, z uwzględ-
nieniem przesunięć ludności w Europie Środkowej.
8. Ziemie polskie pod dwiema okupacjami. Uczeń:
4) analizuje zmiany terytorialne, straty ludnościowe, kulturowe i material-
ne Polski będące następstwem II wojny światowej.
10. Świat po II wojnie światowej. Uczeń:
5) sytuuje w czasie i przestrzeni proces dekolonizacji oraz ocenia jego na-
stępstwa, uwzględniając rolę ONZ;
11) opisuje zmiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej;
12) przedstawia cele i główne etapy rozwoju Unii Europejskiej.
11. Polska w systemie komunistycznym. Uczeń:
3) charakteryzuje realia życia gospodarczego i społecznego PRL-u;
5) ocenia polityczną i społeczną rolę Kościoła katolickiego w PRL-u.
12. Rozkład systemu komunistycznego w Polsce – polska droga do su-
werenności. Uczeń:
5) charakteryzuje przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze i kultu-
rowe po 1989 r.;
6) przedstawia okoliczności i ocenia znaczenie przystąpienia Polski do 
NATO i Unii Europejskiej.

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony

I. Starożytność
2. Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnej Grecji. Uczeń:
3) rozpoznaje dokonania kulturowe Greków w dziedzinie architektury, 
rzeźby, teatru, literatury, fi lozofi i, nauki i identyfi kuje je z ich twórcami;

II. Średniowiecze
1. Bizancjum i Zachód a świat islamu. Uczeń:
3) wyjaśnia wpływ cywilizacji islamskiej na cywilizację łacińską i bizan-
tyjską;
4) rozpoznaje najważniejsze osiągnięcia cywilizacji islamskiej w zakresie 
architektury, sztuki i nauki.
3. Europa w okresie krucjat. Uczeń:
2) charakteryzuje polityczne, społeczno-gospodarcze i religijne uwa-
runkowania oraz ocenia skutki wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej 
i rekonkwisty;

III. Dzieje nowożytne
1. Odkrycia geografi czne i europejski kolonializm doby nowożytnej. 
Uczeń:
3) ocenia wpływ odkryć geografi cznych i ekspansji kolonialnej na życie 
gospodarcze i kulturowe Europy;
4) ocenia długofalowe konsekwencje wielkich odkryć geografi cznych dla 
Ameryki, Azji, Afryki.
2. Europa w XVI–XVII w. Uczeń:
2) wyjaśnia polityczne, gospodarcze, społeczne, kulturowe uwarunkowa-
nia i następstwa reformacji, opisując główne nurty i postaci; charaktery-
zuje reformę Kościoła katolickiego;
3) opisuje mapę polityczną i wyznaniową Europy w XVI w.;
8) analizuje przemiany kapitalistyczne w życiu gospodarczym Europy 
Zachodniej XVI–XVII w.;
3. Rzeczpospolita w okresie renesansu i demokracji szlacheckiej. Uczeń:
6) ocenia sytuację wyznaniową na ziemiach Rzeczypospolitej w XVI w., 
w tym tolerancję wyznaniową oraz unię brzeską;
5. Oświecenie, absolutyzm oświecony i rewolucje XVIII w. Uczeń: 
6) porównuje przyczyny oraz charakter rewolucji amerykańskiej i francu-
skiej;
9) ocenia znaczenie rewolucji amerykańskiej i francuskiej z perspektywy 
politycznej, gospodarczej i społecznej.

IV. Wiek XIX
1. Europa napoleońska. Uczeń:
3) wyjaśnia wpływ idei rewolucji francuskiej i wojen okresu napoleońskie-
go na zmiany polityczne, społeczne i gospodarcze w Europie;
2. Europa i Stany Zjednoczone w epoce rewolucji przemysłowej. Uczeń:
1) charakteryzuje proces uprzemysłowienia państw europejskich i Stanów 
Zjednoczonych;
2) charakteryzuje rozwój terytorialny, gospodarczy oraz przemiany spo-
łeczno-kulturowe w Stanach Zjednoczonych w XIX w.;
3) ocenia gospodarcze, społeczne, kulturowe i ekologiczne skutki rewo-
lucji przemysłowej.
3. Ideologie XIX w. Uczeń:
1) charakteryzuje i porównuje ideologie: konserwatyzm, liberalizm, na-
cjonalizm, socjalizm utopijny, marksizm i anarchizm;
2) wyjaśnia związki pomiędzy ideologiami liberalnymi i nacjonalistycz-
nymi a europejskimi ruchami niepodległościowymi i zjednoczeniowymi, 
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omawia powstanie o nie podległość Grecji, Wiosnę Ludów, zjednoczenie 
Włoch i Niemiec;
3) porównuje cele i charakter oraz ocenia polityczne i społeczno-gospo-
darcze skutki zjednoczenia Włoch i Niemiec;
4) charakteryzuje różne formy zorganizowanej działalności robotników: 
związki zawodowe, partie polityczne oraz wyjaśnia proces demokratyza-
cji, z uwzględnieniem przemian ustrojowych w Europie Zachodniej.
4. Walka o niepodległość Polski w okresie niewoli narodowej. Uczeń:
1) charakteryzuje i porównuje cele oraz metody polityki zaborców wobec 
społeczeństwa polskiego w okresie niewoli narodowej;
2) rozpoznaje działania społeczeństwa sprzyjające rozwojowi tożsamości 
narodowej;
5. Społeczeństwo polskie w okresie zaborów w XIX w. Uczeń:
1) wyjaśnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny odmiennego rozwoju 
gospodarczego ziem polskich w trzech zaborach;[???]
2) analizuje strukturę społeczeństwa w trzech zaborach, z uwzględnieniem 
mniejszości narodowych i wyznaniowych, w tym ludności żydowskiej;
3) wyjaśnia przyczyny, charakter i skutki emigracji w XIX w. oraz ocenia 
aktywność polityczną, militarną i kulturalną Polaków w Europie;
4) porównuje programy ruchu narodowego, ruchu ludowego oraz partii 
socjalistycznych;
6) porównuje dynamikę zmian gospodarczych i społecznych na ziemiach
polskich z prze mianami europejskimi oraz synchronizuje wydarzenia
z historii politycznej.
6. Europa i świat w XIX w. Uczeń:
1) charakteryzuje kierunki przemian społecznych i politycznych w pań-
stwach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych i w Japonii;
3) opisuje zasięg i ekspansję kolonialną Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, 
Rosji i Stanów Zjednoczonych;
4) analizuje polityczne, gospodarcze i społeczne przyczyny oraz następ-
stwa podbojów kolonialnych państw europejskich w Azji i Afryce;
5) charakteryzuje czynniki sprzyjające rozwojowi badań naukowych; roz-
poznaje największe osiągnięcia nauki i techniki XIX w.;
6) rozpoznaje dorobek kulturowy XIX w.

