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Od redakcji
Różnorodność jest na językach. Organizowane są rozmaite wydarzenia związane z tym tematem, wydawane publikacje, ogłaszane
konkursy. Zarządzanie różnorodnością (ang. diversity management)
zaczęło być na porządku dziennym w wielu instytucjach. Niektóre
aspekty różnorodności wielu z nas weszły w krew.
Jednak różnorodność nie jest oczywista, nie dzieje się sama z siebie. Czasami ludzie czują się przytłoczeni wymogiem uwzględniania
potrzeb różnych grup społecznych w swojej działalności. Czasami
brakuje też niezbędnych zasobów.

Co należy wziąć pod uwagę podczas wymiany z osobami z niepełnosprawnościami? Jak z sukcesem zorganizować spotkanie młodzieży
ze szkoły podstawowej z Dębicy i klubu sportowego z Paderborn,
w którym większość stanowią muzułmanie? Jak w swojej pracy promować inkluzję i jak skutecznie reagować na mowę nienawiści? To
tylko niektóre z pytań, na które odpowiadają autorzy naszych tekstów.
Mamy nadzieję, że doświadczenia i wskazówki opisane w INFO
przekonają Państwa do (jeszcze większego) zaangażowania na rzecz
różnorodności. Życzymy inspirującej lektury.

Mówienie o różnorodności i stwarzanie takich warunków, by nas
wzbogacała i nie była postrzegana jako przeszkoda, jest zatem dziś
ważniejsze niż kiedykolwiek. W latach 2017-2019 PNWM poświęciła
więc swą działalność właśnie tej tematyce. Poprzez rozmaite inicjatywy i projekty rozpoczęliśmy dyskusję o tym, w jaki sposób wszyscy,
którzy chcą, mogą wziąć udział w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży. Pewien przyczynek do niej chcemy także mieć tym wydaniem
INFO, które pomaga naświetlić wybrane aspekty różnorodności.

ALEKSANDRA
MILEWSKA-CZACHUR,
ANJA SCHMIDT
– redaktorki INFO, odpowiedzialne za Public Relations
w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).
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Trzy kroki na drodze ku większej
różnorodności
Nie wszystkie Niemki i nie wszyscy Niemcy są bezpośredni, zdystansowani i punktualni.
Nie wszystkie Polki i nie wszyscy Polacy są emocjonalni, eurosceptyczni i gościnni.
Każdy człowiek – niezależne od narodowości, jaką reprezentuje – ma różne oblicza. Aby ta różnorodność mogła znaleźć właściwe
miejsce w społeczeństwie, należy spełnić jeden istotny warunek:
szanować drugiego człowieka, nie szufladkując go ani nie ocieniając
go pozytywnie czy negatywnie na podstawie pochodzenia, wieku, sposobu, w jaki pracuje, kocha, modli się czy robi cokolwiek innego.
Każdy, kto chce wcielić w życie prawdziwą różnorodność i osiągnąć
więcej niż „jedynie” wielokulturową jedność, a mianowicie – transkulturową różnorodność – powinien przejść przez trzy kroki polegające
na poznaniu i działaniu.
Należy:
1. dostrzec własną różnorodność,
2. zauważyć różnorodność u innych i zaakceptować ją oraz
3. zainicjować komunikację na temat cech wspólnych i różnic, skupiając się przy tym na elementach łączących.

Ja pod wieloma postaciami
Dostrzeżenie i zaakceptowanie siebie wymaga przede wszystkim tego,
by nie definiować się poprzez pryzmat przynależności do jakiejś grupy, której na dodatek przypisywane są cechy oparte na stereotypach
w rodzaju „punktualne Niemki i punktualni Niemcy” czy „gościnne
Polki i gościnni Polacy”. Taką perspektywę, zakładającą postrzeganie
siebie samego wyłącznie jako elementu jakiejś określonej grupy oraz
odnoszenie do własnej osoby cech charakteryzujących tę grupę – i to
bez jakiejkolwiek refleksji i podawania ich w wątpliwość – można
w ślad za psychoanalitykiem Erichem Frommem określić mianem
wyobcowania od innych. Łączy się z tym odcięcie od wszelkich pozostałych grup, co usprawiedliwia traktowanie ich jako mniej wartościowych lub gorszych. Stanowi to podstawową przesłankę myślenia rasistowskiego.1 Dlaczego bowiem mielibyśmy widzieć w innych ludziach
wartościowe, pełne godności jednostki, obdarzone cechami jedynymi
w swoim rodzaju, jeśli nawet na samych siebie nie patrzymy w taki
sposób? Dostrzeganie własnej różnorodności oznacza więc z jednej
strony poddawanie analizie swojej przynależności grupowej i odejście
od przypisywania określonych cech charakterologicznych wszystkim
mieszkańcom konkretnego obszaru geograficznego. Z drugiej strony
oznacza zaś konieczność uświadomienia sobie własnych doświadczeń, własnej zmieniającej się tożsamości kulturowej oraz wyznawanych wartości po to, aby móc w pełni rozwinąć swoją osobowość.

na grupy. Aby jednak sprostać wyzwaniom różnorodności, trzeba
nieustannie poszukiwać dla tych grup uzasadnienia, przekształcać je,
rozszerzać lub odrzucać.

Co nas łączy, a co nas dzieli?
Myśl przewodnią trzeciego kroku do osiągnięcia różnorodności wyraża zdanie „Widzę siebie Twoimi oczami”2. Pomiędzy członkami
pozornie różnych grup musi więc dojść do bezpośredniej wymiany
poglądów, zwłaszcza na temat cech wspólnych, ale też i różnic. Dopiero to pozwala zauważyć paralele z własnym życiem oraz dostrzec
w partnerze część samego siebie. Należy przy tym pamiętać, że sam
kontakt tu nie wystarczy. Spotkanie z innym człowiekiem i wymiana
myśli powinny mieć ustalone reguły i przebiegać zgodnie z zasadami
hipotezy kontaktu. Jest więc między innymi istotne, by wszystkie osoby biorące w tym udział dążyły do tego samego celu, a w grupie nie
było konkurencji lub hierarchii. Potrzebne jest też wsparcie ze strony
osób cieszących się autorytetem i stworzenie możliwości zawarcia
długotrwałych przyjaźni.

Wymiana (młodzieży) jest pomocna
Międzynarodowe spotkania młodzieży umożliwiają nawiązanie kontaktów między młodymi ludźmi różnych narodowości, przyczyniając
się do budowania relacji zgodnie z przedstawionymi tutaj trzema
filarami różnorodności. Aby to się powiodło, należy pamiętać, by
struktura spotkań uwzględniała wymienione tu kroki prowadzące
ku różnorodności. Istotne znaczenie ma także profesjonalna opieka
i intensywne przygotowanie oraz podsumowanie każdego spotkania.
Dzięki temu różnorodność wypełni się prawdziwym życiem, a spotkania młodzieży będą się przyczyniać do zwalczania dyskryminacji,
wzmacniania praw człowieka oraz rozwoju zjednoczonej Europy.

ZDJĘCIA: PIOTR STROJNOWSKI, CLAUDIA PINKERT

Ty pod wieloma postaciami
Drugi krok polega na przeniesieniu powyższej autorefleksji na innych
ludzi. Oznacza to, że każdego człowieka należy traktować jak drogocenną istotę, interesować się jej życiem i nie oceniać jej z pozycji
władzy lub dominacji. Ta optyka stanowi teoretyczne podwaliny Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która nie odnosi się do grup
lub krajów, lecz indywidualnych ludzi i ich wrodzonej godności. Ale
jak sprawić, by prawa człowieka były naprawdę żywe, jeśli pojedyncza
jednostka z jej marzeniami, troskami, błędami i potrzebami z reguły
pozostaje w społeczeństwie niezauważona, a większość ludzi widzi
jedynie grupy Niemek i Niemców, Polek i Polaków czy uchodźczyń
i uchodźców i z kolei te grupy – z powodu uprzedzeń – w całości uważa za dobre lub złe? Nie ulega przy tym wątpliwości, że każdy człowiek, reagując na chaos poznawczy, instynktownie dokonuje podziału


1 Por.
rozważania Imam Attia na temat pojęć othering i rasizm: https://www.
ash-berlin.eu/hochschule/lehrende/professor-innen/prof-dr-iman-attia
/#c494.

2 To
również tytuł projektu poświęconego różnorodności międzykulturowej,
który znalazł swoje odzwierciedlenie w wystawie objazdowej: https://www.
cameo-kollektiv.de/portfolios/sehen-lernen-ich-sehe-mich-durch-dich/

CHRISTOPH PINKERT
– trener i wykładowca w dziedzinie pracy na
rzecz pokoju, członek założyciel stowarzyszenia
Kulturpixel e.V.
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Od migracji
do różnorodności

Niemcy jako kraj imigracji
Niemcy są obecnie najpopularniejszym krajem docelowym w Europie,
a zarazem (obok USA, Kanady i Australii) jednym z najpopularniejszych celów migracji na świecie. Pod koniec 2017 roku liczba legalnie
mieszkających na terytorium RFN cudzoziemców przekroczyła 10
milionów. Zbliżoną liczebność ma grupa osób z rodzin imigranckich,
które posiadają niemieckie obywatelstwo. Łącznie osoby z migracyjnymi korzeniami stanowią zatem obecnie jedną czwartą mieszkańców tego kraju, a w przypadku osób niepełnoletnich odsetek ten
osiąga nawet 40%. Warto przy tym pamiętać, że oficjalne statystyki
nie uwzględniają nielegalnych imigrantów, których liczba szacowana
bywa nawet na 1,5 miliona osób.
W grupie cudzoziemców mieszkających w Niemczech od lat dominują przybysze z Turcji. Znaczną liczebność mają też społeczności
Polaków, Włochów, Greków oraz imigrantów z terytorium dawnej

4

Jugosławii, Rumunów i Rosjan, a od kilku lat również Syryjczyków.
Wśród mieszkańców RFN znaleźć jednak można również licznych
przedstawicieli innych narodowości.
Migracje Polaków do Niemiec mają długą tradycję. Przykładowo
migracje do Saksonii w XVIII wieku były na tyle istotnym ruchem przestrzennym, że przypisano im nawet konkretny termin – obieżysastwo
(Sachsengängerei), od którego pochodziło popularne w okresie PRL-u
określenie „jechać na saksy”. Od XIX wieku dominującym kierunkiem
docelowym stało się Zagłębie Ruhry, ale też inne regiony kraju.

Lata 50. i 60. – epoka gastarbeiterów
Pierwszy po wojnie wzmożony napływ imigrantów do Niemiec miał
miejsce w latach 60. XX wieku. W związku z dobrą koniunkturą gospodarczą oraz brakiem rąk do pracy władze zachodnich Niemiec zdecydowały się sprowadzić siłę roboczą z zagranicy. W ramach celowej

ZDJĘCIE: PIOTR STROJNOWSKI

Dlaczego Niemcy są bardziej przyzwyczajeni do etnicznej i kulturowej różnorodności? Dlaczego w Polsce cudzoziemiec ciągle jeszcze jest „innym”? W jakim kierunku zmierzają obydwa społeczeństwa? Punktem wyjścia do refleksji na temat
tych odmienności jest charakterystyka procesów migracyjnych w obydwu krajach
jako czynnika kształtującego społeczną wielokulturowość.
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akcji werbunkowej podpisano zatem umowy z Włochami, Hiszpanią,
Grecją, Turcją, Portugalią, Tunezją i Marokiem. Obowiązywać miała
zasada rotacji tak zwanych gastarbeiterów (obcokrajowców przebywających na emigracji zarobkowej – przyp. red.), którzy przyjeżdżają
do Niemiec na rok, maksymalnie dwa lata. Zasady tej jednak nie
przestrzegano, pozwalając na przedłużenie pobytu. Pod koniec roku
1973, w związku z kryzysem gospodarczym, w zachodnich Niemczech
ogłoszono zakaz werbunku oraz wprowadzono ograniczenia utrudniające osiedlenie czy otrzymanie statusu pobytu, jednak liczebność
obcokrajowców rosła nadal ze względu na prawo do łączenia rodzin.
W konsekwencji liczba mieszkających w Niemczech cudzoziemców,
która na początku lat 60. wynosiła 680 tysięcy, w roku 1970 osiągnęła
2,5 miliona, a w roku 1975 – blisko 4 miliony.
Na werbunek siły roboczej zdecydowały się również władze
wschodnich Niemiec, ściągając gastarbeiterów głównie z Wietnamu,
Mozambiku i Kuby. Skala tych migracji była jednak znacznie niższa
(cudzoziemscy pracownicy stanowili zaledwie około 1% społeczeństwa), a napływ ten nie przeistoczył się w imigracje osiedleńcze, bowiem prowadzono celową politykę izolacji przebywających na terenie
NRD cudzoziemców i ściśle przestrzegano zasady rotacji zagranicznych pracowników.

Od lat 80. do dziś
W latach 80. strumień napływu rodzin gastarbeiterów stopniowo się
kurczył, za to rosła liczba azylantów i migrantów zarobkowych. Po
upadku muru berlińskiego i otwarciu się granic dla krajów byłego
bloku wschodniego wzmocniła się imigracja z Europy Wschodniej.
W tej grupie znaleźli się przesiedleńcy, zwani następnie późnymi
przesiedleńcami (osoby niemieckiego pochodzenia, przeważnie z terenów byłego Związku Radzieckiego, które otrzymywały w Niemczech
niemieckie obywatelstwo). W latach 90. napływ tej grupy jeszcze się
spotęgował. Jednocześnie, w związku z wojną w byłej Jugosławii, pojawiły się nowe grupy osób poszukujących ochrony. Wnioski o status
uchodźcy coraz częściej zaczęli też składać przybysze z Azji i Afryki.
W tym samym czasie w konsekwencji większej swobody przekraczania granic wzmogło się zjawisko imigracji zarobkowych z dawnych
krajów bloku wschodniego. Konsekwencją wymienionych fal migracji
był wzrost liczby cudzoziemców do poziomu przeszło 7 milionów. Procesom tym towarzyszył przepływ ludności między dawną NRD i RFN,
wynikający ze zjednoczenia Niemiec.
Ostatni – bardzo silny – etap imigracji do Niemiec, tzw. kryzys migracyjny, był związany z błyskawicznie rosnącą liczbą osób ubiegających się o status uchodźcy, przybywających głównie z Afryki i Bliskiego Wschodu. W jego następstwie w latach 2010–2015 miał miejsce
siedmiokrotny wzrost liczby osób ubiegających się o azyl.
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wojną domową w Grecji na przełomie lat 40. i 50. (warta odnotowania
jest też grupa uciekinierów z Chile przybyła w latach 70.). W związku
z przystąpieniem Polski do programu pomocy edukacyjnej dla państw
Trzeciego Świata, w latach 50. pojawili się zagraniczni studenci – początkowo było to zaledwie kilkaset osób, ale w latach 70. ich liczba
osiągnęła dwa tysiące, a w latach 80. zbliżyła się do poziomu trzech
tysięcy. Generalnie jednak powojenna Polska była krajem emigracyjnym, w którym napływ imigrantów miał jedynie marginalne znaczenie.

