
Komunikat Rzecznika Praw Obywatelskich 

w związku z obchodami 

Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową 

Dnia 21 marca 2009 roku uwaga społeczności międzynarodowej skupia się na 

Międzynarodowym Dniu Walki z Dyskryminacją Rasową. Naruszanie praw człowieka ze 

względu na jego rasę stanowi jedno z najcięższych pogwałceń praw podstawowych. 

W historii ubiegłego stulecia zbrodnicze reżimy wielokrotnie doprowadziły do czystek 

etnicznych i zbrodni na skalę ludobójstwa, opierając swą działalność na dyskryminacji 

z powodów rasowych. Niestety, we współczesnym świecie także doświadczamy na różnych 

kontynentach nierównego traktowania osób z takich właśnie powodów. Dyskryminacja 

rasowa, ksenofobia i związana z tymi zjawiskami nietolerancja stanowią pogwałcenie 

zarówno prawa międzynarodowego, jak i standardów społeczeństw cywilizowanych. 

W obliczu tych zjawisk trzeba podkreślić z całą mocą, że każdy przejaw dyskryminacji ze 

względu na rasę stanowi zagrożenie dla budowy społeczeństwa opartego na zasadzie 

godności każdego człowieka. 

Mając to na względzie należy przypomnieć, że art. 32 polskiej Konstytucji stanowi, 

że wszyscy są wobec prawa równi i nikt nie może być dyskryminowany w życiu 

politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Poza tym 

niezwykle istotnym nakazem konstytucyjnym Rzeczpospolita związana jest prawem 

międzynarodowym, które dotyczy przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji 

rasowej. Polska jest sygnatariuszem międzynarodowej konwencji 

o likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, przyjętej w roku 1966 na forum 

Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nasz kraj uczynił wiele na polu walki z nierównym 

traktowaniem osób odmiennych rasowo. Z przykrością muszę jednak zauważyć, iż nie 

odważyłbym się dzisiaj na stwierdzenie, że nasz kraj uporał się całkowicie z problemem 
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dyskryminacji rasowej. Dowodzi tego chociażby konieczność podejmowania przeze mnie 

spraw dotyczących w szczególności rasizmu w polskim sporcie, w tym wśród kibiców 

najpopularniejszej dyscypliny sportowej, jaką jest piłka nożna. 

W roku 2001 społeczność międzynarodowa zorganizowała w Durbanie światową 

konferencję, na której uznano konieczność powszechnej walki z rasizmem. W dniach 20-24 

kwietnia 2009 r. planowana jest międzyrządowa konferencja tzw. Durban II pod hasłem 

„Zjednoczeni przeciw Rasizmowi: Godność i Sprawiedliwość dla Wszystkich", podczas 

której w Genewie dokonać się ma przeglądu obecnej sytuacji w tym zakresie. 

Niestety, dochodzą mnie niepokojące wieści dotyczące tej konferencji. Istnieje 

poważne niebezpieczeństwo, że konferencja, która powinna być świętem pokoju, tolerancji 

i wzajemnego poszanowania, może przerodzić się częściowo w forum wystąpień 

antysemickich i antyizraelskich, przede wszystkim ze strony niektórych krajów Bliskiego 

Wschodu. W związku z tym konferencję postanowiły zbojkotować m.in. Stany 

Zjednoczone, Kanada i Izrael. Podjęcie podobnej decyzji rozważa Unia Europejska. 

Jako Rzecznik Praw Obywatelskich, stojący na straży wolności i praw wszystkich 

obywateli, nie mogę się pogodzić z próbami przekształcenia forum międzynarodowego 

w arenę nienawiści rasowej. Dlatego pragnę skierować apel do władz Rzeczypospolitej 

o solidarność z tymi wszystkimi, którym bliskie są powszechne idee walki z wszelkimi 

formami dyskryminacji rasowej. 