V. Wiek XX
1. I wojna światowa i rewolucje w Rosji. Uczeń:
4) opisuje zmiany na mapie politycznej Europy i świata po I wojnie świa-
towej;
2. Kryzys demokracji i systemy totalitarne. Uczeń:
2) wyjaśnia społeczne, gospodarcze, polityczne i kulturowe uwarunko-
wania rządów autorytarnych w Europie Środkowo-Wschodniej, faszyzmu 
włoskiego i nazizmu oraz charakteryzuje aktywność międzynarodową 
Włoch i Niemiec w latach trzydziestych XX w.;
3) porównuje systemy totalitarne oraz charakteryzuje ich imperialne cele;
4) prezentuje stanowiska nauk społecznych na temat genezy i mechani-
zmów działania systemów totalitarnych;
5) ocenia politykę świata zachodniego wobec totalitaryzmu nazistowskie-
go i komunizmu; wyjaśnia genezę II wojny światowej.
3. Europa i świat między wojnami. Społeczeństwo, gospodarka, kultura. 
Uczeń:
1) charakteryzuje proces demokratyzacji społeczeństw międzywojennych 
i ustrojów politycznych, z uwzględnieniem następstw I wojny światowej, 
przemian cywilizacyjnych, w tym kultury masowej;
2) charakteryzuje życie gospodarcze okresu międzywojennego i wyjaśnia 
mechanizm wielkiego kryzysu gospodarczego oraz porównuje sposoby 

przezwyciężania jego skutków w Stanach Zjednoczonych w Europie;
5. II Rzeczpospolita. Społeczeństwo, gospodarka, kultura. Uczeń:
2) analizuje strukturę społeczeństwa II Rzeczypospolitej, w tym strukturę 
narodowościowo-wyznaniową oraz charakteryzuje politykę II Rzeczypo-
spolitej wobec mniejszości narodowych i jej uwarunkowania;
3) charakteryzuje dorobek kulturowy II Rzeczypospolitej;
6. Europa i świat podczas II wojny światowej. Uczeń:
4) porównuje I i II wojnę światową – charakter działań wojennych i na-
stępstwa obu konfl iktów.
7. Europa pod okupacją niemiecką i Holokaust. Uczeń:
1) charakteryzuje politykę III Rzeszy wobec społeczeństw okupowanej 
Europy, w tym nazistowski plan eksterminacji Żydów oraz innych naro-
dowości i grup społecznych;
2) opisuje postawy Żydów wobec polityki eksterminacji, w tym powstanie 
w getcie warszawskim, a także opisuje postawy społeczeństwa polskiego 
wobec Holokaustu;
3) ocenia stosunek społeczeństw i rządów świata zachodniego oraz Ko-
ścioła katolickiego do Holokaustu.
9. Europa i świat w okresie rywalizacji ZSRR i Stanów Zjednoczonych. 
Uczeń:
1) opisuje demografi czne, społeczno-gospodarcze i polityczne skutki 
wojny;
7) wyjaśnia cele utworzenia ONZ i charakteryzuje jego rolę w rozwiązywa-
niu problemów współczesnego świata;
9) wyjaśnia źródła i rozwój konfl iktu arabsko-izraelskiego po II wojnie 
światowej.
10. Rozpad systemu kolonialnego. Uczeń:
3) ocenia polityczne i społeczno-gospodarcze skutki procesu dekoloni-
zacji.
12. Europa Środkowo-Wschodnia po II wojnie światowej. Uczeń:
5) opisuje przeobrażenia ustrojowe w państwach Europy Środkowo-
-Wschodniej i rozpoznaje charakterystyczne cechy procesu dekomunizacji 
w państwach bloku wschodniego po 1989 r.;
6) synchronizuje najważniejsze wydarzenia z dziejów świata, Europy Za-
chodniej i Środkowo-Wschodniej oraz Polski.
13. Polska w latach 1944–1948. Uczeń:
1) porównuje terytorium Polski powojennej z terytorium II Rzeczypo-
spolitej oraz analizuje polityczno-społeczne i gospodarcze skutki zmiany 
granic; 
14. Polska w latach 1948–1956. Uczeń:
2) charakteryzuje system polityczny i społeczno-gospodarczy Polski 
w okresie stalinowskim, z uwzględnieniem Konstytucji z 1952 r.;
15. Polska w latach 1956–1980. Uczeń:
2) wyjaśnia przyczyny kryzysów społeczno-politycznych: 1968 r., 1970 
r.,1976 r. i 1980 r.;
3) charakteryzuje działalność opozycji w PRL-u;
5) charakteryzuje kulturę i życie codzienne w Polsce Ludowej.
16. Polska w latach 1980–1989. Uczeń:
1) wyjaśnia ideę Solidarności i jej wpływ na przemiany społeczno-poli-
tyczne w Polsce;
2) charakteryzuje państwo i społeczeństwo w czasie stanu wojennego oraz 
ocenia społeczno-gospodarcze i polityczne skutki stanu wojennego;
3) opisuje przyczyny i skutki obrad „Okrągłego Stołu”;
4) prezentuje oceny polskiej historiografi i dotyczące PRL-u.
18. Przemiany cywilizacyjne w drugiej połowie XX w. Uczeń:
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1) charakteryzuje społeczno-gospodarcze i techniczne skutki rewolucji 
naukowo-technicznej, rozpoznając osiągnięcia nauki i techniki drugiej 
połowy XX w.;
2) rozpoznaje charakterystyczne cechy kultury masowej i elitarnej oraz 
przemiany obyczajowe drugiej połowy XX w.;
3) charakteryzuje zjawisko kontrkultury i ruchy młodzieżowe w kulturze 
zachodniej;
4) charakteryzuje tendencje sakralizacyjne i desakralizacyjne we współ-
czesnym świecie, oraz proces dostosowywania się Kościoła katolickiego 
do wyzwań współczesności.