Czasy przełomu
Punktem zwrotnym w ruchach migracyjnych stał się rok 1989, kiedy
zniesienie ograniczeń wizowych i bardziej liberalna polityka imigracyjna ułatwiły przyjazdy osobom zainteresowanym czasowym lub
stałym pobytem w Polsce, a zarazem pojawiły się różnorakie czynniki
przyciągające. Do Polski zaczęli przyjeżdżać imigranci zarobkowi z terytorium byłego ZSRR oraz krajów azjatyckich (głównie Chin i Wietnamu) oraz zachęceni niskimi kosztami pracy inwestorzy z krajów Europy Zachodniej. Dodatkowo w 1991 roku Polska podpisała Konwencję
genewską, co zaowocowało zwiększonym napływem osób poszukujących ochrony (w pierwszej dekadzie najwięcej wniosków składali
obywatele Armenii, Afganistanu, Sri Lanki i Rumunii oraz przybywający z Rosji Czeczeni – w późniejszych latach ta właśnie grupa wyraźnie
dominowała). Jednocześnie zmiany ustrojowe w Europie Środkowej
i Wschodniej otworzyły drogę dla trzeciej fali (po falach w latach 40.
i 50.) repatriacji Polaków z Kresów Wschodnich. Oceniając sytuację
ostatniej dekady XX wieku, należy jednak mieć świadomość, że skala
imigracji wprawdzie rosła, ale w relacji do krajów Europy Zachodniej
nadal osiągała minimalne natężenie, bo zgodnie z szacunkami GUS-u
liczba osób, które przyjechały do Polski w latach 1991–2000, jedynie
nieznacznie przekroczyła 70 tysięcy. Przy czym w grupie tej znaleźli
się również powracający Polacy, a w przypadku obcokrajowców przeważały migracje o charakterze czasowym.

Polska w Unii Europejskiej
Wyraźne nasilenie ruchów imigracyjnych nastąpiło dopiero po akcesji
Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Wpływ na to miały czynniki
wypychające (czyli skłaniające ludzi do zmiany kraju zamieszkania,
jak na przykład konflikt zbrojny i zła sytuacja gospodarcza na Ukrainie) i przede wszystkim czynniki przyciągające: spadek bezrobocia,
poprawa koniunktury na rynku pracy i brak siły roboczej w gorzej
płatnych sektorach oraz – widoczne szczególnie w ostatnich latach –
uproszczenie procedur związanych z legalizacją zatrudnienia. W konsekwencji tych zmian w połowie 2018 roku w Polsce mieszkało 350
tysięcy cudzoziemców posiadających prawo pobytu. Rzeczywista liczba przebywających w Polsce obcokrajowców jest znacznie wyższa, bo

ZDJĘCIE: PIOTR STROJNOWSKI

Polska jako kraj imigracji
Dawna Polska była krajem wielonarodowościowym, który udzielał schronienia uciekinierom prześladowanym na tle politycznym
czy religijnym. W dwudziestoleciu międzywojennym osoby obcej
narodowości stanowiły blisko jedną trzecią populacji kraju, a wśród
mniejszości dominowali Ukraińcy,
������������������������������������������
Żydzi, Białorusini i Niemcy�����
. Liczebność mieszkających na terytorium Polski mniejszości radykalnie
spadła w konsekwencji eksterminacji ludności pochodzenia żydowskiego w okresie okupacji niemieckiej, a także powojennego przesunięcia granic i związanych z nim przesiedleń. Polska powojenna stała
się krajem w znacznym stopniu homogenicznym narodowościowo i
kulturowo.

Okres PRL-u
Jednocześnie ze względu na przynależność do bloku wschodniego
i wynikające z niej ograniczenia, ale także na czynniki ekonomiczne, napływ imigrantów do Polski był bardzo ograniczony. W okresie
PRL-u przyjęto 20-30 tysięcy uchodźców politycznych, przy czym
największą grupę stanowili tu Grecy i Macedończycy uciekający przed
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W Polsce doświadczenie wielokulturowości miało przez kilka dekad jedynie znaczenie historyczne, bo w następstwie II wojny światowej społeczeństwo stało się mocno homogeniczne, zaś napływ cudzoziemców był w PRL-u zjawiskiem marginalnym. W pierwszych latach
po transformacji ruchy imigracyjne przybrały na sile, jednak nadal
obecność obcokrajowców stanowiła w Polsce raczej ewenement niż
normę. Zauważyć to można w badaniach prowadzonych w połowie
lat 90., w których wykazano, że blisko dwie trzecie Polaków nie miało nigdy kontaktu z obcokrajowcem w pracy, miejscu zamieszkania
i kręgu znajomych. Sytuację tę zmieniła dopiero narastająca imigracja
w ostatnich dekadach – cudzoziemcy są coraz wyraźniej obecni w różnych obszarach życia Polaków, przy czym zmiana ta szczególnie zauważalna jest w ostatnich kilku latach. Mimo tak dużego tempa wzrostu liczby obcokrajowców, trzeba mieć jednak świadomość, że Polska
nadal należy do krajów z najniższym udziałem cudzoziemców w UE,
a więc poziom etnicznego i kulturowego zróżnicowania społeczeństwa
jest wciąż niewielki, choć z pewnością zachodzące w tym obszarze
zmiany są istotne i silnie odczuwane.

Akceptacja różnorodności

Zróżnicowanie kulturowe
Scharakteryzowane wcześniej procesy migracyjne w Polsce i Niemczech determinowały stopień etnicznej i kulturowej różnorodności
obydwu krajów. W konsekwencji kilku dekad intensywnych procesów
imigracyjnych udział obcokrajowców w liczbie ludności RFN jest bardzo duży, co oznacza mocne etniczne zróżnicowanie społeczeństwa
i implikuje jego wielokulturowy charakter – zarówno w obszarze
wyznawanych religii, jak i w obszarze stylu życia czy obowiązujących
daną grupę norm. Już od przełomu lat 60. i 70. kontakt z osobami pochodzącymi z innych krajów stał się dla mieszkańca Niemiec Zachodnich oczywistością, a w ostatnich dekadach codziennym doświadczeniem. Choć warto pamiętać, że poszczególne regiony kraju znacznie
się od siebie pod tym względem różnią – w Berlinie, Hamburgu,
Bremie, Hesji czy Nadrenii Północnej-Westfalii liczba cudzoziemców
przypadających na tysiąc mieszkańców jest bowiem kilkukrotnie wyższa niż w landach wschodnich. Mimo upływu prawie trzydziestu lat od
zjednoczenia Niemiec dysproporcja ta jest nadal widoczna, bo migranci napływający w ostatnich dekadach korzystali z uformowanych
wcześniej ścieżek i sieci migracyjnych, a więc przeważnie kierowali
się do zachodnich regionów kraju. Istotnym czynnikiem różnicującym
były też lepsze perspektywy zatrudnienia w „starych landach” i większa otwartość ich mieszkańców na obcokrajowców.
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1	Na podstawie oświadczenia obywatele Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy,
Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych
12 miesięcy bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.

DR HAB. EMILIA JAROSZEWSKA
– pracownik Instytutu Polityki Społecznej
WNPiSM UW. Autorka publikacji o migracjach,
między innymi o małżeństwach polsko-niemieckich oraz zależności pomiędzy migracjami,
kulturą i zdrowiem.

ZDJĘCIA: ALEKSANDER WOLAK, MARCIN SĘKUL

należy do niej doliczyć imigrantów nielegalnych oraz osoby zatrudnione w oparciu o „oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi”1,
których w 2017 roku zarejestrowano ponad 1,8 miliona.
Wśród krajów pochodzenia bardzo wyraźnie dominuje Ukraina,
przy czym napływ przybyszów z tego kraju bardzo szybko przybiera
na sile (zależnie od typu migracji udział Ukraińców w ogólnej liczbie
cudzoziemców jest inny, ale w przypadku najważniejszych kategorii
wynosi powyżej 80%). Drugie miejsce zajmują Niemcy, dalej Białoruś,
Rosja i Wietnam. Rosną też społeczności imigrantów z Chin oraz Indii
i Turcji – przybysze z tych krajów osiedlają się najczęściej w stolicy lub
jej sąsiedztwie, często w określonych dzielnicach, ale nie zauważono
powstawania gett.
Dynamiczny wzrost napływu cudzoziemców do Polski najłatwiej
można prześledzić, przyglądając się edukacji. W roku akademickim
2016/2017 na polskich uczelniach studiowało 65 tysięcy obcokrajowców. Stanowili oni niecałe 5% ogółu studentów, co oznacza, że ich
udział był jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Patrząc na te
liczby, warto jednak wiedzieć, że w ostatniej dekadzie liczba ta wzrosła przeszło pięciokrotnie, od początku XXI wieku przeszło dziesięciokrotnie, a od lat 80. – dwudziestokrotnie.

Wzrost napływu obcokrajowców oraz ich przenikanie do różnych
obszarów życia autochtonów prowadzić powinny do budowania wielokulturowej bazy i zmniejszania się skali dystansu społecznego pomiędzy obiema grupami. Zbytnie natężenie imigracji może mieć jednak
odwrotny skutek. Trudno na razie ocenić, jak wspomniany wzrost
liczebności przybywających do Polski imigrantów ostatecznie przełoży
się na relacje między przybyszami i gospodarzami. W raporcie opublikowanym w 2018 roku przez Związek Ukraińców w Polsce wyrażono
– wynikającą z analizy dyskursu mediów, w tym społecznościowych –
obawę, że imigranci z Ukrainy mogą w przyszłości paść ofiarą agresji
i dyskryminacji. Z drugiej strony „Barometr imigracji zarobkowej”
pokazuje, że brak akceptacji polskich pracowników dla zatrudniania
imigrantów z Ukrainy dotyczy niewielkiej zbiorowości.
Z kolei społeczeństwo niemieckie stanęło w ostatnich latach przed
wyzwaniem, jakim był wzmożony napływ osób ubiegających się o status uchodźcy. Wynikające z tego procesu koszty oraz administracyjne
i logistyczne dylematy, a wreszcie burzliwe dyskusje polityków, spowodowały wzrost niechęci nie tylko do nowych przybyszów, ale też do
mieszkających w kraju imigrantów. Wyrazem tego są bezprecedensowe sukcesy wyborcze sięgającego po antyislamską narrację populistyczno-prawicowego ugrupowania Alternative für Deutschland (AfD).
Pisząc o różnorodności, warto zatem pamiętać o kwestii jej akceptacji oraz ryzyku powstawania tzw. społeczeństw równoległych – czyli
sytuacji, gdy w tym samym kraju mieszkają wprawdzie różne grupy
etniczne, ale ich wzajemny kontakt jest mocno ograniczony. Sytuacja
w tym obszarze może się bowiem zmieniać zarówno w pozytywnym,
jak i w negatywnym kierunku, a bez skutecznej polityki integracyjnej
-różnorodność może być przez społeczeństwo postrzegana jako balast, a nie jako bogactwo.
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„Polsko*niemieckie” pisane z gwiazdką

ZDJĘCIE: VERENA BURGER

Co dokładnie kryje się pod pojęciem „polsko-niemieckie” w polsko-niemieckich
spotkaniach młodzieży? Narodowość, pochodzenie, miejsce zamieszkania
czy tożsamość? Czy w grę wchodzą może raczej różne kultury, które można odkryć
w trakcie takiego spotkania?
Trwa wieczór narodowy. „Niemcy” pieką kiełbaski, „Polacy” ćwiczą jakiś taniec. Z trudem przypominamy sobie czasy, gdy taki stereotypowy
podział był stałym elementem międzynarodowych projektów. Tak jak
w wielu innych placówkach kształceniowych, także i u nas od dawna
nie ma już tego rodzaju spotkań bilateralnych, choć trafniej byłoby
powiedzieć: zderzeń. Dzisiaj projekt polsko-niemiecki wygląda raczej
tak: uczennice i uczniowie z Poznania i małego miasteczka w Bawarii
spotykają się w Mikuszewie. Mają ustawić się w jednym pomieszczeniu na wirtualnej mapie i w ten sposób obrazowo pokazać wszystkim
miejscowość, w której się urodzili. Kilku chłopców chichocze, próbując jednocześnie zmieścić się na połowie jednego metra kwadratowego. Gdzieś dalej parę innych osób demonstracyjnie przyciska się do
ściany. Chcą w ten sposób pokazać, że urodziły się w miejscu, którego
nie da się już upchnąć w granicach pomieszczenia. Na koniec powstaje obraz będący symbolem spotkania „polsko*niemieckiego”, co
zapisujemy, używając gwiazdki, bo pomiędzy tym co polskie, a tym co
niemieckie i wokół tego mieści się jeszcze dużo więcej innych aspektów, o których warto rozmawiać!
Podczas innego ze spotkań irackie dzieci mieszkające wspólnie
w jednym ośrodku opiekuńczym spotykają rodzeństwo, którego ojciec
jest z pochodzenia Brytyjczykiem. Mające polskich rodziców dziecko
z Poczdamu po raz pierwszy w życiu ma okazję porozmawiać z miesz-

kającym w Polsce Romem. Młodzież z niemieckimi korzeniami poznaje
krakowiankę, która urodziła się w Wietnamie, a chłopiec pochodzący
z małej wsi w okolicach Łodzi wdaje się w pogawędkę z dziewczynką
z Berlina reprezentującą trzecie pokolenie tureckich imigrantów. Taka
sama różnorodność, jak w przypadku pochodzenia geograficznego
i kulturowego, charakteryzuje też religie wyznawane przez uczestniczki
i uczestników, ich marzenia, doświadczenia i tak dalej.
Co dzieje się w trakcie spotkań, na których panuje tak wielka różnorodność kulturowa i jak w ogóle udaje nam się te spotkania zrealizować – i to tak, by były wzbogacające, a nie deprymujące?

Przetasowania
Na kolejnym spotkaniu Neven*, uchodźca z Bośni, trafia do jednego
pokoju z dwoma rówieśnikami z Berlina. Dla tych dwóch chłopców
na samym początku staje się jasne, kto tu „nie za bardzo pasuje” i od
razu dają to Nevenowi do zrozumienia.
To oczywiste, że rozmawiając ze sobą, zaczynamy się poznawać.
Język może jednak być również powodem wykluczenia. Tak samo
jak sposób ubierania, gestykulacja i wiele innych form zachowania:
z jednej strony służą nam one do odróżnienia się od innych, a z drugiej pozwalają stwierdzić, kto – z powodu swojego geograficznego lub
społecznego pochodzenia – pasuje do naszego świata, a kto nie.
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polsko*niemieckie mogą zdziałać cuda, jeśli podejdziemy do nich nie
jak do bilateralnej wymiany, ale jak do spotkania między konkretnymi
ludźmi. I właśnie tak je poprowadzimy. Bo o to w końcu chodzi.

