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Chciałbym polecić uwadze Pana Prezesa dokument zatytułowany Deklaracja 

współpracy miast na rzecz otwartości i dialogu międzykulturowego, podpisany w dniu 22 

stycznia br. przez Prezydentów Wrocławia, Gdańska, Poznania i Krakowa. Jest to dokument 

szczególnej wagi. Władze samorządowe czterech miast deklarują w nim wierność zasadzie 

tolerancji i wzajemnego szacunku, wyrażają sprzeciw wobec aktów przemocy motywowanych 

nienawiścią, a także zapewniają, że z pełną stanowczością będą reagować na wszelkie 

wydarzenia o takim charakterze
1
. 

Podtrzymanie i promowanie takich wartości, jak szacunek i tolerancja, jest 

szczególnie istotne zwłaszcza teraz, kiedy w społeczeństwie narastają niechętne, czy wręcz 

wrogie, postawy wobec osób o różnym pochodzeniu narodowym czy etnicznym 

i wyznawców innych religii. Z tego też powodu równie ważna jest deklaracja władz 

publicznych, świadcząca o determinacji w zwalczaniu wszelkich przejawów nienawiści oraz 

aktów agresji motywowanych pochodzeniem lub wyznaniem.    

Odwołując się zatem do wartości, które legły u podstaw przywołanej wyżej 

Deklaracji chciałbym zachęcić Pana Prezesa oraz wszystkich członków Związku Miast 

Polskich do współpracy w zakresie promowania zasady równego traktowania w życiu 

publicznym, w tym poprzez wspieranie idei dialogu międzykulturowego, oraz zwalczania 

wszelkich form dyskryminacji i nienawiści. Mam nadzieję, że inicjatywa podjęta przez 

Prezydentów Wrocławia, Gdańska, Poznania i Krakowa przyczyni się do stworzenia 

szerokiej koalicji władz samorządowych na rzecz wzajemnej tolerancji i współistnienia 

różnych kultur.   

          Warszawa, 4 lutego 2016 r. 

 

Pan 

Zygmunt Frankiewicz 

Prezes Związku Miast Polskich 

ul. Robocza 42 

61 – 517 POZNAŃ  
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Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej 

w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1700, z późn. zm.) 

powierzyła Rzecznikowi Praw Obywatelskich zadania dotyczące realizacji zasady równego 

traktowania. Przeciwdziałanie rasizmowi, ksenofobii oraz związanej z nimi nietolerancji 

zaliczam do priorytetowych kierunków swojej aktywności. Dlatego też pozwalam sobie 

polecić uwadze Pana Prezesa publikacje Biura Rzecznika, które mogą stanowić inspirację 

i wsparcie w tego rodzaju działaniach. Wśród dostępnych materiałów szczególnie przydatne 

mogą okazać się następujące publikacje: „Dostępność lekcji religii wyznań 

mniejszościowych i lekcji etyki w ramach systemu edukacji szkolnej”, „Debaty Jana 

Nowaka – Jeziorańskiego: Rozmowy na temat przeciwdziałania nienawiści, dyskryminacji i 

nieufności”, a także cyklicznie wydawane Informacje o działalności Rzecznika Praw 

Obywatelskich w obszarze równego traktowania
2
. 

Chciałbym ponadto zwrócić uwagę Pana Prezesa na Program Intercultural cities, 

realizowany pod auspicjami Rady Europy. Założenia tego Programu są całkowicie zbieżne 

z treścią wspominanej wyżej Deklaracji. Program Rady Europy wzywa do przeciwdziałania 

uprzedzeniom i dyskryminacji oraz promowania wielokulturowych (pluralistycznych) 

tożsamości miast, przypomina o obowiązkach władz samorządowych w zakresie 

zapewnienia równego dostępu do instytucji i służb publicznych oraz wskazuje na  potrzebę 

bliskiej współpracy pomiędzy samorządami, lokalnymi przedsiębiorcami i społeczeństwem 

obywatelskim. Wśród uczestników Programu Polskę aktualnie reprezentuje jedynie Lublin. 

Z uwagi na doniosłość celów, jakim służy wspomniany Program, byłbym zobowiązany, 

gdyby zechciał Pan Prezes przekazać informację o inicjatywie Rady Europy
3
 członkom 

Związku Miast Polskich.  

Jeszcze raz zwracam się z gorącym apelem o wsparcie działań na rzecz budowania 

wspólnot lokalnych otwartych na różnorodność i wolnych od przemocy i dyskryminacji. 

 

 Podpis na oryginale 

 

 

                                                           
1
 Szczegółowe informacje na temat tego dokument zamieszczone zostały na stronie internetowej: 

www.wroclaw.pl/miasta-przeciwko-nietolerancji-we-wroclawiu-debatuja-prezydenci-relacja-on-line.  
2
 Wszystkie te materiały dostępne są na stronie internetowej www.brpo.gov.pl, w zakładce PUBLIKACJE. 

3
 Szczegóły Programu zamieszczone zostały na stronie internetowej: 

http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/participating-cities 
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