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

IV etap edukacyjny – przedmiot uzupełniający

1. Europa i świat. Uczeń:
B.1.1. charakteryzuje wpływ cywilizacyjnego kręgu islamskiego na Europę 
w średniowieczu, w dziedzinie polityki, sztuki, fi lozofi i;
B.1.2. charakteryzuje przykłady zgodnego i wrogiego współżycia chrze-
ścijan, Żydów i muzułmanów w wybranym regionie średniowiecznej 
Europy;
D.1.2. przedstawia spory o ocenę roli kolonializmu europejskiego dla Euro-
py i terytoriów kolonizowanych;
E.1.1. charakteryzuje kontakty i stosunki Stanów Zjednoczonych i Europy w 
XX w., z uwzględnieniem polityki, gospodarki i kultury;
E.1.2. charakteryzuje stanowiska w sporze o liberalizację światowego 
handlu i jej konsekwencje.
2. Język, komunikacja i media. Uczeń:
E.2.1. analizuje obieg informacji w społeczeństwie XX-wiecznym; charak-
teryzuje znaczenie nowych form w komunikacji społecznej, z uwzględnie-
niem radia, telewizji, fi lmu i Internetu; analizuje, w jaki sposób dostępne 
człowiekowi formy przekazu wpływają na treść przekazu;
E.2.2. analizuje przykłady manipulacji językowych w propagandzie
politycznej i reklamie.
3. Kobieta i mężczyzna, rodzina. Uczeń:
A.3.1. analizuje, na wybranych przykładach, obrazy miłości, role kobiety i 
mężczyzny oraz model rodziny w Biblii;
A.3.2. analizuje, na wybranych przykładach, obrazy miłości, role kobiety i 
mężczyzny oraz model rodziny w kulturze starożytnej Grecji i Rzymu;
B.3.2. opisuje i porównuje miejsce dziecka w życiu społecznym w średnio-
wieczu, w epoce nowożytnej oraz w XIX i w XX w.;
C.3.1. charakteryzuje polską obyczajowość w epoce nowożytnej; analizuje 
na przy kładach ikonografi cznych, pamiętnikarskich i epistolografi cznych 
sarmackie wzorce zachowań i ocenia trwałość tych wzorców;
D.3.1. opisuje, na wybranych przykładach, wzory miłości romantycznej i 
analizuje trwałość tego wzorca kulturowego;
D.3.2. wyjaśnia przemiany życia społecznego sprzyjające emancypacji 
kobiet i przejawy tego procesu;
E.3.1. analizuje, na wybranych przykładach, przemiany obyczajowe w 
świecie zachodnim w XX w., z uwzględnieniem „rewolucji obyczajowej” 
lat 60.;
E.3.2. analizuje zmiany modelu rodziny w XX w., z uwzględnieniem prze-
mian zaistniałych w życiu społeczeństwa polskiego.
4. Nauka. Uczeń:
D.4.2. charakteryzuje konsekwencje darwinizmu i teorii psychoanalizy 
w naukach społecznych i refl eksji etycznej w XIX i XX w.;
E.4.1. analizuje wybrane interpretacje socjologiczne odnoszące się do 

przemian życia społecznego w XX w.;
E.4.2. przedstawia współczesne spory etyczne wokół uprawnień i granic 
poznawczych nauki.
5. Swojskość i obcość. Uczeń:
B.5.1. wyjaśnia genezę i konsekwencje antyjudaizmu w średniowiecznej 
Europie;
B.5.2. analizuje, na wybranych przykładach, postrzeganie swojskości i ob-
cości w okresie krucjat;
C.5.1. charakteryzuje i ocenia postawy Europejczyków wobec mieszkań-
ców zdobywanych i odkrywanych ziem w epoce nowożytnej;
C.5.2. wyjaśnia różnice między oświeceniową koncepcją tolerancji 
a współczesnym rozumieniem tego pojęcia;
D.5.1. charakteryzuje obecność mitu „szlachetnego dzikusa” w literaturze 
epoki, opisuje europejskie wyobrażenia o mieszkańcach innych kontynen-
tów zawarte w literaturze przygodowej;
D.5.2. charakteryzuje i ocenia idee nacjonalizmu i rasizmu w XIX w.;
E.5.1. analizuje wielokulturowość społeczeństwa II Rzeczypospolitej;
E.5.2. analizuje, na wybranych przykładach, współczesne społeczeństwa 
wielokulturowe.
6. Gospodarka. Uczeń:
D.6.1. charakteryzuje gospodarkę kapitalistyczną w XIX w.; opisuje miasto 
przemysłowe; wyjaśnia znaczenie kwestii robotniczej;
D.6.2. charakteryzuje poglądy entuzjastów kapitalizmu oraz przedstawia 
krytyczne opinie na temat gospodarki kapitalistycznej w XIX w.; wyjaśnia 
główne założenia marksowskiej teorii ekonomicznej;
E.6.2. wyjaśnia, czym jest państwo opiekuńcze, i opisuje jego genezę; 
opisuje kilka odmiennych przykładów współczesnych państw opiekuń-
czych; przedstawia argumenty w sporze o efektywność i sprawiedliwość 
państwa opiekuńczego.
7. Rządzący i rządzeni. Uczeń:
D.7.1. analizuje, na wybranych przykładach, zjawisko rewolucji społeczno-
politycznej i jego ideowe korzenie;
E.7.1. analizuje, na wybranych przykładach, działalność opozycji politycz-
nej w PRL;
8. Wojna i wojskowość. Uczeń:
C.8.1. analizuje przyczyny i następstwa wojen religijnych w nowożytnej 
Europie;
E.8.1. analizuje wybrane przepisy prawa międzynarodowego o wojnie;
E.8.2. charakteryzuje ruch pacyfi styczny; charakteryzuje wizję globalnej 
zagłady obecną w literaturze i fi lmach science-fi ction.
E.9.1. charakteryzuje spory o kształt Polski w XX w., uwzględniając cezury 
1918 r., 1944–1945, 1989 r., oraz prezentuje sylwetki czołowych uczest-
ników tych wydarzeń;
E.9.2. charakteryzuje postawy społeczne wobec totalitarnej władzy, 
uwzględniając różnorodne formy oporu, oraz koncepcje współpracy lub 
przystosowania.