Czego więc trzeba

Polsko*niemieckie spotkania znakomicie nadają się do sprawdzenia, jak
daleko sięgają granice tolerancji dla wieloznaczności, gdy okazuje się,
że ludzie, których obraz mieliśmy w głowie, wcale nie są tacy „polscy”
albo „niemieccy”, jak tego oczekiwaliśmy. Tak oto w pewien wieczór
podczas spotkania, w którym biorą udział same dziewczęta, uczestniczki rozmawiają o zamążpójściu. „Jak to wygląda u was w Niemczech?”
Dziewczyny z Berlina opowiadają, że najpierw musi odbyć się wieczór
henny, tylko dla panny młodej, jej przyjaciółek i kuzynek. Tak bowiem
wygląda życie grupy dziewcząt z tureckimi korzeniami. Odpowiedź na
pytanie była więc zgodna z prawdą. Ich polskie koleżanki wydawały się
trochę zirytowane, ale ciekawość kazała im pytać dalej.

Miarą sukcesu międzynarodowych projektów nie jest dzisiaj to, czy
ich uczestniczkom i uczestnikom z różnych krajów udaje się nawiązać
przyjaźnie. Młodzież z Polski i Niemiec jeszcze kilka lat temu bardzo się
od siebie różniła. Dzisiaj większość reprezentuje kulturę globalną. Nie
potrzebuje więc wysublimowanych metod, by rozmawiać o wspólnych
upodobaniach czy zainteresowaniach. Edukacja transkulturowa z prawdziwego zdarzenia musi natomiast zaczynać się w innych obszarach, na
przykład tam, gdzie dochodzi do spotkania osób z różnych środowisk,
mających różne wykształcenie, doświadczenia czy światopogląd. Wyzwaniem jest rozwijanie tolerancji wobec ludzi, których sposób życia nie
mieści się w globalnym mainstreamie albo wykracza poza nasz własny
mikrokosmos i to zarówno po „polskiej”, jak i po „niemieckiej” stronie.
„Polsko-niemieckie” bycie razem może w tym pomóc.
Jak jednak stworzyć optymalne środowisko dydaktyczne, jeżeli –
jak to się często słyszy – „zawsze zgłaszają się te same osoby”?
Zrozumieliśmy, że sami musimy zwrócić się do osób, które chcemy
widzieć na naszych projektach. Nie wystarczy, jeśli będziemy o nich
„teoretycznie” pamiętać. Dzieci uchodźców same do nas nie przyjdą.
Odbieramy je – w dosłownym sensie tego słowa – stamtąd, gdzie się
znajdują. Odpowiednio dobierając tematy i używając języka, który
uwzględnia osoby należące do mniejszości, zwracamy się bezpośrednio do nich i wyraźnie pokazujemy, że są u nas mile widziane. Świat
bez barier oznacza dla nas nie tylko budowanie podjazdów dla wózków inwalidzkich, ale również odpowiadanie na szereg innych potrzeb
i to bez problemu. Udzielając zniżek, zachwalamy je z takim zaangażowaniem, jakbyśmy mieli na tym zarobić.
W naszej placówce to warunki są dostosowane do programów,
a nie odwrotnie. Jesteśmy samowystarczalni, więc nie musimy przerywać dyskusji, ignorować konfliktów ani naruszać (religijnych lub
etnicznych) zwyczajów żywieniowych tylko dlatego, że kuchnia narzuca nam godziny posiłków i decyduje o jadłospisie.

Lepiej, by serce biło ze wzruszenia zamiast ze strachu

Żyjemy różnorodnością

Stereotypy postawione na głowie

Ale początek wymiany nie zawsze jest zupełnie wolny od uprzedzeń.
Rodzice, dzieci, sąsiedzi, nauczycielki i nauczyciele zaczynają się niepokoić, gdy zauważą, że u nas chodzi o coś więcej niż tylko o polskość
i niemieckość uczestniczek i uczestników. Od pedagogiki genderowej
poprzez dzieci z ośrodków opiekuńczych i teamerkę o rzekomo lesbijskiej orientacji aż po wytatuowanego trenera – u nas panuje tak
wielka różnorodność, że niektórym to przeszkadza. Kiedyś w przypadku relacji pomiędzy różnymi kulturami narodowymi mieliśmy do czynienia z zaledwie garstką uprzedzeń, z których na koniec powstawały
śmieszne skecze, a dzisiaj musimy radzić sobie z różnymi rodzajami
awersji i lęków, które nie zawsze dają się łatwo obrócić w żart.
Na wspólnie przygotowywaną polsko-niemiecką sztukę teatralną postanowiono zaprosić syryjskie rodziny. Jednej z dziewcząt rodzice zabronili jednak kontaktów z uchodźcami, towarzyszący grupie nauczycielki
i nauczyciele też byli zresztą nastawieni sceptycznie. Dlatego trenerki
i trenerzy zdecydowali się na zmianę programu: nadal oczywiście ćwiczono występy, ale przede wszystkim postarano się otworzyć serca – i to
nie przy pomocy suchych argumentów, lecz dzięki prawdziwym historiom i sytuacjom. Powolne przygotowania do wizyty „obcych” spowodowały poruszające zmiany. Kiedy na koniec trzeba było odebrać rodziny
z ośrodka dla uchodźców, od razu zgłosiła się niewielka delegacja. Była
w niej także dziewczynka, której nie pozwalano na kontakty z „obcymi”.
Wreszcie może się okazać, że typowych szufladek nie uda się
zapełnić, bo ludzi nie daje się interpretować przy pomocy stałych
kodów. Może być tak, że stereotypy zostaną odrzucone i pojawi się
irytacja, która będzie skłaniać do przemyśleń albo że dzięki bezpiecznemu otoczeniu powoli uda się przezwyciężyć lęki i obawy. Spotkania
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Krótko mówiąc: różnorodność nie pojawia się u nas tylko przy okazji
pojedynczego projektu lub w ramach rocznego tematu wiodącego,
lecz stanowi realny scenariusz w codziennym przebiegu naszych spotkań. Jeżeli różnorodność ma być metodą, to (jak w przypadku każdej
innej metody) potrzebny będzie czas na zastanowienie lub dyskusję
i czas na prowadzenie sporu czy żądanie wyjaśnień. Czy oznacza to
stuprocentową elastyczność i stuprocentową ochronę mniejszości?
Tak! Poza naszym ośrodkiem życie z pewnością toczy się według
innych zasad. Ale my pokazujemy, że dzięki stworzeniu nowych warunków różnorodność nie tyle nam zagraża, co raczej nas wzbogaca.
A czasami wystarczy jedno pozytywne doświadczenie, by po chwili już
wiedzieć, za czym naprawdę warto się opowiadać.
Tekst: Verena Burger (Stowarzyszenie HochDrei – Edukacja i Spotkanie w Brandenburgii).
* Imiona zostały zmienione

Artykuł opiera się na praktycznych doświadczeniach
zebranych przez Małgorzatę
Bobrowską (po lewej,
koordynatorka ds. edukacji,
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży Mikuszewo),
Tanję Berger (koordynatorka ds. edukacji, Stowarzyszenie HochDrei)
i Birgit Weidemann (po prawej, dyrektor zarządzająca, Stowarzyszenie
HochDrei).

ZDJĘCIA: PIOTR STROJNOWSKI, VERENA BURGER

Neven miał swoją „inność” po prostu wypisaną na czole, przynajmniej w oczach tych, którym od razu udało się odpowiednio zaklasyfikować jego akcent i słownictwo. Tymczasem dzieci z Torunia nie
widziały w nim niczego, co można by uznać za śmieszne. Przeciwnie:
okazał się świetnym kumplem do słuchania muzyki, a podczas dyżuru
w kuchni w jego towarzystwie było naprawdę wesoło i brak znajomości wspólnego języka w ogóle im w tym nie przeszkadzał. Dla dzieci
z Polski to Neven był „jednym z najfajniejszych Niemców”. Co prawda
nie rozwiązało to od razu wszystkich problemów w niemieckiej grupie,
ale Neven poczuł dumę i od tej pory nie był już sam.
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Z wielokulturowością za pan brat

D

zisiejszy świat charakteryzuje różnorodność, mobilność i zmiana. Polska staje się krajem, w którym swoje miejsce znajduje
coraz więcej cudzoziemców, a w szkołach uczą się dzieci
pochodzące z innych krajów. Prowadzone od siedmiu lat warsztaty
edukacji międzykulturowej „Między Innymi” wychodzą naprzeciw
potrzebom przyszłych nauczycieli i nauczycielek, rozwijając kompetencje niezbędne do pracy w klasie. To innowacyjny projekt łączący
edukację formalną i pozaformalną, realizowany przez trenerów
i trenerki związane z instytucjami wspierającymi projekty międzynarodowe: Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (PNWM) i Fundacją
Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Nad czym pracujemy…
Podczas warsztatów stwarzamy przestrzeń do rozważań nad tym,
czym charakteryzuje się kultura i współpraca międzykulturowa. Zastanawiamy się, jak współtworzyć rzeczywistość w dialogu z innymi
tak, żeby było to otwierające i korzystne dla wszystkich stron. Dlaczego niektóre zachowania cudzoziemców są dla nas niezrozumiałe?
Jak korzystać z bogactwa, które tkwi w różnorodności? Jak zrozumieć
innych, a nie odgradzać się od nich? Staramy się odpowiedzieć na te
i podobne pytania i wypracować praktyczne metody pracy w klasie
międzykulturowej.

ZDJĘCIA: ARCHIWUM PROJEKTU „MIĘDZY INNYMI”. CZTERY KOLORY FOTOGRAFIA, MONIKA CZERWIŃSKA

…, jak to robimy…
Zapraszamy uczestników i uczestniczki do rozmów i pracy w małych
grupach w odmiennych konstelacjach. Wspólnie doświadczają oni
różnych sytuacji i wymieniają się opiniami, biorą udział w grach symulacyjnych, odgrywają role, analizują studia przypadków oraz fragmenty filmów.
Dzięki aktywnej i zróżnicowanej formie zajęć młodzi ludzie obecni
na warsztatach lepiej się poznają i zawierają nowe znajomości. Zajęcia prowadzimy w oparciu o koncepcję uczenia się przez doświadczenie, które angażuje całą osobę – jej intelekt, emocje, ciało itp.
Aby umożliwić każdemu czynny udział, odwołujemy się do osobistych
przeżyć i refleksji. Umożliwia to wymianę wiedzy i zdań zarówno na
linii prowadzący – osoby uczestniczące, jak również między nimi samymi.
Struktura warsztatów ma charakter modułowy. Składają się na nią
ośmiogodzinny „moduł podstawowy” (baza dla dalszych warsztatów)
oraz „moduły komplementarne” poszerzające i ugruntowujące wiedzę
o kolejne aspekty i zagadnienia związane z edukacją międzykulturową. Pozwala to na komponowanie i dostosowywanie programu warsztatów do potrzeb i zainteresowań studentek i studentów.

tyczne metody i narzędzia pomocne do mojej pracy jako pedagoga” –
podsumowała efekty zajęć jedna z uczestniczek1. Osoby uczestniczące
doceniają warsztaty między innymi też za to, że każdy może na nich
wyrazić swoją opinię na dany temat, jest traktowany równo i że dzięki
nim zrozumiały, jak wiele muszą się jeszcze nauczyć.

Wzor(c)owy projekt
W latach 2011-18 byliśmy na 21 uczelniach, w samym roku akademickim 2017/2018 zrealizowaliśmy 33 spotkania modułowe. Zajęcia prowadziliśmy w większych i mniejszych miastach, od Gdańska i Szczecina przez Poznań, Wrocław, Warszawę czy Łomżę po Kraków i Tarnów.
Działania „Między Innymi” zostały także dostrzeżone w innych krajach i przekute na międzynarodową inicjatywę pod hasłem „Among
Others”. W jej ramach eksperci i ekspertki edukacji międzykulturowej
wymieniają się ze środowiskiem akademickim z Polski, Wielkiej Brytanii, Czech i Węgier doświadczeniem i warsztatem oraz współpracują
w zakresie badań w obszarze międzykulturowości i różnorodności
w wymienionych krajach.

Wartość dodana
Także zdobywana podczas warsztatów wiedza o możliwościach, jakie
dają młodym ludziom programy koordynowane przez PNWM i FRSE,
jest dla większości studentów i studentek bardzo ważna. Z niektórych
projektów, takich jak Europejski Korpus Solidarności czy szkolenia
PNWM, mogą skorzystać sami w kontekście własnego rozwoju.
Dowiadują się, że jako edukatorzy i edukatorki mogą zorganizować
szkolne i pozaszkolne wymiany młodzieży. Warsztaty „Między Innymi”
są także impulsem do dalszego rozwijania kompetencji międzykulturowych na rozmaite sposoby, na przykład poprzez działania w organizacjach międzykulturowych lub realizację projektów badawczych.

… i co to daje
Udział w warsztatach uruchamia ciekawość Innego i motywuje do
działania. Dla większości osób jest to zaskakujące, jak niewiele
wiedzą o sobie nawzajem, studiując razem na roku. Jest to dobry
moment na rozmowę o tym, skąd pochodzą i jakie stereotypy noszą
w sobie. Bywa, że niektórzy po raz pierwszy zaczynają być aktywni
w grupie, bo te zajęcia przede wszystkim odwołują się do ich założeń,
wartości i wiedzy, a także doceniają doświadczenie, jakie już mają
i zachęcają do wybiegnięcia myślą w przyszłość. Ułatwiają zrozumienie różnorodności, gdyż pozwalają na poznanie jej w obrębie swojej
własnej grupy warsztatowej.
„Zrozumiałam, co mogą czuć osoby pochodzące z innych kultur
w okresie adaptacji (...). Na podstawie przykładów i zadań mogłam
zaobserwować nieświadome stereotypy w moim zachowaniu i dowiedziałam się, jak to zmienić oraz jak postępować, aby nie krzywdzić
innych (...). Zweryfikowałam swój punkt widzenia i na pewno zacznę
inaczej patrzeć na otaczający mnie świat (...). Zabieram ze sobą prak-

1	Cytaty pochodzą z ankiet wypełnianych anonimowo przez uczestniczki
i uczestników projektu.

MARTA BRZEZIŃSKA-HUBERT
– trenerka specjalizująca się w obszarach
związanych z edukacją międzykulturową, mobilnością edukacyjną, wolontariatem i edukacją
pozaformalną. Od 2011 roku prowadzi warsztaty
„Między Innymi”.
AGNIESZKA SZCZEPANIK
– trenerka międzykulturowa, koordynatorka
międzynarodowych projektów wolontariackich,
szkoleniowych i rozwojowych, coach International Coach Federation (ICF). Od 2011 roku prowadzi warsztaty „Między Innymi”.
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Wszyscy razem!

