
Rzecznik Praw Obywatelskich rzuca wyzwanie dyskryminacji 
2009-03-20 08:12, aktualizacja: 2009-03-20 08:13:26  
 
 
W Polsce około 2 proc. obywateli należy do mniejszości narodowych. Co stoi na przeszkodzie pełnego 
zaakceptowania ich odrębności kulturowej, innego spojrzenia na historię, przy jednoczesnym 
poszanowaniu pełni praw jakie im przysługują?  

Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Janusz Kochanowski, spotkał się z przedstawicielami mniejszości narodowych 
zamieszkujących w Polsce. Omówione zostały bieżące problemy z jakimi borykają się inne narodowości i 
sposoby ich przeciwdziałaniu. Tego typu spotkania mają mieć charakter cykliczny, a pierwsze odbyło się rok 
temu. Przyjrzyjmy się niektórym wyzwaniom, przed którymi stanie Biuro RPO celem zwalczania dyskryminacji 
na tle narodowym i etnicznym. 
 
Delegacja mniejszości ukraińskiej jako pierwsza zabrała głos. 
- Konstatujemy taką dziwną sytuację, że wzrasta w Rzeczpospolitej ilość instytucji zajmujących się problematyką 
mniejszości, natomiast z jakością rozwiązywania pewnych problemów nie jest najlepiej - mówi Piotr Tyma, 
prezes zarządu Związku Ukraińców Polskich.  
 
Jako przykład podaje sprawę dwóch dzwonów cerkiewnych odkopanych w bieszczadzkiej wsi Lutowiska, które 
już od lat „milczą” bo ich przekazanie na Ukrainę, do wsi Dulczany gdzie mieszkają wysiedleńcy, jest 
blokowane.  
- Sprawa ta ciągnie się 10 lat bez rozwiązania. Ta sprawa może pokazywać w jakich realiach bardzo często 
funkcjonują społeczności mniejszościowe, tzn. wobec takiej mitręgi biurokratycznej, wobec złej woli, 
społeczności są bezsilne - mówi. 
 
Grzegorz Kuprianowicz, przedstawiciel Towarzystwa Ukraińskiego z Lublina podkreśla, że dyskryminacja jest 
trudna do udowodnienia, a część mniejszości wykazuje brak wiary w to, że pewne sprawy można załatwić  
- Po co marnować czas, po co coś robić jeżeli i tak nie przyniesie to skutków? - pyta retorycznie.  
 
- Poważnym problemem jest realizowanie tych praw, które są zapisane - dodaje. Ukraińcy przypomnieli również, 
że jako jedyna społeczność mniejszościowa przygotowali oni, już dwa lata temu, alternatywny raport z realizacji 
przez Polskę ramowej konwencji o ochronie mniejszości narodowych. W tym raporcie znajdują się konkretne 
obszary dyskryminacji mniejszości ukraińskiej. Niestety do tej pory nikt, w tym Rzecznik Praw Obywatelskich, 
nie przeanalizował tego raportu.  
- Brak reakcji na ten raport jest dla mnie symptomatyczny. 
Na poziomie krajowym, mimo tego, że sprecyzowaliśmy jakiego rodzaju zagrożenia, braki są przez nas 
postrzegane dwa lata ten raport istnieje trochę sobie, a muzom - mówi Piotr Tyma. 
 
Halina Romańczuk, prezes Rosyjskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego zwraca uwagę na pełne 
nienawiści napisy na ścianach. - Kiedy ja widzę napisy „ruskie won” to mnie ciarki przechodzą - mówi.  
 
Okazuje się, że różne mniejszości i pogwałcenie ich dóbr osobistych potrafi być różnie kwalifikowane przez 
służby odpowiedzialne za interwencję w tym konkretnym przypadku w Białymstoku. Napisy na meczetach to 
„naruszenie praw religijnych”, ale kiedy na cerkwi pojawiły się niecenzuralne hasła prokuratura określa je jako 
„niszczenie mienia”.  
- Tutaj już nie wchodzą w grę uczucia religijne? - pyta Romańczuk. - W tym roku nadal pojawiają się napisy 
„ruskie won” i to w jakim miejscu? W miejscu gdzie się wychodzi z cerkwi, w miejscu gdzie wychodzą okna 
duchownych prawosławnych, w miejscu gdzie jest Uniwersytet Białostocki, Wydział Filologii Rosyjskiej - 
dodaje. 
 
Na problemy mniejszości romskiej zwracają uwagę Karol Parno Gierliński z International Romani Union i prof. 
Barbara Weigl, doradca Stowarzyszenia Asystentów Edukacji Romskiej.  
- Żadne ze środowisk w ten sposób nie doznało i nie doznaje wykluczenia społecznego jak środowisko romskie. 
Nie zawsze wina jest po stronie zewnętrznej, czasem i z naszej przyczyny - mówi Karol Gierliński.  
 