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

III etap edukacyjny

1. Podstawowe umiejętności życia w grupie. Uczeń:
1) omawia i stosuje zasady komunikowania się i współpracy w grupie (np. 
bierze udział w dyskusji, zebraniu, wspólnym działaniu);
2) wymienia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych 
decyzji;
3) przedstawia i stosuje podstawowe sposoby rozwiązywania konfl iktów 
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w grupie i między grupami;
4) wyjaśnia na przykładach, jak można zachować dystans wobec nieapro-
bowanych przez siebie zachowań grupy lub jak im się przeciwstawić.
2. Życie społeczne. Uczeń:
1) podaje przykłady zbiorowości, grup, społeczności i wspólnot; charak-
teryzuje rodzinę i grupę rówieśniczą jako małe grupy;
2) wyjaśnia na przykładach znaczenie podstawowych norm współżycia 
między ludźmi, w tym wzajemności, odpowiedzialności i zaufania;
3) charakteryzuje życie szkolnej społeczności, w tym rolę samorządu 
uczniowskiego; wyjaśnia, na czym polega przestrzeganie praw ucznia;
4) rozpoznaje role społeczne, w których występuje, oraz związane z nimi 
oczekiwania;
5) wyjaśnia, jak tworzą się podziały w grupie i w społeczeństwie (np. na 
„swoich” i „obcych”), i po daje możliwe sposoby przeciwstawiania się 
przejawom nietolerancji.
3. Współczesne społeczeństwo polskie. Uczeń:
1) charakteryzuje – odwołując się do przykładów – wybrane warstwy 
społeczne, grupy zawodowe i style życia;
2) omawia problemy i perspektywy życiowe młodych Polaków (na pod-
stawie samodzielnie zebranych informacji);
3) przedstawia wybrany problem społeczny ważny dla młodych miesz-
kańców swojej miejscowości i rozważa jego możliwe rozwiązania.
4. Być obywatelem. Uczeń:
1) wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem w sensie formalnym (pra-
wo ziemi, prawo krwi, nadanie obywatelstwa);
2) podaje przykłady uprawnień i obowiązków wynikających z posiadania 
polskiego obywatelstwa;
5. Udział obywateli w życiu publicznym. Uczeń:
3) przedstawia przykłady działania organizacji pozarządowych i spo-
łecznych (od lokalnych stowarzyszeń do związków zawodowych i partii 
politycznych) i uzasadnia ich znaczenie dla obywateli;
4) wyjaśnia, podając przykłady, jak obywatele mogą wpływać na decyzje 
władz na poziomie lokalnym, krajowym, europejskim i światowym;
5) opracowuje – indywidualnie lub w zespole – projekt uczniowski 
dotyczący rozwiązania jednego z problemów społeczności szkolnej lub 
lokalnej i w miarę możliwości go realizuje (np. jako wolontariusz).
3) wyszukuje w mediach wiadomości na wskazany temat; wskazuje róż-
nice między przekazami i odróżnia informacje od komentarzy; krytycznie 
analizuje przekaz reklamowy;
4) uzasadnia, posługując się przykładami, znaczenie opinii publicznej 
we współ czesnym świecie; odczytuje i interpretuje wyniki wybranego 
sondażu opinii publicznej.
8. Naród i mniejszości narodowe. Uczeń:
1) wyjaśnia, co dla niego oznacza być Polakiem (lub członkiem innej 
wspólnoty narodowej) i czym obywatelstwo różni się od narodowości;
2) wyjaśnia, uwzględniając wielonarodowe tradycje Polski, jaki wpływ 
na kształtowanie narodu mają wspólne dzieje, kultura, język i tradycja;
3) wymienia mniejszości narodowe i etniczne oraz grupy migrantów 
(w tym uchodźców) żyjące obecnie w Polsce i przedstawia przysługujące 
im prawa; na podstawie samodzielnie zebranych materiałów charaktery-
zuje jedną z tych grup (jej historię, kulturę, obecną sytuację);
9. Patriotyzm dzisiaj. Uczeń:
3) wyjaśnia, odwołując się do wybranych przykładów, czym według 
niego jest patriotyzm; porównuje tę postawę z nacjonalizmem, szowi-
nizmem i kosmopolityzmem;

4) wykazuje, odwołując się do Holokaustu oraz innych zbrodni przeciw 
ludzkości, do jakich konsekwencji prowadzić może skrajny nacjonalizm;
5) rozważa, odwołując się do historycznych i współczesnych przy-
kładów, w jaki sposób stereotypy i uprzedzenia utrudniają dziś relacje 
między narodami.
10. Państwo i władza demokratyczna. Uczeń:
3) wyjaśnia zasady: większości, pluralizmu i poszanowania praw mniej-
szości w państwie demokratycznym;
6) wyjaśnia, czym są prawa człowieka i uzasadnia ich znaczenie we 
współczesnej demokracji;
11. Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna. Uczeń:
3) korzystając z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej omawia podstawo-
we prawa i wolności w niej zawarte;
21. Polska w Unii Europejskiej. Uczeń:
3) formułuje i uzasadnia własne zdanie na temat korzyści, jakie niesie ze 
sobą członkostwo w Unii Europejskiej, odwołując się do przykładów z 
własnego otoczenia i całego kraju.
22. Współpraca i konfl ikty międzynarodowe. Uczeń:
1) wyjaśnia, czym zajmuje się ONZ, jej najważniejsze organy (Zgroma-
dzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Sekretarz Generalny) i wybrane 
organizacje międzynarodowe;
2) wskazuje na mapie miejsca najpoważniejszych konfl iktów międzyna-
rodowych; omawia prze bieg i próby rozwiązania jednego z nich.
23. Problemy współczesnego świata. Uczeń:
1) porównuje sytuację w państwach globalnego Południa i globalnej 
Północy i wyjaśnia na przykładach, na czym polega ich współzależność;
2) uzasadnia potrzebę pomocy humanitarnej i angażuje się (w miarę 
swoich możliwości) w działania instytucji (także pozarządowych), które 
ją prowadzą;
3) wyjaśnia, odwołując się do przykładów, na czym polega globalizacja 
w sferze kultury, gospodarki i polityki; ocenia jej skutki;
5) ocenia sytuację imigrantów i uchodźców we współczesnym świecie;
26. Gospodarstwo domowe. Uczeń:
2) wymienia główne dochody i wydatki gospodarstwa domowego; 
układa jego budżet;
29. Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza. Uczeń:
4) przedstawia główne prawa i obowiązki pracownika; wyjaśnia, czemu 
służą ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
30. Wybór szkoły i zawodu. Uczeń:
4) wskazuje główne przyczyny bezrobocia w swojej miejscowości, regio-
nie i Polsce; ocenia jego skutki.
31. Etyka w życiu gospodarczym. Uczeń:
1) przedstawia zasady etyczne, którymi powinni się kierować pracowni-
cy i pracodawcy; wyjaśnia, na czym polega społeczna odpowiedzialność 
biznesu;

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

IV etap edukacyjny – zakres podstawowy

1. Młody obywatel w urzędzie. Uczeń:
1) wyjaśnia, jak nabywa się obywatelstwo polskie i unijne;
2. Prawo i sądy. Uczeń:
1) wyjaśnia, co to jest prawo i czym różnią się normy prawne od norm 
religijnych, moralnych i obyczajowych;
3. Bezpieczeństwo. Uczeń:
2) przedstawia uprawnienia policjantów i innych służb porządkowych; 
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rozpoznaje prze jawy ich naruszania;
5. Prawa człowieka. Uczeń:
1) przedstawia krótko historię praw człowieka i ich generacje; wymienia 
najważniejsze dokumenty z tym związane;
2) wymienia podstawowe prawa i wolności człowieka; wyjaśnia, co ozna-
cza, że są one powszechne, przyrodzone i niezbywalne;
3) podaje najważniejsze postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach 
Dziecka;
4) znajduje w środkach masowego przekazu (w tym w Internecie) infor-
macje o przypadkach łamania praw człowieka na świecie;
5) bierze udział w debacie klasowej, szkolnej lub internetowej na temat 
wolności słowa lub innych praw i wolności;
6) wyjaśnia, na czym polegają: prawo do prywatności, w tym do ochrony 
danych osobowych i prawa obywatela w kontaktach z mediami.
6. Ochrona praw i wolności. Uczeń:
1) przedstawia główne środki ochrony praw i wolności w Polsce;
2) opisuje sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika 
Praw Dziecka; pisze prostą skargę do jednego z nich (według wzoru);
3) uzasadnia znaczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Stras-
burgu;
4) przedstawia na przykładach działania podejmowane przez ludzi i orga-
nizacje pozarządowe broniące praw człowieka; w miarę swoich możliwo-
ści włącza się w wybrane działania (np. podpisuje apel, prowadzi zbiórkę 
darów);
5) rozpoznaje przejawy rasizmu, szowinizmu, antysemityzmu i ksenofobii; 
uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się im oraz przedstawia możliwości 
zaangażowania się w wybrane działania na rzecz równości i tolerancji;
6) znajduje informacje o naruszaniu praw człowieka w wybranej dziedzinie 
(np. prawa kobiet, prawa dziecka, wolność wyznania, prawo do edukacji, 
prawa humanitarne) i projektuje działania, które mogą temu zaradzić.