Strategia inkluzji na polsko-niemieckie
spotkanie młodzieży

Czym jest inkluzja?
Podstawowa zasada inkluzji polega na takim zorganizowaniu społeczeństwa, by każdy, kto chce, mógł mieć udział w życiu społecznym.
I to wcale nie jednostka ma obowiązek dostosować się do tego, co
w ogólnym odbiorze społecznym jest uważane za normalność. To
właśnie społeczeństwo i wszystkie jego podmioty ponoszą odpowiedzialność za usunięcie wszelkich barier, zwalczanie uprzedzeń
i zapewnienie takiej pomocy, jaka jest akurat potrzebna. Również
podmioty zajmujące się międzynarodową pracą z młodzieżą powinny
przyczyniać się do budowy społeczeństwa inkluzyjnego. Dlaczego?

Inkluzja a wymiana młodzieży
Przede wszystkim: prawo człowieka do udziału w życiu społecznym
zostało zapisane w Konwencji Praw Osób z Niepełnosprawnościami
Organizacji Narodów Zjednoczonych, w której uwzględniono kon-
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kretne sytuacje dotyczące osób z ograniczeniami/niepełnosprawnościami. Konwencja ta została ratyfikowana w Niemczech w 2009
roku, a w Polsce w 2012 roku. Z perspektywy międzynarodowej pracy
z młodzieżą szczególnie istotne są zagwarantowane w konwencji
prawa: dostępu do edukacji na wszystkich jej etapach (art. 24), do
międzynarodowej współpracy (art. 32) oraz do uczestnictwa w życiu
politycznym i publicznym (art. 29).
Ponadto zarówno międzynarodowa, jak i polsko-niemiecka praca
z młodzieżą, służące z założenia edukacji nieformalnej, mają zbieżne
z pedagogiką inkluzyjną cele i stwarzają znakomite możliwości uczenia się. Metody i rozwiązania dydaktyczne wykorzystywane w międzynarodowej pracy z młodzieżą zostały opracowane na potrzeby sytuacji, w których młodzi ludzie o różnym zapleczu kulturowym, społecznym i językowym spotykają się i odkrywają, co ich różni, a co dzieli,
a także zbierają nowe doświadczenia, bawią się wspólnie i rozwijają.

ZDJĘCIE: CHRISTIAN HERRMANN

Na przestrzeni ostatnich lat na temat inkluzji dyskutowano dużo i w różnych kontekstach. Dla wielu jest ona prawem człowieka i społeczną szansą, z kolei inni odrzucają ją ze względu na zbyt wysokie wymagania, jakie stawia. Co w ogóle oznacza
termin inkluzja, dlaczego warto pracować inkluzyjnie i jak taką pracę rozpocząć?
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Nie bez znaczenia jest przy tym nowe otoczenie pozwalające na przezwyciężenie starych nawyków. Z tego bogactwa metod i doświadczeń
można korzystać także w przypadku innego rodzaju różnic między
uczestnikami spotkań, jak choćby pełno- i niepełnosprawności.

Praktyczne kroki na drodze do inkluzji
Jest więc dość powodów, by postarać się o bardziej inkluzyjny charakter własnej pracy. Pozostaje jednak pytanie, jak to zrealizować
w praktyce, a przede wszystkim: od czego zacząć. Praktycznych
wskazówek może tu dostarczyć „Strategia inkluzji w międzynarodowej pracy z młodzieżą”. To publikacja stworzona we współpracy
z różnymi podmiotami i uwzględniająca różne obszary działalności,
opracowana w ramach realizowanego przez Biuro ds. Międzynarodowej Pracy z Młodzieżą Republiki Federalnej Niemiec (IJAB) projektu
„WIZJA:INKLUZJA” („VISION:INKLUSiON”) i dostępna bezpłatnie na
stronie internetowej IJAB. Celem tej strategii jest zwrócenie uwagi na
różne sposoby umożliwiające zmianę warunków ramowych, nastawienia wewnątrz własnej organizacji, procedur czy utartych praktyk
i takie ich przekształcenie, by systemowo uwzględniały zróżnicowane
potrzeby i sytuacje. Strategia jest elastyczna i ma modułową strukturę, co pozwala na odpowiednie rozłożenie akcentów w zależności
od sytuacji i specyficznych celów poszczególnych podmiotów. Spośród różnych możliwych opcji należy zatem wybrać cele nadrzędne
i operacyjne, a następnie w odniesieniu do tych ostatnich opracować
konkretne działania. Można się przy tym posiłkować pytaniami, których zadaniem jest sprowokowanie do refleksji. Sposób, w jaki można
wykorzystać strategię, przedstawiamy poniżej na przykładzie pewnego związku organizacji młodzieżowych.

Pierwsze kroki: przeprowadzenie analizy potrzeb
Zgromadzenie członków związku podjęło uchwałę, by przeprowadzane przez organizacje członkowskie spotkania młodzieży były w przyszłości „bardziej inkluzyjne”. Podczas warsztatów cały zarząd, przedstawicielki i przedstawiciele organizacji oraz pracownicy biura związku zdefiniowali wizję ogólną i wyznaczyli cele strategiczne. Następnie
przeprowadzono analizę potrzeb. Okazało się, że wiele organizacji
członkowskich uświadamia sobie znaczenie inkluzji, lecz istniejące
struktury (np. programy podnoszenia kwalifikacji czy strategie PR) nie
zostały jednak do niej dostosowane.

ZDJĘCIE: IJAB

Ustalenie celów nadrzędnych i operacyjnych
Dlatego za cel nadrzędny stowarzyszenie uznało utworzenie struktur
inkluzyjnych i ustaliło, że pierwszym celem operacyjnym będzie zapewnienie odpowiednich kwalifikacji wszystkim specjalistkom i specjalistom, teamerkom i teamerom oraz opiekunkom i opiekunom.
Istotne w tym procesie byłoby na przykład ustalenie jednolitej interpretacji pojęcia inkluzji oraz uwrażliwienie osób zaangażowanych na
związane z nią kwestie. Ważne także, by wszystkie te osoby nauczyły
się, jak niwelować bariery w grach i metodach interkulturowych oraz
by dowiedziały się, jak można wspierać komunikację za pomocą na
przykład animacji językowej. Warto też przećwiczyć rozwiązywanie
sytuacji kryzysowych i postępowanie w przypadku konfliktu interesów
lub występowania dużych różnic w obrębie grupy. Pomocna w pracy
okaże się także z pewnością wiedza o społecznej i ekonomicznej sytuacji młodzieży, zarówno tej z niepełnosprawnościami, jak i bez.
W ramach drugiego celu operacyjnego stowarzyszenie postanowiło systematycznie likwidować wszelkie istniejące bariery. Mogą
one na przykład dotyczyć form upowszechniania informacji, jeśli jej
miejsce lub sposób z góry wyklucza określone grupy lub jeśli w materiałach informacyjnych znajdują się zdjęcia wyłącznie dobrze ubranych dziewcząt o jasnej skórze i bez widocznych niepełnosprawności.
Kolejną kategorię stanowią bariery komunikacyjne, z którymi mamy
do czynienia na przykład wtedy, gdy możliwa jest tylko jedna forma
kontaktu. Z kolei bariery fizyczne polegają na braku podjazdów i sys-

temów oznakowania lub przekazywaniu informacji w trakcie spotkania wyłącznie ustnie lub wyłącznie wizualnie. Bariery społeczne mogą
zaś powstawać, gdy realizowane programy są bardzo kosztowne lub
adresowane do wybranej grupy młodych ludzi.
Nasz przykładowy związek musi więc teraz zdefiniować, które
z wymienionych tematów i aspektów są dla niego szczególnie ważne
oraz jak może zakotwiczyć je w swoich strukturach.

Opracowanie konkretnych kroków
Aby dowiedzieć się, jakie są potrzeby specjalistek i specjalistów oraz
teamerek i teamerów w zakresie podnoszenia kwalifikacji zapewniających realizowanym wymianom inkluzyjny charakter, związek powinien
opracować koncepcję definiująca sposoby systematycznego identyfikowania i zgłaszania tychże potrzeb czy innych uwag. Należy następnie
sprawdzić, jak uzyskane rezultaty można uwzględnić w aktualnej koncepcji podnoszenia kwalifikacji. Równolegle do tego stowarzyszenie powinno poszukiwać partnerów kooperacyjnych dysponujących doświadczeniem w zakresie inkluzji. Ponadto należałoby przeanalizować, jakie
ograniczenia pojawiały się w reklamach, komunikacji, formie i tematyce dotychczas zrealizowanych programów wymiany oraz sporządzić
listę wszystkich barier architektonicznych występujących w budynkach
biura i placówki edukacyjnej stowarzyszenia. Również ta analiza powinna zostać przeprowadzona przy udziale kompetentnego partnera.

Zaplanowanie środków i zdefiniowanie
odpowiedzialności
Kolejny krok to dokładne ustalenie zakresu odpowiedzialności za realizację planowanych działań. Ich koordynowaniem powinna zająć się
dyrekcja. Należałoby także w gronie wszystkich zaangażowanych osób
spotkać się na kolejnych warsztatach i omówić rezultaty tego, co już
zrealizowano oraz uzgodnić dalsze działania. Wtedy też będzie można
ewentualnie dokonać korekty celów nadrzędnych i operacyjnych.
Tak właśnie mogłaby wyglądać modelowa procedura systematycznego rozwoju w kierunku inkluzji, zakładająca włączenie możliwie
jak najszerszego kręgu osób zaangażowanych, a jednocześnie nieobarczająca zbytnio żadnej z nich. Jednocześnie zarówno podmioty,
jak i osoby włączone w ten rozwój powinny pamiętać, że inkluzja jest
procesem złożonym, którego w zasadzie nigdy nie uda się zakończyć,
a który z całą pewnością przyniesie wszystkim wiele korzyści.
Projekt „VISION:INCLUSiON” będzie rozwijać strategię inkluzji w kontekście międzynarodowym do 2020 roku i zaprasza do współpracy
wszystkie zainteresowane osoby. Więcej informacji na stronie:
www.vision-inclusion.de lub pod adresem: vision-inclusion@ijab.de
ULRIKE WERNER
 referentka ds. kwalifikacji i rozwoju międzyna–
rodowej pracy z młodzieżą w Biurze ds. Międzynarodowej Pracy z Młodzieżą Republiki Federalnej
Niemiec (IJAB – Fachstelle für Internationale
Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland
e.V.), członkini zespołu pracującego nad projektem „VISION:INCLUSiON”.
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Różnorodność to sztuka!
Różnorodność to naprawdę sztuka. Otwarcie się na nią, wiedza o różnych jej
aspektach, empatia i zrozumienie dla odmienności innych oraz świadomość
własnej – nie jest to łatwe czy dane nam samo z siebie. Różnorodności można
jednak świadomie się uczyć, a droga do niej może prowadzić przez… sztukę.
Dagny Friedemann, Olga Krajewska i Josef Mayr – wolontariuszki
i wolontariusz PNWM w 2017/2018 roku postanowili pokazać szerszej publiczności, jak różnorodność w Polsce i Niemczech odbierają
i prezentują młodzi ludzie. Będąc świadomi ogromnej roli sztuki
w wyrażaniu i wymianie poglądów oraz wzmacnianiu dialogu pomiędzy społecznościami, postawili na młode artystki i młodych artystów.
Zorganizowali konkurs na plakat „Różnorodność to sztuka!” dla
graficzek i grafików w wieku od 18 do 26 lat zamieszkujących po obu
stronach Odry. Celowo sięgnęli po to narzędzie, jakim jest plakat

Różnorodność rozumiem jako szeroki
wachlarz możliwości, który oferuje nam
życie, a także każdy pojedynczy człowiek.
Plakat ukazujący kolorowe linie papilarne pokazuje, jak wyjątkowy może być
każdy z nas, a także ogrom świata.
EDYTA KURC
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– przyciągające uwagę, nakłaniające do refleksji i manifestujące ważne komunikaty. Plakaty stworzone przez młodych dla młodych miały
zapoczątkować wymianę myśli i poglądów między nimi.

Pomysł jest, a co dalej?
Organizując własny projekt, Olga, Dagny i Josef mogli się wiele nauczyć. Napisanie regulaminu konkursu, ogłoszenie i rozreklamowanie
go, zaprojektowanie i produkcja materiałów promocyjnych, a wreszcie
znalezienie solidnych partnerów do projektu – to tylko kilka z ich
zadań, z którymi się uporali. Do grona współorganizatorów konkursu

Różnorodność to odrębność, która daje poczucie indywidualności. To własny charakter,
który daje możliwość bycia sobą.
Dwie postacie, niby takie same, a jednak inne,
podają sobie dłoń, tworząc jeden wspólny
uśmiech. Ma on symbolizować akceptację
i zrozumienie różnorodności, a ta powinna być
kojarzona z wolnością i miłością do bliźniego.
FILIP RADULAK

ZDJĘCIA: PATRYK KRYGOWSKI, DOMINIK AUGUSTYNIAK

Jak różnorodność postrzegają młodzi?
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Informacji o nadchodzących terminach wystaw w Polsce
i Niemczech prosimy szukać na stronach www.pnwm.org
i www.facebook.com/DPJWPNWM/

udało się im pozyskać Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie (Wydział Grafiki), Uniwersytet w Lipsku (Instytut Edukacji Artystycznej),
Muzeum Plakatu w Warszawie oraz Halę Sztuki i Wystaw Republiki
Federalnej Niemiec (Bundeskunsthalle) w Bonn.

Lekcja na całe życie

ZDJĘCIA: MICHAEL LÜDER, MATEUSZ TRYTEK, JONAS ALBRECHT

Otrzymali kilka cennych lekcji na życie. Jedną z nich było zweryfikowanie powszechnie znanej maksymy „Nie odkładaj na później,
co masz zrobić teraz”. Na dwa dni przed ostatecznym terminem
nadsyłania plakatów do konkursu było bowiem jedynie 30 zgłoszeń,
a na minutę przed jego upływem – 150. Kolejnym wyzwaniem były
dla nich obrady jury konkursu, które przeistoczyły się w pokaz sztuki
argumentacji, demonstrację kunsztu oratorskiego, arenę zabiegów
dyplomatycznych i konkurs ciętej riposty. Ostatecznie w gronie reprezentującym wszystkich organizatorów projektu wyłoniono troje laure-

Różnorodność jest czymś, co sprawia, że
świat nie jest jednolity i nudny.
Kolor skóry postaci na plakacie jest jedynie
symbolem, ponieważ każdy z nas jest niepowtarzalny nie tylko fizycznie, ale też osobowościowo. Często jesteśmy uprzedzeni do
tego, co dla nas obce, zamiast otworzyć się
na korzyści płynące z nowego doświadczenia.
JOANNA WÓJTOWICZ

PNWM A RÓŻNORODNOŚĆ

atek i laureatów – Edytę Kurc, Leona Lichtenborga i Filipa Radulaka,
a Joannie Wójtowicz przyznano wyróżnienie.