Wykluczenie obejmuje szereg obszarów, w tym problemy z prawem i znalezieniem pracy.  
- Na 20 tys. ludzi jak mniej więcej się określa nasze środowisko, mamy tysiąc ludzi nie istniejących nigdzie - 
mówi Gierliński. Mowa o żyjących w nędzy rodzinach romskich, które nie mają żadnych dokumentów, nie 
odnotowuje się nawet aktów urodzenia dzieci, czy śmierć osoby.  
 
Często są to osoby, które popełniły przestępstwo.  



- Są ludzie skazani prawomocnym wyrokiem, słusznym prawdopodobnie wyrokiem. Ci ludzie zaczynają się 
ukrywać, nie mogą dostać pracy - kontynuuje Barbara Weigl. - Tworzy się błędne kompletnie koło, czy jest jakaś 
droga wyjścia z tego impasu? Środowisko romskie, które ma szczególny wpływ na swoich młodszych 
współziomków jak gdyby pyta czy mamy tutaj jakiś pomysł, jakąś możliwość społecznego poręczenia, czy też 
objęcia opieką, wyciągnięcia tych ludzi z krzaków!? - dodaje Weigl. 
 
Piotr Kadlčik, przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce apeluje o to, by biuro RPO 
aktywniej angażowało się w inspirowanie z urzędu spraw dotyczących dyskryminacji. Jest to związane z tym - o 
czym z resztą wspomnieli na początku Ukraińcy - że zdecydowana większość pokrzywdzonych osób nie zgłasza 
się, nie walczy o swoje prawa bo nie wierzy w polski wymiar sprawiedliwości, wręcz przeciwnie - obawiają się 
pogorszenia swojej sytuacji.  
 
- Lata komuny sprawiły, że wielu spośród nas tak naprawdę do dzisiaj trochę się boi tej władzy mimo tego, że w 
głowę się nam kładzie, że to jest nowa władza, nowa rzeczywistość i w ogóle jest na nowo. Bardzo często jest, że 
my mamy jakiś taki opór przed tą władzą - mówi Piotr Kadlčik. - I mam wrażenie, że biuro Rzecznika samo 
powinno starać się na podstawie naszych mniej lub bardziej nieśmiałych uwag identyfikować pewne problemy i z 
tymi problemami próbować się mierzyć - dodaje. 
 
Przedstawiciel Wspólnoty Litwinów w Polsce, Bronius Makauskas, sygnalizuje zapotrzebowanie na 
dyskryminację pozytywną, czyli w swej naturze dodatkowe, nie zobligowane prawem, działania wyrównujące 
pozycję litewskiej, ale nie tylko, mniejszości narodowej względem Polaków. Jako przykład podaje on walkę o 
równe dotowanie polskich i litewskich przedszkoli po naszej stronie granicy.  
- O pozytywną dyskryminację jest bardzo trudno walczyć - mówi Mkauskas.  
 
Drugim problemem są upamiętnienia.  
- Ja wiem, że walczyliśmy między sobą po I wojnie światowej, wszyscy to wiedzą. Litwini się już dawno 
pogodzili z tym, że przegrali, a Polacy w Sejnach dalej prowadzą z nami wojnę.  
Makauskas przypomina tym samym konflikt w przygranicznej miejscowości Sejny, której władze sprzeciwiają się 
litewskiemu projektowi nazwania jednej z ulic imieniem Antonasa Baranauskasa.  
- Mamy dzięki temu, wbrew przepisom, postkomunistyczną ulicę „22 lipca”, zamiast wspólnego biskupa, który 
chronił oba narody przed rusyfikacją. 
 
Powyższe kwestie to tylko wierzchołek góry lodowej. Dokumentacja tych i wielu innych spraw została złożona na 
ręce Rzecznika, a ten będzie się nimi skrupulatnie zajmował. 
- Mam nadzieję, że raz na jakiś czas będziemy mogli wracać do tych spotkań, żeby Państwu powiedzieć co nam 
się udało załatwić i to czego nam się nie udało załatwić i wysłuchać nowych skarg i postulatów - powiedział dr 
Janusz Kochanowski na zakończenie.  
 
Warto dodać, że jutrzejszy dzień, 21 marca jest Międzynarodowym Dniem Walki z Dyskryminacją Rasową. Tego 
dnia w 1960 roku południowoafrykańscy policjanci zastrzelili w miejscowości Sharpeville 69 uczestników 
pokojowej demonstracji przeciwko polityce apartheidu. 