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony

1. Życie zbiorowe i jego reguły. Uczeń:
1) charakteryzuje wybrane zbiorowości, społeczności, wspólnoty, społe-
czeństwa, ze względu na obowiązujące w nich reguły i więzi;
2) podaje przykłady norm i instytucji społecznych; charakteryzuje ich 
funkcje w życiu społecznym;
3) wyjaśnia, co to jest anomia, omawia jej przyczyny i skutki;
4) omawia na przykładach źródła i mechanizmy konfl iktów społecznych 
oraz sposoby ich rozwiązywania.
2. Socjalizacja i kontrola społeczna. Uczeń:
1) porównuje modele socjalizacji charakterystyczne dla własnej grupy 
wiekowej i pokolenia rodziców;
2) opisuje przejawy kontroli społecznej w życiu codziennym;
3) wyjaśnia na przykładach, w jaki sposób dochodzi do stygmatyzacji spo-
łecznej i jakie mogą być jej skutki.
3. Grupa społeczna. Uczeń:
1) przedstawia cechy i funkcjonowanie małej grupy społecznej (liczeb-
ność, więź, trwałość, role grupowe, wspólne wartości i cele, poczucie 
odrębności, współdziałanie);
2) omawia na przykładach różne rodzaje grup i wyjaśnia funkcjonowanie 
wskazanej grupy;
3) wyjaśnia znaczenie grup odniesienia pozytywnego i negatywnego 

w procesie socjalizacji;
4) opisuje swoiste cechy współczesnej rodziny jako grupy społecznej; po-
równuje i ilustruje przykładami różne modele rodziny.
4. Struktura społeczna. Uczeń:
1) opisuje strukturę klasowo-warstwową polskiego społeczeństwa i swo-
jej społeczności lokalnej;
2) porównuje skalę nierówności społecznych w Polsce i wybranym pań-
stwie, wyjaśniając związek między nierównościami społecznymi a nie-
równością szans życiowych;
3) podaje przykłady i wyjaśnia uwarunkowania pionowej i poziomej ru-
chliwości społecznej;
4) opisuje mechanizm i skutki społecznego wykluczenia oraz sposoby 
przeciwdziałania temu zjawisku;
5) charakteryzuje wybrane problemy życia społecznego w Polsce (w tym 
sytuację młodych ludzi); rozważa możliwości ich rozwiązania.
5. Zmiana społeczna. Uczeń:
1) charakteryzuje historyczne formy organizacji społeczeństwa (pierwot-
ne, tradycyjne, przemysłowe, postindustrialne);
2) omawia cechy współczesnego społeczeństwa zachodniego (otwarte, 
postindustrialne, konsumpcyjne, masowe, informacyjne);
3) analizuje sposoby adaptacji do zmiany społecznej na podstawie wła-
snych obserwacji i tekstów kultury;
4) przedstawia i ocenia dwie drogi zmiany społecznej: rewolucję i refor-
mę;
5) charakteryzuje wybrany ruch społeczny, np.: Solidarność, ruch niepod-
ległościowy non-violence Mahatmy Gandhiego, ruch praw obywatelskich 
Martina L. Kinga, ruch na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ruch 
emancypacji kobiet.
6. Naród, ojczyzna i mniejszości narodowe. Uczeń:
1) przedstawia dwie koncepcje narodu: etniczno-kulturową i polityczną;
2) omawia czynniki sprzyjające asymilacji oraz służące zachowaniu toż-
samości narodowej;
3) charakteryzuje postawy współczesnych Polaków wobec ojczyzny i na-
rodu;
4) charakteryzuje mniejszości narodowe, etniczne i grupy imigrantów ży-
jące w Polsce (liczebność, historia, kultura, religia itp.); wymienia prawa, 
które im przysługują;
5) rozpoznaje przejawy ksenofobii, antysemityzmu, rasizmu i szowinizmu 
i uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się tym zjawiskom.
7. Procesy narodowościowe i społeczne we współczesnym świecie. 
Uczeń:
1) wyjaśnia, dlaczego i w jakim zakresie doszło do integracji narodów 
w świecie zachodnim;
2) porównuje różne modele polityki wybranych państw wobec mniejszo-
ści narodowych i imigrantów;
3) wyjaśnia, dlaczego w Europie integracja imigrantów z państw pozaeu-
ropejskich rodzi trudności; ocenia sytuację imigrantów w Polsce;
4) omawia na przykładach przyczyny i sposoby rozwiązywania długo-
trwałych konfl iktów między narodami;
5) omawia przyczyny i skutki konfl iktów społecznych w państwach Afryki, 
Azji, Ameryki Południowej i Środkowej.
8. Kultura i pluralizm kulturowy. Uczeń:
1) rozróżnia normatywne i opisowe pojęcie kultury;
2) wskazuje specyfi czne cechy kultury wysokiej, masowej, narodowej 
i ludowej;
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3) rozpoznaje najważniejsze cechy kultury wskazanej społeczności;
4) określa znaczenie religii w polskiej kulturze; charakteryzuje religijność 
współczesnych Polaków;
5) ocenia wpływ kontrkultury na życie społeczne;
6) wyjaśnia, na czym polega i skąd się bierze pluralizm kulturowy współ-
czesnego społeczeństwa; analizuje konsekwencje tego zjawiska;
7) rozróżnia tolerancję od akceptacji; ocenia ich znaczenie dla życia spo-
łecznego;
8) charakteryzuje subkultury młodzieżowe w Polsce i Europie.
9. Współczesne spory światopoglądowe. Uczeń:
1) rozpatruje argumenty przemawiające za swobodą prowadzenia badań 
genetycznych oraz ich prawnym zakazem;
2) rozważa racje stron sporów o dopuszczalność aborcji i eutanazji;
3) uzasadnia traktowanie kary jako odpłaty lub jako sposobu resocjalizacji; 
formułuje własne stanowisko w tej sprawie;
4) rozważa argumenty i kontrargumenty stron sporu o przyznanie mniej-
szościom seksualnym takich samych praw, jakie mają osoby heterosek-
sualne;
5) rozpatruje racje stron innych aktualnych sporów światopoglądowych 
i formułuje swoje stanowisko w danej sprawie.
10. Edukacja w XXI w. Uczeń:
1) przedstawia rolę szkoły i edukacji nieformalnej we współczesnym spo-
łeczeństwie informacyjnym;
2) wskazuje działania, które mogą podejmować państwo, władze samo-
rządowe oraz organizacje społeczne, by zwiększyć równość szans w do-
stępie do edukacji;
3) wyjaśnia zależność między systemem edukacyjnym a rynkiem pracy; 
wskazuje przy kłady ich niedopasowania;
4) wyjaśnia, w jaki sposób można podnosić lub zmieniać swoje kwalifi ka-
cje zawodowe i dla czego uczenie się przez całe życie jest jednym z warun-
ków sukcesu w karierze zawodowej.
11. Obywatel i obywatelstwo. Uczeń:
1) przedstawia procedury nabywania i zrzekania się polskiego obywa-
telstwa;
2) wyjaśnia, czym obywatelstwo różni się od narodowości;
3) wymienia konstytucyjne obowiązki obywateli Rzeczypospolitej Pol-
skiej; uzasadnia znaczenie postaw i cnót obywatelskich (troska o dobro 
wspólne, odpowiedzialność, aktywność, solidarność, odwaga cywilna, 
roztropność, tolerancja);
4) wyjaśnia, na czym polega nieposłuszeństwo obywatelskie i jakie niesie 
ze sobą dylematy; podaje jego historyczne i współczesne przykłady.
12. Społeczeństwo obywatelskie. Uczeń:
1) przedstawia fi lozofi czny rodowód koncepcji społeczeństwa obywatel-
skiego (John Locke, Georg Hegel, Alexis de Tocqueville);
2) wymienia podmioty społeczeństwa obywatelskiego;
3) wyjaśnia, jak powstaje i jakie znaczenie dla społeczeństwa obywatel-
skiego ma kapitał społeczny (zaufanie, sieci współpracy i system efektyw-
nych norm);
4) opisuje formy aktywności obywateli w ramach społeczności lokalnej, 
regionu, państwa oraz na poziomie globalnym; w miarę możliwości 
uczestniczy w wybranym działaniu;
5) uzasadnia znaczenie swobody zrzeszania się dla jakości życia publicz-
nego;
6) przedstawia zasady zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, funda-
cji i organizacji pożytku publicznego w Polsce;