Koniec konkursu to jeszcze nie… koniec
Z najciekawszych plakatów nadesłanych do konkursu wolontariuszki
i wolontariusz stworzyli wystawę pokonkursową o tym samym tytule.
Pierwszy jej pokaz odbył się w czerwcu 2018 roku podczas wydarzenia
SATURDAY_LATE_ART_SPECIAL w Hali Sztuki i Wystaw Republiki
Federalnej Niemiec w Bonn. Kolejny raz plakaty mogli podziwiać
goście Instytutu Polskiego w Berlinie w sierpniu 2018 roku. Na wernisaż przybyło kilkudziesięciu gości, w tym – jedenaścioro uczestniczek
i uczestników konkursu. Ponownie Oldze, Dagny i Josefowi udało się
stworzyć przestrzeń do wymiany poglądów o tym, czym jest różnorodność i jak ją widzi młodzież.
OLGA KRAJEWSKA
– wolontariuszka w poczdamskim biurze
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Gdyby na świecie była tylko monotonia
i jednoznaczność, to gdzie byłoby miejsce
na kreatywność i tolerancję? Różnorodność żyje odmiennością – mój kolaż ma
uzmysławiać to jakże ważne bogactwo
ludzkiego życia.
LEON LICHTENBORG
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Przewodnik po różnorodności
mie dwujęzycznych ilustrowanych kart zebraliśmy definicje większości
z tych pojęć, wskazując na różnice w terminologii i podejściu do wybranych aspektów z perspektywy polskiej i niemieckiej. Mogą one służyć do
indywidualnej refleksji, a na spotkaniach polsko-niemieckich i w trakcie
przygotowań do nich stać się punktem wyjścia do dyskusji z młodzieżą.

Fit for diversity?

Potencjał do rozwoju
Międzynarodowe spotkania młodzieży umożliwiają nawiązanie kontaktów pomiędzy ludźmi różnych narodowości, kultur, wyznań i z różnych środowisk. Różnorodność w naturalny sposób wpisuje się więc
w wymianę młodzieży, a zatem i misję Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Oznacza dla nas potencjał – do zmiany, rozwoju
oraz zwiększania świadomości o sobie i otaczającym nas świecie.

Od teorii do refleksji i zmiany
Od czego zacząć, aby wymiana młodzieży stała się przestrzenią dostępną
dla każdego, bez względu na pochodzenie, kolor skóry, religię czy światopogląd? Jak zadbać o różne aspekty na każdym etapie spotkania, by nie
wykluczać i nie szufladkować nikogo? Jak pokazać różnorodność jako wartość i potencjał? To pytania, które nurtują organizatorów międzynarodowych projektów. Chcąc wesprzeć ich w znalezieniu odpowiedzi, opracowaliśmy checklistę „Różnorodność na spotkaniach młodzieży” (załączoną do
niniejszego INFO). Może ona pomóc w zaplanowaniu projektu w taki sposób, aby na wszystkich jego etapach uwzględnione zostały najważniejsze
aspekty związane z różnorodnością. Czy wyjazd na spotkanie młodzieży
jest nagrodą dla najbardziej zdolnych uczniów, czy szansą również dla tych,
którzy nie mają samych piątek? Czy rozdzielam zadania według płci czy
kompetencji młodzieży? – te i inne pytania mogą stać się drogowskazem,
który w każdej fazie spotkania porządkuje ważne kwestie i przypomina
o nich, tak aby zapewnić dostęp do udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym oraz uwzględnić różnorodność potrzeb, punktów widzenia czy
potencjałów osób uczestniczących.

Różnorodność – wiem, znam, rozumiem
W zrozumieniu innych ludzi oraz istoty różnorodności z pewnością pomaga znajomość podstawowych pojęć, definicji i zjawisk z nią związanych.
Wiedza, która poszerza pole widzenia i otwiera przestrzeń do dyskusji
i wymiany poglądów. Co to jest bodyizm, a jak rozumiana jest inkluzja?
Czym różnią się od siebie międzykulturowość, wielokulturowość i transkulturowość? Dlaczego uchodźstwo to nie to samo co migracja? W for-
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Spotkanie z „Żywą Biblioteką”
Istotą każdej wymiany młodzieży jest autentyczność spotkania
i otwartość na drugiego człowieka. Tylko wtedy możliwe jest bliższe poznanie się i nawiązanie relacji. Spotkanie i dialog to również
główne założenia „Żywej Biblioteki”. To wydarzenie, które polega na
spotkaniu i osobistej rozmowie czytelników z „Żywymi Książkami”,
prowadzonej w atmosferze zaufania i otwartości. „Książki” to osoby,
które dzielą się swoją historią i doświadczeniem przynależności do
określonych grup społecznych, często obarczonych uprzedzeniami
i dyskryminacją. Dialog z nimi daje możliwość zweryfikowania własnych poglądów i obaw. „Żywe Książki” i osoby je „czytające” stopniowo otwierają się na siebie nawzajem i dostrzegają, jak wiele ich łączy
– często nie tylko trudne doświadczenia związane z odrzuceniem, ale
też marzenia, pasje czy zainteresowania. „Żywa Biblioteka” jest wydarzeniem znanym i organizowanym na całym świecie od kilkunastu lat.
Organizując ją po raz pierwszy na polsko-niemieckim spotkaniu młodzieży, przekonaliśmy się o tym, jakie niespodziewane przynosi efekty.
Osobiste historie opowiedziane w indywidualnych rozmowach znaczą
więcej niż słowa – to przede wszystkim emocje. I tak przykładowo
kobieta, która doświadczyła bezdomności, to osoba z poruszającą historią, marzeniami i planami na przyszłość. Mogła się nimi podzielić
z „Czytelnikami” tylko dzięki otwartości i chęci dialogu obu stron.
Otwarcie się na różnorodność to otwarcie się na drugiego człowieka i otaczającą nas rzeczywistość. Książki – te wymyślone lub żywe
– są, jak mówi Le Guin, „przewodnikiem w odkrywaniu, kim jesteśmy
i kim możemy się stać”. Dlatego warto jak najczęściej spotykać się
z różnorodnymi „Książkami”, które staną się bodźcem do rozwoju
i zmiany w postrzeganiu świata. Ostatecznie przecież każdy z nas jest
nie tylko „Czytelnikiem”, ale i „Żywą Książką”, ze swoją indywidualną
historią, przeżyciami i doświadczeniem bycia „innym”.
MAGDALENA ZATYLNA
– kierowniczka referatu Koordynacji
w poczdamskim biurze Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży.

ZDJĘCIA: ŁUKASZ GIZA, PRZEMYSŁAW GÓRECKI

„To, co inni ludzie robią, myślą i czują jest bezcennym przewodnikiem w zrozumieniu, kim jesteśmy i kim możemy się stać” – to
słowa znanej autorki literatury science-fiction i fantasy Ursuli
K.Le Guin, która w swojej twórczości tworzyła pozaziemskie kultury i odległe światy, aby pokazać uniwersalne zjawiska dotyczące
współczesnego społeczeństwa. Kierowała się chęcią zrozumienia
innych i poznania tego, co obce. Choć świat Le Guin osadzony jest
w przyszłości, to różnorodność ludzi, kultur, poglądów i sposobów
życia już dziś stała się naszą codziennością.

Wiedza to jednak nie wszystko. Aby być naprawdę fit for diversity
i skutecznie wspierać młodzież w kształtowaniu postaw otwartości
i zrozumienia dla drugiego człowieka, należy zacząć zmianę od…
siebie. Przepustką do sukcesu może okazać się refleksja na temat
własnych stereotypów i uprzedzeń, zmiana utartych przekonań
i otwarcie się na różnorodność. Dopiero będąc świadomi własnych
przekonań, wartości i obaw, jesteśmy w stanie wiarygodnie i autentycznie towarzyszyć młodzieży w procesie zmian, odkrywaniu swej
tożsamości i autentycznym spotkaniu z innymi. Dlatego też pod hasłem „Fit for Diversity” zorganizowaliśmy cykl seminariów, podczas
którego organizatorzy spotkań młodzieży mogą poddać refleksji swoją
postawę jako osoby prowadzącej i wymienić się poglądami na temat
różnorodności w polsko-niemieckim kontekście. Kto jest otwarty na
takie doświadczenie, może zgłosić się na kolejne seminarium, które
odbędzie się od 29 maja do 1 czerwca 2019 roku w Hamburgu.
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Dbając o równość płci

N

ie istnieje rzeczywistość neutralna pod względem płci. Także
praca pedagogiczna nie stanowi tu wyjątku. Dlatego jako
organizatorki i organizatorzy seminariów już na samym
początku musimy zadać sobie pytanie, jak zaplanować seminarium
w sposób właściwie uwzględniający tę problematykę. Jak będziemy
zwracać się do poszczególnych uczestniczek i uczestników? Jak może
wyglądać prawdziwie genderowa dydaktyka spotkań edukacyjnych,
a więc dydaktyka, która będzie skierowana na przezwyciężenie, a nie
podtrzymywanie stereotypów związanych z rolami płci? W młodzieżowej placówce kształceniowej Kurt Löwenstein odpowiednie podejście
do problematyki płci na wszystkich etapach planowania i realizacji
seminarium uważamy za zadanie o charakterze przekrojowym. Opieramy się przy tym na liście kontrolnej opracowanej w odniesieniu do
planowania spotkań edukacyjnych przez dr. Gerrita Kaschubę, która
uwzględnia pięć wymiarów dydaktyki genderowej.

Warunki ramowe
Już na etapie rekrutacji, przy doborze obrazów i języka, zwracamy uwagę na aspekty genderowe (piszemy na przykład „szkolenie z zakresu
ubiegania się o pracę” zamiast „szkolenie dla kandydatów”), unikamy
tworzenia stereotypów i staramy się o takie ujęcie tematu naszej oferty,
by był on interesujący dla dużej liczby młodych ludzi niezależnie od płci,
pochodzenia i sytuacji społecznej. Ważne jest dla nas uwzględnienie
różnych sytuacji życiowych i zagwarantowanie wszystkim jednakowych
warunków dostępu do spotkania – to znaczy, że na przykład młodym
rodzicom zapewniamy opiekę dla dzieci. Przy aranżacji pomieszczenia,
w którym ma odbywać się seminarium, zwracamy uwagę, by wszyscy
mogli mieć do niego dostęp, a także by ustawienie krzeseł ułatwiało
komunikację i nie sprzyjało powstawaniu hierarchii.

Prowadzący
Dobór zespołu prowadzących uzależniamy od grupy uczestniczek
i uczestników. Na początku zastanawiamy się, jaki skład grupy pod
względem płci, pochodzenia, wieku itd. byłby najbardziej optymalny. Od
wszystkich naszych prowadzących oczekujemy autorefleksji w odniesieniu do płci, a więc między innymi unikania zachowań opartych o stereotypy („Pozwól mi przenieść stół, bo przecież jestem mężczyzną”) oraz posługiwania się w trakcie seminarium genderowym językiem. Zwracając
się do grupy, nie należy więc na przykład używać określenia „uczestnicy”,
poza sytuacjami, gdy wszyscy jej członkowie są płci męskiej.

ZDJĘCIA: PIOTR STROJNOWSKI, JBS KURT LÖWENSTEIN

Treści
Przybliżanie uczestniczkom i uczestnikom znaczenia wzajemnych
relacji płci wszędzie tam, gdzie dobrze wpisuje się to w tematykę
spotkania, oraz wyjaśnianie, jaki wpływ na działania jednostki ma
przynależność do określonej grupy płciowej, traktujemy jako zadanie
przekrojowe. Staramy się pokazywać – metodami dostosowanymi do
wieku – gdzie w życiu codziennym czai się ryzyko dyskryminacji kobiet
i mężczyzn ze względu na płeć i w jaki sposób następuje specyficzna
socjalizacja obu płci. Przykładamy też wagę do poruszania tematów
„pokrewnych”, jak na przykład sytuacji samotnych kobiet uchodźczyń
czy ryzyka przemocy seksualnej.

Uczestniczki i uczestnicy
Akceptacja wszystkich uczestniczek i uczestników z ich indywidualnością i różnorodnością jest centralnym aspektem naszej pracy
dydaktycznej. Jeśli mamy na przykład grupę polskich i niemieckich
dziewcząt, to nie traktujemy uczestniczek jak grupy homogenicznej
(„Wszystkie są przecież dziewczętami”), lecz postrzegamy je indywidualnie, zauważając ich różnorodne biografie i zainteresowania. Staramy
się unikać przejawów dominacji, zarówno w samym składzie grupy, jak

i w sposobie mówienia i zachowaniu społecznym (kto ile mówi, kogo
nikt nie słucha). Pomocne może tu być uzależnione od grupy docelowej
sterowanie zachowaniem w procesie komunikacji poprzez rzucanie do
kolejnych osób „piłki wypowiedzi”, wprowadzenie ograniczenia czasu
przeznaczonego na wypowiedź oraz zwracanie uwagi na struktury
komunikacyjne, których celem jest uzyskanie dominacji.

Metodyka
W pracy opieramy się na podmiotowości, wykorzystujemy różnorodne metody, a doświadczenia uczestniczek i uczestników stanowią
dla nas punkt wyjścia dla procesu dydaktycznego. Pozostawiamy
miejsce na samodzielnie zorganizowaną naukę i współdecydowanie.
W zależności od przyjętej koncepcji tworzymy na przykład na naszych
spotkaniach edukacyjnych grupy homogeniczne pod względem płci,
by w „bezpieczniejszych” warunkach omówić wybrane tematy. Jest
to format ceniony także przez chłopców – kiedyś jeden z uczestników
był szczerze zaskoczony, „że chłopcy potrafią tak otwarcie rozmawiać
o relacjach”. W celu przeprowadzenia krytycznej analizy stereotypów
i oczekiwań związanych z rolami przypisywanymi poszczególnym
płciom, stosujemy także metody polegające na wywoływaniu irytacji:
na naszym polsko-niemieckim seminarium dla dziewcząt „Girls Bite”
uczestniczki analizują na przykład reklamy, w których męskie i żeńskie role zostały zamienione. To pozwala im łatwo dostrzec stereotypy
dyskryminujące i lekceważące kobiety.
Przy każdym projekcie na nowo odpowiadamy na pytania postawione
na początku artykułu, opierając się na opisanych powyżej pięciu aspektach, co na pewno nie jest zadaniem łatwym, ale nieodzownym, jeśli zależy nam na refleksji nad pułapkami płci i zapewnieniu równości szans.
BETTINA DETTENDORFER
– referentka ds. edukacji w młodzieżowej placówce kształceniowej Kurt Löwenstein w Brandenburgii. Zajmuje się prewencją radykalizacji,
edukacją polityczną dzieci i spotkaniami międzynarodowymi, między innymi organizacją
polsko-niemieckich seminariów dla dziewcząt.
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Otwarcie i szczerze
Postanowiłem zorganizować wymianę z udziałem swoich podopiecznych ze stowarzyszenia SC Aleviten Paderborn – młodych piłkarek i piłkarzy – z uczennicami i uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Dębicy. Na początku ogarnęły mnie
jednak wątpliwości, jak to miałoby się udać. Dlaczego?
Młodzież z naszego stowarzyszenia to w większości muzułmanie
o ukształtowanych przekonaniach religijnych wyniesionych z domu
rodzinnego. Wiara odgrywa istotną rolę w ich życiu i wpływa na ich
zachowanie. Mają dość jednostronne wyobrażenie o religii i niewielką
wiedzę o innych wyznaniach, np. chrześcijaństwie. Nie są też wolni
od uprzedzeń. Z kolei partner, z którym robimy wymianę, pochodzi
z Polski, tamtejsza młodzież została więc wychowana po chrześcijańsku i jest wierząca. Do tego Polska uchodzi za kraj konserwatywny.
Wszystko to od początku budzi moje obawy. Czy wymiana będzie udana? Czy pojawią się problemy? Jak zostaniemy odebrani przez polskiego partnera? Moim celem jako opiekuna jest jednak wspieranie
różnorodności religijnej i wzajemnego zrozumienia. Wymiana może
zakończyć się fiaskiem, ale mimo to chcę podjąć ryzyko.

Spotkania informacyjne
Po pierwszym pytaniu, kto ma ochotę na udział w wyjeździe, zgłasza
się dużo młodzieży. Dla chętnych organizujemy kilka spotkań przygotowawczych, na których jednym z tematów jest religia. Większość młodych ludzi zwraca uwagę na to, że wyznaje islam i nie je wieprzowiny.
Do tego trzy dni z planowanego spotkania przypadają na okres ramadanu. Część spośród naszej młodzieży przestrzega postu i nie chce go
przerwać na czas wyjazdu. Zresztą rodzice raczej by na to nie pozwolili.
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Wywołuje to gorącą dyskusję wśród młodych ludzi i emocjonalny spór
o religijność. Czy przerwanie postu będzie haram, czyli grzechem? Aby
zmniejszyć presję, jaką odczuwają uczestniczki i uczestnicy, staram się
nawiązać kontakt z rodzicami i uzyskać ich przyzwolenie, tak aby młodzież mogła z czystym sumieniem uczestniczyć w wyjeździe i to nawet
wtedy, jeśli będzie to oznaczało przerwanie postu.

Ustalamy sposób zachowania
Podczas kolejnych spotkań przygotowawczych również poruszamy
temat religii. Czy w czasie wyjazdu uczestniczki i uczestnicy będą
musieli albo chcieli się modlić? A jeżeli odwiedzimy kościół, to czy
wszyscy wejdą do środka? I czy w ogóle możemy umieścić taki punkt
w programie? Podobnie zastanawiamy się nad stosunkiem naszej
młodzieży do równouprawnienia kobiet i mężczyzn. U większości
wyobrażenie o podziale ról zostało ukształtowane przez rodziców
i opiera się na przekonaniu, że to mężczyzna rządzi w domu, a kobieta
jest mu podporządkowana. Podczas wyjazdu może się to stać źródłem
problemów. Dlatego wszystkie takie kwestie wyjaśniamy w trakcie
przygotowań, by później mieć szansę na miłe spędzenie czasu.

Poznajemy perspektywę partnera wymiany
Po przedyskutowaniu wielu problemów z młodzieżą i udzieleniu wyjaśnień kontaktuję się z polskim partnerem wymiany. To ważne, byśmy
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Wychowani w wierze
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jako opiekunowie wnikliwie i otwarcie porozmawiali o wszystkim, co
dotyczy religii. W praktyce może to oznaczać, że poprosimy schronisko młodzieżowe o odpowiednie oznakowanie wszystkich potraw
zawierających mięso wieprzowe. Kolejnym tematem są wartości
i sposób zachowania. Jest to punkt, przy którym wyczuwam niepewność polskiej strony, ponieważ rodzice dziewcząt, które zgłosiły się
na wymianę, mają obawy dotyczące relacji pomiędzy płciami. Zaczynam rozumieć, że w Polsce nie ma wielu możliwości na nawiązanie
kontaktu z młodymi ludźmi wyznającymi islam i dlatego trudno jest
przygotować się na takie spotkanie. Jako opiekunowie ustalamy więc,
że nie będziemy poruszać tematu religii na początku wyjazdu, ale
dopiero później, gdy młodzież nawiąże ze sobą kontakt i pojawi się
wzajemne zaufanie.

A jeśli wszystko pójdzie nie tak?
Okazuje się, że życie postanowiło pokrzyżować nam plany. Młodzież
potrafi się doskonale porozumieć – na tyle dobrze, że dziewczynki
i chłopcy nawiązują osobiste relacje, pojawiają się też pocałunki. To
z kolei prowadzi do kłótni w muzułmańskiej grupie, ponieważ niektórzy uczestnicy uważają, że muzułmanie nie mogą całować obcych
dziewcząt, bo to haram, a chłopiec, który to zrobi, trafi do piekła.
Z pewnością będzie też mieć problemy w domu. W ten sposób młodzi ludzie wywierają na siebie wzajemnie presję, która przenosi się
także na mnie jako opiekuna, bo przecież ważne są też moje relacje
z ich rodzicami, a istnieje ryzyko, że z powodu zaistniałej sytuacji
relacje te ulegną zakłóceniu. Dlatego wszystkie opiekunki i wszyscy
opiekunowie od razu spotykają się ze swoimi podopiecznymi, by
omówić sytuację. Dyskutujemy o tym, jakie wartości są ważne w Europie, a jakie w krajach arabskich i muzułmańskich. Rozmawiamy
też o ocenie sytuacji z punktu widzenia dorosłych i młodzieży. Ważne
jest dla nas, by dowiedzieć się, jakie oczekiwania mają młodzi ludzie
i jak chcą żyć. Tłumaczymy im, że ich życzenia i potrzeby są dla nas
najważniejsze i że je akceptujemy, a nie oceniamy. Po intensywnej
dyskusji młodzież jest wyraźnie spokojniejsza. Wszyscy są znacznie
bardziej otwarci i z innej perspektywy patrzą na religię. Pod koniec
podróży dyskutujemy o tym, jaką rolę podczas wymiany odgrywa
wiara. Przychodzi nam to bez trudu, bo młodzi ludzie już wcześniej
o tym ze sobą rozmawiali. Z wyjazdu zadowoleni są też rodzice
uczestniczek i uczestników z obydwu grup.

Po wymianie: utrwalamy zdobytą wiedzę

ma przeprowadzenie dobrego spotkania podsumowującego. Można
wtedy wzmocnić doświadczenia zebrane przez uczestniczki i uczestników oraz podtrzymać wymianę poglądów na temat religii w ciągu
następnych dni i tygodni. W naszym przypadku młodzież nawiązała
wspaniałe relacje utrzymujące się także po zakończeniu wymiany.
Cieszy również to, że polscy rodzice nawiązali kontakt z uczestniczkami i uczestnikami z Paderborn, poznając ich przez internet.

Podsumowanie
Istotne znaczenie dla dobrego przebiegu wymiany ma otwarta i szczera
dyskusja na temat religii, w której trzeba przede wszystkim starać się
podkreślić wspólne cechy reprezentowanych przez młodzież wyznań.
Ważne, aby przy tym odnosić się do wiedzy uczestniczek i uczestników.
Zamiast zajmować się kwestiami teologicznymi, lepiej zastanowić się
nad wpływem religii na codzienne życie młodych ludzi. Jeżeli będziemy
z otwartością odnosić się do młodzieży, rodziców i partnera wymiany
oraz omawiać problemy i wątpliwości na każdym etapie spotkania, to
mamy dużą szansę na to, że religijna różnorodność wzbudzi ciekawość,
a przedsięwzięcie zakończy się powodzeniem. Nasza wymiana z Dębicą
rozwija się znakomicie: na kolejnym spotkaniu zorganizowanym w październiku młodzież odwiedziła rodziny, a należący do konserwatywnej
partii burmistrz zaprosił nawet naszą grupę na spotkanie w ratuszu.
VERANI KARTUM
– pierwszy przewodniczący stowarzyszenia SC
Aleviten Paderborn. Celem stowarzyszenia jest
m.in. opieka nad osobami z biografią migracyjną
i ich integracja w społeczeństwie. Stowarzyszenie dąży do zbliżenia kultur, narodów i religii oraz
przezwyciężenia wzajemnych uprzedzeń.

ZDJĘCIA: SC ALEVITEN PADERBORN

Po spotkaniu w grupie zróżnicowanej wyznaniowo wspaniale jest
obserwować, jak wśród młodzieży rozwija się tolerancja religijna,
pojawiają się nowe perspektywy, a dotychczasowy sposób myślenia
jest poddawany analizie. Dla wsparcia tego procesu istotne znaczenie

Spotkanie młodzieży z Dębicy i Paderborn odbyło się przy
wsparciu z programu PNWM „Zachować pamięć“. Młodzi
ludzie wspólnie odwiedzili byłe obozy koncentracyjne Sach�����
senhausen i Ravensbrück, gdzie szczegółowo prześledzili
biografie tamtejszych więźniów. Za zaangażowanie na rzecz
zachowania pamięci o ofiarach nazistowskiego terroru i holokaustu oraz przeciwko antysemityzmowi klub sportowy SC
Aleviten Paderborn otrzymał 18 grudnia 2018 roku Nagrodę
im. Juliusa Hirscha, przyznawaną przez Niemiecki Związek
Piłki Nożnej (DFB).
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Niepełnosprawni też mogą!
Przebywając ponad 10 lat temu w gronie przypadkowych osób, usłyszałam pytanie: – Zwróciliście Państwo uwagę, że jest coraz więcej
niesprawnych ludzi, no tych na wózkach i tych no... niedorozwiniętych? Społeczeństwa się degenerują czy co?– zapytał około 60-letni
mężczyzna. Pomijając formę i zasób słownictwa – interesujące spostrzeżenie, lecz wnioski całkowicie błędne. Niepełnosprawność towarzyszy ludzkości od jej zarania. Problemem jest postrzeganie jej przez
kolejne pokolenia w różnych społeczeństwach. Jeszcze do niedawna
niepełnosprawność, zwłaszcza intelektualna, była tematem wstydliwym, tematem tabu. Wciąż jeszcze ciągną się za polskim społeczeństwem zaniedbania w tej kwestii wynikające z ideologii poprzedniego
ustroju i wciąż jeszcze jesteśmy daleko w tyle, chociażby w porównaniu do Niemiec. Istnieją różnego typu organizacje reprezentujące,
zrzeszające i wspierające tę grupę społeczeństwa, ale nie ma spójnego programu ich współpracy z rządem, obejmującego wszystkie
aspekty życia niepełnosprawnych w całym jego przebiegu.

Migracje ludzi z mikro stały się makro. Wielokulturowość staje się
domeną nawet małych, lokalnych społeczeństw. Z tych to powodów
przed nami – opiekunami, rodzicami i nauczycielami – niebagatelne
zadanie przygotowania młodego pokolenia na tę sytuację. Zwłaszcza
zaś tych najbardziej potrzebujących pomocy i wsparcia w codziennym
życiu – niepełnosprawnych intelektualnie, wśród których to, co nowe
i obce, budzi przeważnie lęk.

w ciągu dziewięciu lat zrealizował 16 spotkań młodzieży na przemian
w Polsce i Niemczech. Podopieczni polskich szkół specjalnych to
dzieci w wieku od kilku miesięcy, wymagające tak zwanego wczesnego wspomagania rozwoju oraz przedszkolaki, dzieci w wieku szkolnym, młodzież i dorośli do 24. roku życia z orzeczeniami o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim,
jak również ze sprzężeniami różnych niepełnosprawności. W szkołach
specjalnych w Niemczech nie ma niepełnosprawnych w stopniu lekkim – pobierają naukę w typowych szkołach. Wśród podopiecznych
w obu szkołach są osoby na przykład z Zespołem Downa, Aspergera,
jak również z innymi postaciami autyzmu. Nie wszyscy podopieczni
mogą wziąć udział w projektach spotkań młodzieży – uczestniczą ci,
z którymi wspólnie udaje się pokonać ograniczenia w funkcjonowaniu.
Spotkania polsko-niemieckie włączamy niekiedy w realizację własnych projektów szkolnych. Uczestniczymy w zajęciach, organizujemy
zawody i konkursy. Stałym elementem każdego programu są jakieś
warsztaty w zależności od tematyki projektu, a w każdym programie
– warsztaty kulinarne, których efektem jest pyszny posiłek. Niekiedy
pracujemy na rzecz społeczności lokalnej. Pomagaliśmy już w porządkach przy odnawianiu zabytkowej stodoły, oczyszczaliśmy ścieżki
pożarowe w lesie, zbieraliśmy owoce w sadzie. Dla turystów w Gernrode opracowaliśmy interaktywną dwujęzyczną aplikację w formie
gry miejskiej i przewodnik po mieście zawierający zamiast typowych
fotografii rysunki uczniów. W Ostrzeszowie wykonaliśmy makietę
„Miasta naszych marzeń”, wystawioną w domu kultury.

Możemy (prawie) wszystko

Niepełnosprawni i ich bariery

Nasz polsko-niemiecki tandem: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrzeszowie i szkoła SINE-CURA-Schule w Quedlinburgu

Nasza młodzież poznaje świat wszystkimi możliwymi zmysłami,
przede wszystkim poprzez doświadczanie. Tak jak małe dziecko –

Globalna wioska
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O tym, na jakie bariery natrafiają organizatorzy wymiany młodzieży z niepełnosprawnościami i co otrzymują w nagrodę pisze Teresa Różycka – długoletnia
koordynatorka polsko-niemieckich spotkań młodzieży w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Ostrzeszowie.
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na tyle, na ile pozwala mu stan rozwoju umysłu, poziom i zakres
percepcji, umiejętności dotychczas zdobyte. Jednym ze sposobów
poznawania współczesnego świata i przygotowania do zmian są
międzynarodowe spotkania młodzieży. Opracowanie projektu, ułożenie odpowiedniego dla niepełnosprawnej intelektualnie młodzieży
programu i jego realizacja nie są proste z powodu licznych barier.
Głównym problemem są lęki fobiczne, między innymi neofobia – lęk
ogólnie przed zmianami i ksenofobia – lęk przed obcymi, nieznanymi
osobami. Problemem są również niepełnosprawności sprzężone,
liczne, przewlekłe bądź nieuleczalne choroby, częściowy lub całkowity
brak samodzielności, ograniczenia poznawcze uwarunkowane stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz język obcy. Ale… bariery
są po to, żeby je przekraczać!