7) opracowuje według wzoru projekt statutu stowarzyszenia (nazwa, 
siedziba, członkowie, władze, majątek, zasady zmiany statutu i rozwią-
zywania stowarzyszenia);
8) charakteryzuje lokalne organizacje pozarządowe.
13. Opinia publiczna. Uczeń:
1) wyjaśnia, jak kształtuje się opinia publiczna i jakie są sposoby jej wy-
rażania;
2) wskazuje przykłady wpływu opinii publicznej na decyzje polityczne;
5) analizuje wybraną kampanię społeczną z punktu widzenia jej celów, 
sposobów realizacji i skuteczności;
14. Środki masowego przekazu. Uczeń:
3) wyjaśnia, jakimi zasadami etycznymi powinny się kierować media 
i ocenia przy kłady kontrowersyjnych działań dziennikarzy i mediów;
4) wyjaśnia, na czym polega zasada wolności słowa, i wskazuje na przy-
padki jej nad użycia;
7) krytycznie analizuje przekazy medialne, oceniając ich wiarygodność 
i bezstronność oraz odróżniając informacje od komentarzy;
15. Demokracja – zasady i procedury. Uczeń:
1) opisuje wartości będące fundamentem współczesnej demokracji; po-
daje różne sposoby rozumienia wolności, równości i sprawiedliwości;
2) rozważa, w jakim stopniu demokracja sprzyja pokojowemu rozwiązy-
waniu konfl iktów;
7) rozpoznaje przejawy łamania zasad i procedur demokratycznych w ży-
ciu publicznym – w państwie, społeczności lokalnej i życiu szkoły.
16. Polityka, ideologie, doktryny i programy polityczne. Uczeń:
3) analizuje wybrane konfl ikty wartości i interesów ujawniające się w de-
bacie publicznej w Polsce;
4) opisuje przebieg debaty publicznej na wybrany temat, korzystając 
z różnych źródeł informacji; ocenia jakość argumentacji jej stron, formu-
łuje własne stanowisko;
22. Współczesna demokracja w Polsce i na świecie – problemy i zagro-
żenia. Uczeń:
1) rozważa problemy polityki bezpieczeństwa socjalnego;
2) rozpoznaje przejawy populizmu i wyjaśnia, dlaczego stanowi on zagro-
żenie dla demokracji;
3) omawia na przykładach patologie życia publicznego (np. korupcja, 
nepotyzm, klientelizm) i wyjaśnia, dlaczego wpływają one destrukcyjnie 
na życie publiczne;
4) wyjaśnia, dlaczego tak wielu obywateli nie uczestniczy w życiu poli-
tycznym, i przed stawia sposoby zwiększania poziomu partycypacji;
5) przedstawia sposoby, jakimi partie polityczne walczą o elektorat, i oce-
nia te działania według standardów demokracji;
6) wyjaśnia, jaką rolę w państwie demokratycznym pełnią ruchy obywa-
telskiego sprzeciwu i emancypacji.
27. Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego. 
Uczeń:
2) przedstawia uprawnienia i sposób działania Rzecznika Praw Obywa-
telskich;
32. Prawo cywilne i rodzinne. Uczeń:
1) rozpoznaje sprawy regulowane przez prawo cywilne: rzeczowe, zobo-
wiązań, rodzinne, spadkowe i handlowe;
4) analizuje małżeństwo jako instytucję prawną (warunki zawarcia, prawa 
i obowiązki małżonków, wspólnota majątkowa, rozwód, separacja, mał-
żeństwo a konkubinat);
5) wyjaśnia, na czym polega władza rodzicielska oraz jakie prawa i obo-
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wiązki mają dzieci.
35. Obywatel wobec prawa. Uczeń:
2) wskazuje, do jakich instytucji i osób można się zwrócić o pomoc prawną 
w konkretnych sytuacjach;
3) pisze fi kcyjny pozew w sprawie cywilnej, zawiadomienie o popełnieniu 
przestępstwa i odwołanie od decyzji administracyjnej (według wzorów).
36. Prawa człowieka. Uczeń:
1) przedstawia ideę oraz historyczny rodowód praw człowieka;
2) przedstawia argumenty na rzecz uniwersalności praw człowieka i ana-
lizuje zastrzeżenia formułowane przez jej przeciwników;
3) rozróżnia prawa i wolności osobiste, polityczne oraz ekonomiczne, 
społeczne i kulturalne; wskazuje, do której generacji należą poszczególne 
prawa;
4) rozważa, odwołując się do historycznych i współczesnych przykładów, 
dla czego dochodzi do łamania praw człowieka na wielką skalę przez re-
żimy autorytarne.
37. Ochrona praw człowieka w Polsce. Uczeń:
1) przedstawia prawa i wolności zagwarantowane w Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej, wymienia środki i mechanizmy ich ochrony w Polsce;
2) rozważa dylematy związane z prawami socjalnymi i sposobem ich re-
alizacji przez państwo;
3) odnosi przedstawiane w mediach przypadki naruszenia praw lub wol-
ności w Polsce do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
4) analizuje stan przestrzegania praw mniejszości narodowych, etnicz-
nych i religijnych;
5) przygotowuje opracowanie na temat naruszania i ochrony praw czło-
wieka w wybranej dziedzinie.
38. Światowy i europejski system ochrony praw człowieka. Uczeń:
1) opisuje system ochrony praw człowieka funkcjonujący na mocy Po-
wszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowych Paktów 
Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych;
2) ocenia znaczenie Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze dla 
systemu ochrony praw człowieka na świecie;
3) charakteryzuje systemy ochrony praw człowieka w ramach Rady Europy 
oraz Unii Europejskiej;
4) wyjaśnia, jak działa i jakie sprawy rozpatruje Europejski Trybunał Praw 
Człowieka w Strasburgu;
5) analizuje z punktu widzenia międzynarodowych standardów praw 
człowieka przypadki naruszania praw i wolności w różnych państwach;
6) pisze według wzoru skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowie-
ka w Strasburgu lub Komitetu Praw Człowieka w Genewie;
7) opisuje i ocenia działania wybranych organizacji pozarządowych zaj-
mujących się ochroną praw człowieka.
39. Polska polityka zagraniczna. Uczeń:
4) przedstawia działania Polski w dziedzinie pomocy rozwojowej;
5) charakteryzuje relacje Polski z wybranymi państwami, na podstawie 
samodzielnie zebranych informacji.
40. Stosunki międzynarodowe w wymiarze globalnym. Uczeń:
2) charakteryzuje na przykładach najczęściej stosowane metody rozwią-
zywania sporów między państwami;
3) wyjaśnia przyczyny dysproporcji między globalną Północą i globalnym 
Południem oraz mechanizmy i działania, które ją zmniejszają lub powięk-
szają;
4) przedstawia na przykładach wzajemne zależności pomiędzy państwa-
mi biednymi i bogatymi w polityce, ekonomii, kulturze i ekologii;