Sposoby na lęki
Fobie stopniowo oswajamy. Pomagają nam w tym wypracowane stałe
punkty programów spotkań i odpowiednia kolejność uczestnictwa
w projektach: na początek projekt szkolny, projekt wymiany w kraju
i na końcu udział w projekcie w kraju partnerskim. Staramy się też
o powtarzalność części grupy w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nowych uczestników – z bywalcem łatwiej i bezpieczniej,
bardziej swojsko. Planujemy spotkania sześcio- lub siedmiodniowe ze
względu na emocje, nad którymi podopieczni nie są w stanie w pełni
zapanować, ale również ze względu na indywidualne fobie i schorzenia. Staramy się włączać uczniów w proces tworzenia programu na
tyle, na ile jest to możliwe. W pełni uczestniczą oni za to w przygotowaniach i samej realizacji projektu. Spotkania obejmują grupy po
dziesięciu uczestników i trzech opiekunów z każdej strony. Ponieważ
uczniowie wymagają szczególnej, fachowej opieki i troski, nie mogą
przebywać w różnych domach, pod opieką obcych dla nich ludzi,
wszyscy razem nocujemy w internacie lub schronisku. Śpimy, wypoczywamy i pracujemy zawsze w grupach narodowościowo mieszanych, co sprzyja większej integracji i zmusza do podejmowania prób
konwersacji. Konieczna jest również dogłębna znajomość problemów
każdego uczestnika z osobna. Ważną sprawą jest dostosowanie tematyki, programu i metod jego realizacji do umiejętności i możliwości
niepełnosprawnych intelektualnie uczestników.

ZDJĘCIA: SOSW W OSTRZESZOWIE, ARCHIWUM PRYWATNE

Sposoby na komunikację
A język…, no cóż – dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu
umiarkowanym czy znacznym opanowanie obcego języka jest niemożliwe, ale radzą sobie, wspomagając się mową ciała, mimiką, gestami,
rysunkami, piktogramami itp. To wszystko rozwija ich kreatywność.
Najwięcej pojedynczych słów zapamiętują poprzez zabawne sytuacje.
Było tak, że kolega z Niemiec za podanie talerza podziękował, mówiąc
„Dzień dobry!”, a koleżanka z Polski na przywitanie zawołała „Tisch!”
(stół), myśląc, że to „Cześć!”. Ja sama, jako nauczyciel matematyki
pełniąc rolę pośrednika językowego, nie mogłam znaleźć sensownego
klucza do zapamiętania określenia geistig behinderte (niepełnosprawni intelektualnie) i często prosiłam moją niemiecką koleżankę
Evę o podpowiedź. Przy dziesiątej już chyba prośbie uświadomiłam
sobie, że to ja zachowuję się jak osoba niepełnosprawna intelektualnie i podzieliłam się tą refleksją z wszystkimi. Oczywiście wywołało to
salwę śmiechu i nadal wywołuje przynajmniej uśmiech na mojej twarzy, gdy pada to wyrażenie. Ja natomiast dzięki tej sytuacji, a mimo
braku klucza, skutecznie je zapamiętałam.

Uczniowie na pierwszym miejscu
Wymiana przynosi konkretne korzyści wszystkim „klientom” szkoły.
Przede wszystkim uczniom, którzy są tutaj najważniejsi, ale też rodzicom i nauczycielom. Dla naszych niepełnosprawnych intelektualnie
uczniów wymiana jest jedną z metod doświadczania i poznawania
świata. Zdobywają wiedzę, pogłębiają zdobyte umiejętności i nabywają nowe. Stają się kreatywni, poprawiają konwersację, chociażby
poprzez rozwój mowy ciała, mimikę i gesty, aż za dziesiątym razem

(podobnie jak ja w opisanej sytuacji) użyją właściwego słowa. Rośnie
ich poczucie własnej wartości. Walczą ze swoimi fobiami, wyzbywając
się ich lub przynajmniej ograniczając je. Stają się bardziej samodzielni, otwarci i nawiązują przyjaźnie. Niektórzy piszą sms-y, a tłumacz
Google tłumaczy i często dopisuje do tego własną historię. Jeden
z naszych projektów, „Tydzień Zawodowy”, uzyskał wyróżnienie w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży „changes/chances@
work” 2014-2016, poświęconym aktywności zawodowej młodzieży.
Uczestnicy poznawali swoje mocne strony i zdobywali nowe umiejętności, między innymi ucząc się obsługi w restauracji i hotelu dla zwierząt czy na warsztatach florystycznych, stolarskich, wyrobów biżuterii
i różnego typu ozdób. Podczas przygotowań do prezentacji wszystkich
finałowych projektów konkursu jeden z uczestników, Michael, wskazując na drona przygotowanego przez uczniów szkół technicznych,
stwierdził przerażony – My nie umiemy tego zrobić! Zaskoczona jego
reakcją, odpowiedziałam: – Tak, Michael, ale oni nie potrafią lub nie
chcą robić tego co wy – każdy daje z siebie tyle, ile chce i może dać.
Wyróżnienie w tym konkursie utwierdziło młodzież w przekonaniu, że
to co robią, też jest ważne, potrzebne i wartościowe.

Warto się trudzić
Wymiana hojnie obdarowuje również rodziców. Po pierwsze, gratisowo, otrzymują tydzień urlopu po ciężkiej harówce nad opieką niepełnosprawnego dziecka, która trwa 24 godziny na dobę. Po drugie,
zawsze czeka ich po powrocie pociech miła niespodzianka – wzrost
samodzielności w różnych życiowych czynnościach samoobsługowych. Po trzecie wreszcie, widzą uśmiech na twarzy swojego dziecka
pomiędzy łzami radości ze spotkania. Po czwarte, rodzi się w nich na
nowo nadzieja, że dzieci poradzą sobie, gdy ich już nie będzie.
I wreszcie my, „kierownicy zamieszania” – nauczyciele. Za trud włożony w organizację i realizację wymiany otrzymujemy bezcenną nagrodę w postaci radości dawania siebie. Wzbogacamy wzajemnie swój
warsztat pracy o pomysły, metody, spostrzeżenia. Wymieniamy się doświadczeniami, mamy okazję uczestniczyć we wzajemnej codziennej
pracy, wspieramy się w trudnych momentach wymiany. „Szprechamy”
znacznie lepiej, choć dokładamy do tego od czasu do czasu swoje
„Kali mieć”.
TERESA RÓŻYCKA
– była koordynatorka i pośredniczka językowa
spotkań młodzieży, nauczycielka matematyki
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Ostrzeszowie. Obecnie na emeryturze.
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Razem osiągniemy (jeszcze) więcej!

Udany duet: szkoła i placówka
Projekt opiera się na idei partnerstw szkolno-pozaszkolnych. Spotkania uczniów z Polski i Niemiec nie odbywają się w ich szkołach, lecz
w placówkach kształceniowych, które specjalizują się w polsko-niemieckiej wymianie. – Ośrodki te dysponują odpowiednim zapleczem
i doświadczoną kadrą – mówi Anna Ptak Madej, nauczycielka ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej
w Skawinie. Organizowała spotkania młodzieży z Ewangelickim Centrum Kształcenia i Spotkań Młodzieży Hirschluch w Storkow oraz
Domem Pojednania i Spotkań im. Maksymiliana Kolbego w Gdańsku. – Poza tym wspólnie dużo łatwiej jest zawnioskować o dotację
i rozliczyć projekt – dodaje Anna Ptak Madej. Nauczyciel nie musi
więc martwić się już sam o kwestie planowania programu, doboru
odpowiednich metod, opieki pedagogicznej czy sprawy organizacyjne.
Może skupić się na kontakcie z uczniami.

Poznając innych, poznawać siebie
Dla samej młodzieży projekt poza szkołą to często pierwsze tego
rodzaju międzynarodowe doświadczenie, a także zwykła frajda –
zmienić otoczenie i oderwać się od dnia codziennego, ale też mieszkać, uczyć się i pracować wspólnie z rówieśnikami z innego kraju.
W obcym miejscu wszyscy są tak samo obcy i dzięki temu mają
równe szanse na starcie. – Często strach przed taką międzynarodową wymianą szybko mija. Znajomość języka obcego też nie stanowi
problemu, bo uczniowie szkół typu Realschule potrafia się bardzo
dobrze komunikować, a podczas wymiany dodatkowo „dostają skrzydeł” – mówi Stefan Stoll, pedagog sztuki i kierownik domu spotkań
młodzieży Heiner Janik Haus – Jugendbegegnungsstätte am Tower
w Oberschleißheim. W pierwszej edycji projektu „Razem osiągniemy
więcej” w latach 2014-2016, przy wsparciu z Funduszu Innowacyjnego
Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży,
miało miejsce prawie 40 polsko-niemieckich spotkań młodzieży.
Prawie 80% spośród 546 uczestników wzięło po raz pierwszy udział
w takim międzynarodowym programie. Jak sami przyznali po projekcie, często dzięki niemu zmienili perspektywę, poznali nowe kultury
i dowiedzieli się więcej nie tylko o innych, ale też o sobie. Z dala od
szkolnej codzienności odkryli swoje mocne strony.

Projekt „Razem osiągniemy więcej” 2018-2020
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży dofinansowuje
projekty wymiany młodzieży organizowane we współpracy
przez placówki edukacji pozaformalnej i szkoły. Zgodnie
z własnymi ustaleniami partnerzy dzielą się zadaniami
obejmującymi przygotowanie i przeprowadzenie polsko-niemieckiego spotkania młodzieży.
W pierwszej fazie projektu, w roku szkolnym 2018/2019,
młodzi ludzie z Polski i Niemiec wezmą udział we wspólnych spotkaniach w placówkach kształceniowych.
Następnie, na rok szkolny 2019/2020, zaplanowano 30-dniowe praktyki dla minimum 20 młodych ludzi z każdego kraju.
Jednym z głównych celów projektu jest zbudowanie trwałej
sieci przedsiębiorstw i instytucji, które również po zakończeniu projektu umożliwią młodym ludziom z Polski i Niemiec
zdobywanie doświadczeń zawodowych w kraju sąsiada.

Czas na zawodowców
Powodzenie pierwszej edycji projektu skłoniło PNWM do jego kontynuacji, tym razem pod hasłem orientacji zawodowej młodych ludzi.
Wsparcie na ten cel w kolejnych latach, 2018-2020, PNWM pozyskała
z Fundacji Nowe Landy (Stiftung Neue Länder), która wspiera przedsięwzięcia na rzecz rozwoju rynku pracy w nowych krajach związkowych Niemiec.
W pierwszej fazie projektu, w roku szkolnym 2018/2019 młodzi
ludzie z Polski i Niemiec wezmą udział we wspólnych spotkaniach
w placówkach kształceniowych. Warsztaty tematyczne, wizyty
w przedsiębiorstwach, praca metodą projektów – to sprawi, że zdobędą pierwsze międzynarodowe doświadczenia i nawiążą kontakt z rynkiem pracy. Wszystko po to, by zachęcić i zmotywować ich do kolejnego kroku – odbycia indywidualnych miesięcznych praktyk zawodowych
w partnerskim kraju. Czy posłużą one planowej nauce, pierwszej
orientacji zawodowej czy też sprawdzeniu się w wymarzonym zawodzie, to kwestia indywidulana. Ważne, aby przyniosły zamierzone
skutki. A „efekt uboczny” w postaci międzynarodowych doświadczeń
– gwarantowany!

Projekt objęły wspólnie honorowym patronatem Pani Agata Kornhauser-Duda, Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Pani Elke
Büdenbender, Małżonka Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec.
Dalsze informacje o projekcie:
www.razem-w-wymianie.pl
IZABELA STAPF
– koordynatorka projektu „Razem osiągniemy
więcej” w poczdamskim biurze Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

ANETA KOPPERNOCK
– pracowniczka ds. projektu „Razem
osiągniemy więcej” w poczdamskim biurze
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
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Gimnazja i licea. Z tych szkół pochodzi najwięcej uczestników polsko-niemieckich spotkań młodzieży. Z różnych względów łatwiej
jest im wyjechać na zagraniczny projekt niż uczniom innych szkół –
na przykład specjalnych czy zawodowych. Do tych więc, dla których
wyjazd na wymianę nie jest tak prosty, PNWM skierowała projekt
„Razem osiągniemy więcej”. Bo przecież wymiana ma być dostępna
dla wszystkich – dla różnych i różnorodnych grup młodych ludzi.
Chcemy dać im równe szanse na zdobycie międzynarodowych doświadczeń.

PUBLIKACJE
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Propozycje czytelnicze
„ PERSPEKTYWA: INKLUZJA. JĘZYK I KOMUNIKACJA
W MIĘDZYNARODOWEJ INKLUZYJNEJ PRACY
EDUKACYJNEJ. METODY, WSKAZÓWKI, IMPULSY”

Stowarzyszenie Kreisau-Initiative e.V.
(www.kreisau.de/pl/)

Jaka jest rola języka i komunikacji w kształtowaniu międzynarodowych inkluzyjnych spotkań młodzieży? Wiedzą na ten temat dzielą się
autorzy niniejszej publikacji. Prezentują w niej wskazówki, metody,
wybrane założenia pedagogiczne i dobre praktyki wspierające kontakt
i porozumiewanie się w grupach włączających osoby z różnych środowisk i o różnych kompetencjach.

„ VISION: INKLUSION. AN INCLUSION STRATEGY FOR
INTERNATIONAL YOUTH WORK”

IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit
der Bundesrepublik Deutschland e.V.
(IJAB – Biuro ds. Międzynarodowej Pracy z Młodzieżą Republiki Federalnej Niemiec, www.ijab.de)
Anglojęzyczna wersja publikacji zawierającej modelowe strategie
inkluzji w międzynarodowej pracy z młodzieżą (więcej informacji o publikacji znajduje się w artykule „Wszyscy razem!” na stronie 10).

„WŁĄCZANIE W DZIAŁANIE”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
(www.frse.org.pl)
Publikacja przedstawia założenia programu „Młodzież w działaniu”,
który działał w latach 2000-2006. Prezentuje projekty aktywizujące
młodzież, która z powodów zdrowotnych, ekonomicznych, społecznych, geograficznych czy kulturowych ma utrudniony dostęp do udziału w międzynarodowych programach.

„LEKCJA RÓWNOŚCI. JAK PROWADZIĆ DZIAŁANIA

ANTYDYSKRYMINACYJNE W SZKOLE”

Kampania Przeciwko Homofobii (www.khp.org.pl)
Dzięki tej publikacji można poznać metody i narzędzia pracy przydatne do organizowania działań antydyskryminacyjnych. Książka zawiera
przykłady przedsięwzięć w szkołach, które poświęcone były przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, kolor
skóry czy stan majątkowy uczniów. Szczegółowe relacje nauczycieli
i młodzieży mogą dodatkowo stać się pomocą i inspiracją w przeprowadzaniu tego typu projektów.

„ ZAKŁADKI. PRZECIWDZIAŁANIE MOWIE NIENAWIŚCI
W SIECI POPRZEZ EDUKACJĘ O PRAWACH CZŁOWIEKA”

Fundacja im. Stefana Batorego
(www.batory.org.pl, www.mowanienawisci.info)

Niniejszy podręcznik powstał jako wsparcie dla młodych ludzi, edukatorów, szkół i organizacji młodzieżowych w ramach kampanii „Bez
nienawiści” prowadzonej przez Radę Europy. Zawiera ćwiczenia
związane z przeciwdziałaniem mowie nienawiści w sieci, które można
wykorzystywać w ramach zajęć z młodzieżą.

„SZKOŁA RÓWNOŚCI. DZIENNIK PRAKTYK”

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
(www.tea.org.pl)
„Szkoła Równości. Dziennik praktyk” to cykl wywiadów z praktykami
edukacji antydyskryminacyjnej, które prezentowane są chronologicznie, zgodnie z kalendarzem ważnych dni oraz innych wydarzeń
obchodzonych w szkołach, jak na przykład Dzień Kobiet, Walentynki
czy Światowy Dzień Autyzmu. Jest to publikacja skierowana głównie
do nauczycieli, trenerów i edukatorów, którzy szukają odpowiedzi na
pytanie, jak wygląda edukacja antydyskryminacyjna w praktyce.

„ MIĘDZYKULTUROWOŚĆ W SZKOLE. PORADNIK DLA
NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW”

Ośrodek Rozwoju Edukacji (www.ore.edu.pl)

Poradnik powstał z myślą o nauczycielach i specjalistach pracujących
z uczniami o innym niż polskie pochodzeniu, z doświadczeniem migracyjnym oraz z mniejszości narodowych i etnicznych. Ukazuje specyfikę pracy z dzieckiem wielojęzycznym jako uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi oraz z jego rodzicami i środowiskiem.
„DOBRE PRAKTYKI ANTYDYSKRYMINACYJNE NAUCZYCIELI

I NAUCZYCIELEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z CENTRUM
EDUKACJI OBYWATELSKIEJ”

Centrum Edukacji Obywatelskiej (www.ceo.org.pl)

ZDJĘCIE: ARCHIWUM PNWM

Publikacja jest zbiorem opisów kilkunastu działań uczniowskich o tematyce równościowej, antydyskryminacyjnej, wielokulturowej i związanej z różnorodnością społeczną, przeprowadzonych w szkołach pod
okiem nauczycieli i nauczycielek współpracujących z CEO. Przedstawione krok po kroku projekty, akcje i kampanie społeczne poświęcone
takim tematom jak starość, niepełnosprawność czy wulgaryzmy
mogą zachęcić do podobnego zaangażowania.

„KAŻDY INNY, WSZYSCY RÓWNI”

Związek Harcerstwa Polskiego (www.zhp.pl)
„Każdy inny, wszyscy równi” to publikacja, której celem jest kształtowanie u młodych ludzi postaw otwartości, tolerancji i zrozumienia dla
drugiego człowieka. Zostały w niej zaprezentowane pomysły na krótkie gry i zabawy, a także dłuższe zajęcia związane z różnorodnością
kulturową, społeczną i etniczną.
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Nienawiść to nie pogląd
Co kryje się pod pojęciem „mowa nienawiści” i jak można sobie z nią skutecznie
radzić? Kampania społeczna „No Hate Speech Movement” (NHSM) uświadamia
i pomaga.

I znowu jeden z tych komentarzy, które nie nadają się do cytowania.
Pełen nienawiści i wulgarnych obelg. – Najważniejsze to nie dać się
sprowokować – mówi sobie Daniel Knopp. Bierze więc głęboki oddech
i uprzejmie, ale jednocześnie dobitnie, odpowiada autorowi brutalnej
wypowiedzi. Knopp jest specjalistą od mediów społecznościowych.
Pracuje w zespole „No Hate Speech” utworzonym przy Neue deut�����
sche Medienmacher w Berlinie. Jest to organizacja zrzeszająca
dziennikarki i dziennikarzy, która opowiada się za większą różnorodnością w mediach i wrażliwością na problemy dyskryminacji. Od
2016 roku w jej murach mieści się siedziba zainicjowanej przez Radę
Europy kampanii społecznej „No Hate Speech Movement”. Z nienawistnymi komentarzami organizacja ma do czynienia na co dzień.

Czym jest mowa nienawiści?
Hate speech czyli mowa nienawiści polega na świadomym i celowym
deprecjonowaniu i obrażaniu ludzi oraz kierowaniu do nich gróźb
werbalnych. Nikt nie każe nam jej jednak akceptować, nawet jeżeli
w obronie mowy nienawiści przywołuje się prawo do publicznego
wyrażania własnych poglądów. Prawo to kończy się bowiem w miejscu, w którym naruszona zostanie godność innego człowieka. Bo
w końcu nienawiść to nie pogląd. Badanie Eurobarometru z 2016 roku
wykazało, że 75% internautek i internautów spotkało się z atakami
w sieci. Ofiarami są najczęściej kobiety, emigrantki i emigranci oraz
mniejszości seksualne. Ale także i inni ludzie. Czasami ataki biorą się
po prostu z niczego. – Tym bardziej trzeba zadbać o to, żeby ta większość społeczeństwa, która w żaden sposób nie popiera pogardliwych
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wypowiedzi pod adresem innych, nie pozostawała milcząca – mówi
Daniel Knopp i żąda odwagi cywilnej w wirtualnym świecie. Uważa,
że ignorowanie nie jest tu dobrym rozwiązaniem. Nawet jeżeli samemu nie padło się ofiarą ataków, trzeba reagować albo przynajmniej
zadać sobie pytanie, czy nie należałoby tego zrobić. I to nie po to, by
walczyć z hejterkami i hejterami, lecz by wesprzeć ich ofiary. Jeżeli
bowiem nienawistne komentarze pozostają bez odpowiedzi, to ich
autorzy odbierają to jako zgodę, a kolejni hejterzy jako zachętę do
zamieszczania podobnych postów. Jednocześnie pozytywne opinie
innych osób i same ofiary ataków są spychane na margines. Coraz
mniej ludzi włącza się do dyskusji i powstaje wrażenie, że to właśnie
hejt odzwierciedla główny nurt opinii publicznej. Milcząca większość
toleruje naruszanie tabu, coraz częściej przekraczane są więc kolejne
granice. A przecież hejterki i hejterzy stanowią niewielką grupę. Zniekształcony obraz powstaje więc tylko dlatego, że rozsądnie myśląca
większość społeczeństwa nie zabiera głosu.

Jak się skutecznie bronić?
– Kampania jest apelem o reakcję – mówi Daniel Knopp. Jego motto
brzmi „Reagować głośno i uprzejmie”. Odpisywanie na hejt w podobnym do niego tonie nie jest dobrym wyjściem, podobnie jak obrażanie czy protekcjonalizm. Pomocne są natomiast humor, ironia
i dużo życzliwości. Wtedy można zamienić hatespeech albo shitstorm
w prawdziwy #lovestorm. Jak przekonuje berliński dziennikarz: – Zapunktować można przede wszystkim nie dzięki starannie przemyślanym argumentom, lecz raczej apelując do uczuć. Bo nie tyle chodzi
o przekonanie hejterki czy hejtera do własnych racji, ile o zachęcenie
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Codzienna nienawiść
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innych do przeciwdziałania jawnej wrogości wobec ludzi. Można to
zrobić przy pomocy counter speech czyli kontrowania. Każdy, kto już
kiedyś szczerze mówił o swoich poglądach, jest znakomicie przygotowany do takiej aktywnej formy wyrażania sprzeciwu. Trzeba z głową,
ale i z serca wyraźnie powiedzieć, że nie będzie naszej akceptacji dla
dyskryminacji, uogólnionych opinii i poniżania. Lepiej nie reagować
nienawiścią na nienawiść, ale używać argumentów, posługiwać się
humorem i przedstawiać nowe perspektywy.

Trolle i przynęty
Hejterki i hejterów można spotkać we wszystkich grupach społecznych. Mowa nienawiści w sieci pochodzi też czasem z „fabryk trolli”,
które celowo zatrudniają ludzi zajmujących się zakłócaniem normalnej komunikacji i rozpowszechnianiem treści na zamówienie. Najczęściej kryją się za tym zleceniodawcy ze świata polityki, którzy w ten
sposób docierają ze swoją ideologią do internautek i internautów.
Pojęcie „trolla” pochodzi od angielskiego określenia trolling with bait
oznaczającego technikę wędkarską polegającą na powolnym ciągnięciu przynęty po powierzchni wody. Troll „wabi” inne użytkowniczki
i innych użytkowników internetu po to, by prowokować i celowo zakłócać dyskusję prowadzoną przez społeczność. Jeśli będziemy mieć
ten obraz przed oczami, to oczywista stanie się dla nas waga odpowiedniej repliki. Zachowanie kultury dyskusji opartej na wzajemnym
szacunku sprawia, że hejterki i hejterzy nie łapią wiatru w żagle.

Aspekty prawne
„Przestępstwa z nienawiści popełniane z wykorzystaniem internetu”
– tak policja określa podlegającą ściganiu karnemu mowę nienawiści.
Konkretnie chodzi o podżeganie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, obrażanie, zniesławianie, oszczerstwa, groźby, zmuszanie, publiczne namawianie do przestępstwa oraz wykorzystywanie
zakazanych symboli. Nie ma znaczenia, czy będzie się to odbywać
w internecie czy w świecie rzeczywistym. Przestępstwo zawsze pozostaje przestępstwem. Zawiadomienie o jego popełnieniu można złożyć
ustnie na policji lub pisemnie do prokuratury.

Pomoc
Nagonka w sieci to nie siła wyższa i każdy może coś zrobić, by jej
przeciwdziałać. Konkretne porady można znaleźć w dowcipnych filmach wideo, GIF-ach i sentencjach dostępnych bezpłatnie na stronie
internetowej NHSM. Strona oferuje także informacje na temat sytuacji
prawnej i wskazówki, jak reagować na hejt, a także komediowy serial
wideo „Federalny urząd ds. trollowania za byciem przeciwko nienawiści w sieci”. Pomocy może udzielić też zespół serwisu internetowego

Jugendschutz.net, który sprawdza doniesienia o politycznym ekstremizmie, przemocy, molestowaniu oraz mobbingu w cyberprzestrzeni
i w razie potrzeby podejmuje odpowiednie kroki.

Wspólna obrona
Badania dowodzą, że z psychologicznego punktu widzenia dla ofiary
nie ma żadnej różnicy, czy naubliżano jej na ulicy, czy „tylko” w internecie. W obu przypadkach cierpi tak samo. Knopp także musi mieć
grubą skórę i traktować ataki z dystansem albo z humorem. Podobnie
funkcjonują inne inicjatywy współpracujące z NHSM, na przykład
działająca na Facebooku grupa #ichbinhier. Jej członkowie w ramach
zamkniętej grupy umawiają się, że będą zamieszczać posty kontru
jące hejterskie komentarze. Najpierw wyszukują obraźliwe wpisy
zawierające mowę nienawiści i wzajemnie się o nich informują. Potem
kontrują, czyli piszą komentarze, które sami uważają za rzeczowe
i z szacunkiem odnoszące się do innych ludzi oraz dają lajki takim
wypowiedziom, używając hasztagu #ichbinhier. Dzięki 37 tysiącom
członków inicjatywa #ichbinhier ma duży zakres oddziaływania.
Można też postępować tak, jak napisano w jednej z publikacji
kampanii NHSM: „Jesteśmy głośni, jesteśmy liczni, jesteśmy przeciw
nienawiści w internecie”. A jeśli nie uda nam się każdego dnia zbawiać świata, to też jest okej, bo przecież można po prostu wyłączyć
opcję komentowania wpisów lub zablokować hejterki i hejterów.

Polecane:
Jak mogę walczyć z mową nienawiści? Jakie są typy hejterów? Jak
złożyć doniesienie na policji?
www.mowanienawisci.info (w języku polskim)
www.no-hate-speech.de (w języku niemieckim)
Przewodnik (nie tylko) dla dziennikarek i dziennikarzy zawierający
wskazówki dotyczące reagowania na mowę nienawiści w internecie:
w
 ww.uchodzcy.info, zakładka „Przemoc i mowa nienawisci”
(w języku polskim)
w
 ww.neuemedienmacher.de, zakładka „No Hate Speech Movement” (w języku niemieckim)
JOANNA MARIA STOLAREK
– dziennikarka, wieloletnia redaktorka polityczna, zajmuje się tematyką polityczną i społeczną,
pisze też o stosunkach polsko-niemieckich.
Pracuje dla organizacji Neue deutsche
Medienmacher.

ZDJĘCIE: ARCHIWUM PRYWATNE

PNWM od środka
Od kwietnia 2018 roku nowym dyrektorem zarządzającym PNWM
w warszawskim biurze jest Ewa Nocoń. Natomiast w styczniu 2018
roku do zespołu dołączyła Elisabeth Ritter, która w referacie wspierania wymiany szkolnej w Warszawie koordynuje ścieżkę tematyczną
STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) pod hasłem
„Eksperyment Wymiana”. Ta tematyka w kolejnych latach w sposób
szczególny będzie obecna w działalności PNWM i ma nam pomóc
dotrzeć do nowych grup młodzieży w polsko-niemieckiej wymianie.
Nową koleżankę powitaliśmy także w referacie wspierania wymiany pozaszkolnej w Poczdamie – od końca maja za projekt „Razem
osiągniemy więcej” odpowiedzialna jest Aneta Koppernock. Poprzez
ten program PNWM celowo ukierunkowuje się na polsko-niemieckie projekty organizowane przez szkoły zawodowe, a także wspiera
praktyki w przedsiębiorstwach w sąsiedzkim kraju. Program objęły

wspólnie honorowym patronatem Pani Agata Kornhauser-Duda,
Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Pani Elke Büdenbender, Małżonka Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec.
Z poczdamskim referatem wspierania pożegnał się Bartosz Boniecki.
Zastępował on na czas urlopu macierzyńskiego Małgorzatę Schmidt,
która od sierpnia 2018 roku wróciła do pracy. W grudniu w zespole
powitaliśmy Dominika Mosiczuka, który zastępuje Aleksandrę Motykę do momentu jej powrotu z urlopu macierzyńskiego.
Pewien etap dobiegł końca także dla wolontariuszy PNWM: Josefa
Mayera i Dagny Friedmann, którzy opuścili nasze biura w Warszawie
i Poczdamie. Od września zespół PNWM wspierają Jonas Butkiewicz
(Warszawa) i Ina Mitternacht (Poczdam).
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