5) wskazuje i wyjaśnia przyczyny konfl iktów zbrojnych we współczesnym 
świecie;
6) rozważa możliwości prowadzenia akcji humanitarnych, współpracy 
rozwojowej oraz interwencji pokojowych na obszarach dotkniętych kon-
fl iktami zbrojnymi, oceniając ich skuteczność i aspekty moralne;
7) wymienia konfl ikty, którym towarzyszy terroryzm; wyjaśnia ich przy-
czyny oraz motywy i sposoby działania terrorystów; opisuje i ocenia stra-
tegie zwalczania terroryzmu;
8) przedstawia inicjatywy na rzecz pokoju, demokracji i praw człowieka 
(w tym działania laureatów Pokojowej Nagrody Nobla).
41. Globalizacja współczesnego świata. Uczeń:
1) przedstawia wieloaspektowy charakter procesów globalizacji (polityka, 
gospodarka, kul tura, komunikacja, ekologia);
2) ocenia rolę wybranych państw oraz instytucji o zasięgu globalnym (or-
ganizacji, korporacji, mediów) w procesach globalizacyjnych;
3) rozważa racje ruchów ekologicznych i alterglobalistycznych oraz racje 
ich przeciwników, formułując własne stanowisko w tej sprawie.
43. Integracja europejska. Uczeń:
6) rozważa dylematy związane z dalszym rozszerzaniem i reformą Unii 
Europejskiej;
45. Polska w Unii Europejskiej. Uczeń:
1) wyjaśnia, na czym polega swobodny przepływ osób, kapitału, towarów 
i usług w Unii Europejskiej oraz jakie są zasady przekraczania granic przez 
polskich obywateli (w strefi e Schengen i poza nią);
2) opisuje prawa i obowiązki wynikające z posiadania obywatelstwa Unii 
Europejskiej, w tym możliwość skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich 
Unii Europejskiej;
3) ocenia skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej i perspektywy jej 
rozwoju w Unii Europejskiej, odwołując się do danych statystycznych, ba-
dań opinii publicznej oraz informacji o wy korzystaniu środków unijnych 
w Polsce, regionie i gminie;

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

IV etap edukacyjny – tylko zakres podstawowy

1. Człowiek przedsiębiorczy. Uczeń:
4) charakteryzuje swoje role społeczne i typowe dla nich zachowania;
9) przedstawia drogę, jaką dochodzi się własnych praw w roli członka 
zespołu, pracownika, konsumenta;
11) odczytuje informacje zawarte w reklamach, odróżniając je od elemen-
tów perswazyjnych; wskazuje pozytywne i negatywne przykłady wpływu 
reklamy na konsumentów.
4. Państwo, gospodarka. Uczeń:
4) wymienia źródła dochodów i rodzaje wydatków państwa;
6. Rynek pracy. Uczeń:
1) omawia mierniki i skutki bezrobocia dla gospodarki oraz sposoby walki 
z bezrobociem;
2) wyjaśnia motywy aktywności zawodowej człowieka;
3) analizuje własne możliwości znalezienia pracy na rynku lokalnym, re-
gionalnym, krajowym  i europejskim;
4) wyszukuje oferty pracy, uwzględniając własne możliwości i predyspo-
zycje;
9) rozróżnia zachowania etyczne i nieetyczne w roli pracodawcy i pra-
cownika; wyjaśnia zjawisko mobbingu w miejscu pracy oraz przedstawia 
sposoby przeciwdziałania.
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PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

III etap edukacyjny

Zagadnienia:
1. Rozwój człowieka: faza prenatalna, narodziny, faza niemowlęca, wcze-
snodziecięca, przedpokwitaniowa, dojrzewania, młodości, wieku średnie-
go, wieku późnego. Życie jako fundamentalna wartość.
2. Budowa prawidłowych relacji z rodzicami. Konfl ikt pokoleń; przyczyny 
i sposoby rozwiązywania konfl iktów. Odpowiedzialność wszystkich za 
atmosferę panującą w rodzinie. Rodzina niepełna.
3. Rola autorytetów w życiu człowieka.
4. Relacje międzyosobowe i ich znaczenie. Przyjaźń, zakochanie, miłość; 
pierwsze fascynacje, miłość platoniczna, miłość młodzieńcza, miłość 
dojrzała.
5. Zachowania asertywne.
6. Podstawowe informacje o rozwoju seksualnym człowieka: tożsamość 
płciowa: kobiecość i męskość.
7. Dojrzewanie. Rozumienie i akceptacja kryteriów dojrzałości biologicz-
nej, psychicznej i społecznej.
8. Problemy i trudności okresu dojrzewania (napięcia seksualne, ma-
sturbacja), sposoby radzenia sobie z nimi, pomoc w rozeznaniu sytuacji 
wymagających porady lekarza lub innych specjalistów.
9. Różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców; postawy 
i wzajemne oczekiwania.
10. Zagrożenia okresu dojrzewania: presja seksualna, uzależnienia, porno-
grafi a, prostytucja nie letnich.
11. Główne funkcje płciowości: wyrażanie miłości, budowanie więzi i ro-
dzicielstwo.
12. Inicjacja seksualna; związek pomiędzy aktywnością seksualną a miło-
ścią i odpowiedzialnością; dysfunkcje związane z przedmiotowym trakto-
waniem człowieka w dziedzinie seksualnej. Ryzyko związane z wczesną
inicjacją.
13. Kształtowanie i akceptacja tożsamości płciowej. Możliwości pomocy 
w pokonywaniu trudności związanych z tożsamością płciową.
14. Płodność wspólną sprawą kobiety i mężczyzny.
15. Planowanie rodziny. Metody rozpoznawania płodności. Antykoncepcja 
– aspekt zdrowotny, psychologiczny i etyczny.
16. Infekcje przenoszone drogą płciową. AIDS: drogi przenoszenia zakaże-
nia, profi laktyka, aspekt społeczny.
17. Wartości związane z seksualnością człowieka: męskość, kobiecość, mi-
łość, małżeństwo, rodzicielstwo. Znaczenie odpowiedzialności w przeży-
waniu własnej płciowości oraz budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi.
18. Wpływ sposobu spędzania wolnego czasu (w tym korzystania ze środ-
ków masowego przekazu) na człowieka.

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

IV etap edukacyjny – tylko zakres podstawowy
Zagadnienia:
1. Tożsamość i wielowymiarowość człowieka. Poczucie sensu życia.
2. Komunikacja interpersonalna, asertywność, techniki negocjacji, em-
patia.
3. Tolerancja wobec odmienności kulturowych, etnicznych, religijnych, 
seksualnych.
6. Wartości i pojęcia związane z płciowością człowieka: męskość, ko-

biecość, miłość, rodzi na, rodzicielstwo. Znaczenie odpowiedzialności 
w przeżywaniu własnej płciowości i budowaniu emocjonalnych więzi. 
Role kobiet i mężczyzn a panujące stereotypy.
9. Komplementarność płci – wzajemne dopełnianie się płci w sferach fi -
zycznej, psychicznej, emocjonalnej i społecznej. Rozumienie, akceptacja i 
szacunek dla osób płci odmiennej.
10. Istota, rodzaje i etapy rozwoju miłości. Różnice w przeżywaniu miło-
ści.
15. Normy zachowań seksualnych. Przemoc i przestępstwa seksualne; 
możliwości zapobiegania, sposoby obrony. Informacja o ośrodkach pomo-
cy psychologicznej,  medycznej i prawnej.
19. Funkcje rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dzieci 
w rodzinie. Znaczenie prawidłowych postaw rodzicielskich dla rozwoju 
dziecka. Samotne rodzicielstwo.
21. Aborcja jako zagrożenie dla zdrowia psychicznego i fi zycznego – 
aspekty: prawny, medyczny i etyczny.
22. Konfl ikty w rodzinie i ich przyczyny. Sposoby rozwiązywania konfl ik-
tów.
23. Przemoc w rodzinie. Wykorzystywanie seksualne. Profi laktyka. Możli-
wości uzyskiwania pomocy.
24. Zagrożenia życia społecznego alkoholizm, narkomania, agresja, sekty, 
pornografi a.
25. Prawodawstwo dotyczące rodziny. Zawarcie małżeństwa, separacja, 
rozwód. Prawa i obowiązki małżonków i rodziców, prawa dziecka. Obo-
wiązki państwa wobec rodziny.
26. Człowiek wobec niepełnosprawności, starości, choroby, umierania 
i śmierci, w tym w aspekcie życia rodzinnego.
27. Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne w Polsce.

Opracowała: Ewa Stoecker
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Fundacja Autonomia to niezależna, nie nastawiona na zysk, 
organizacja pozarządowa założona w 2007 roku.

Naszym celem jest powstrzymanie nietolerancji, dyskryminacji i przemo-
cy ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne lub 
narodowe, wiek, stopień sprawności i in. poprzez:

zmianę społecznych i kulturowych wzorców przypisywanych męż-• 
czyznom i kobietom oraz obyczajów, uprzedzeń i stereotypów, które 
skutkują zachowaniami agresywnymi i przemocą ze względu na płeć
promowanie metody WenDo – samoobrony i asertywności dla kobiet • 
i dziewcząt
upowszechnianie idei feminizmu, równości płci i praw człowieka• 
eliminowanie stereotypów i uprzedzeń• 
wzmacnianie odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko dyskrymi-• 
nacji i przemocy
wspieranie emancypacji osób należących do grup marginalizowanych • 
i wykluczanych
rozwój demokracji, świadomości i aktywności obywatelskiej oraz • 
współpracy między jednostkami i grupami

CO ROBIMY?
UCZYMY SIEBIE I INNYCH – prowadzimy i organizujemy warsztaty, szkolenia 
(także dla trenerów/ek), konferencje, dyskusje, spotkania, projekcje i festiwale 
fi lmowe. 

TWORZYMY I PROWADZIMY WWW.BEZUPRZEDZEN.ORG – największy polski 
serwis internetowy poświęcony edukacji antydyskryminacyjnej i równościowej.

PUBLIKUJEMY materiały informacyjne i edukacyjne takie jak: ulotki, pocztówki, 
plakaty, książki, podręczniki szkoleniowe i fi lmy edukacyjne. 
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DZIAŁAMY – ORGANIZUJEMY I ANGAŻUJEMY SIĘ w marsze, manifestacje, akcje 
i kampanie społeczne m.in. ogólnoświatową kampanię „16 Dni Akcji Przeciwko 
Przemocy ze względu na Płeć”. 

WSPIERAMY inne inicjatywy obywatelskie m.in.:
grupę nieformalną Ulica Siostrzana. 

WSPÓŁPRACUJEMY z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, 
placówkami edukacyjnymi (uczelnie, szkoły), mediami oraz instytucjami 
administracji lokalnej i centralnej.

Tematyka naszych działań edukacyjnych to m.in.: przeciwdziałanie przemocy, 
dyskryminacji i przestępstwom motywowanym uprzedzeniami, prawa człowieka 
i ich ochrona, demokracja na poziomie małych grup (metoda Betzavta), 
zasada równości płci w projektach społecznych, gender mainstreaming oraz 
różnorodność, udział kobiet w życiu publicznym i politycznym, historia ruchu 
LGBT i in. 

NASZE PROGRAMY I PROJEKTY to m.in.:
Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami – edukacja antydyskryminacyjna i genderowa,
Milczenie nie jest złotem – przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy 
ze względu na płeć i orientację seksualną,
Droga kobiet – przeciwdziałanie przemocy wobec dziewcząt i młodych kobiet,
Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie
– edycja krakowska.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ ?
e-mail: fundacja@autonomia.org.pl
tel.: +48/515 47 66 59
adres korespondencyjny: 
ul. Krakowska 19, 31-062 Kraków

strony internetowe:
www.autonomia.org.pl,
www.bezuprzedzen.org
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