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21 marca - Międzynarodowy Dzień Przeciwko Rasizmowi
W Radomiu rusza kampania promująca tolerancję – wymyślona przez dzieci. W radomskich autobusach
21 marca pojawią się plakaty reklamowe – hasła do nich są dziełem uczniów klas VI z Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 9 w Radomiu.
Takie plakaty pojawiły się już w autobusach w Lublinie, Białymstoku i Zgierzu oraz w warszawskim metrze. W sobotę
akcja obejmie (oprócz Radomia) także Białą Podlaską. Pakiety materiałów promujących tolerancję trafiają też do szkół.
Plakaty i bannery promujące tolerancję można zobaczyć w bibliotekach, instytucjach i organizacjach – którym bliska
jest idea równości ludzi, bez względu na rasę czy narodowość lub inne cechy.
Hasła kampanii są dziełem dzieci – uczniów ze szkół, w których uczą się też cudzoziemcy. Zgłosiły one
swoje propozycje haseł reklamujących tolerancję na konkurs ogłoszony przez fundację Polskie Forum Migracyjne.
Organizatorzy akcji – Fundacja Polskie Forum Migracyjne wraz z partnerami: Urzędem do spraw Cudzoziemców
i Fundacją dla Somalii – chcą w ten sposób pomóc polskim i cudzoziemskim dzieciom budować lepsze relacje.
Laureatką konkursu jest 13-letnia Ola Mazurek, uczennica Zespołu Szkół nr 8 w Lublinie. Zgłoszone przez nią hasło
brzmi: „Takie same serca. W takim samym rytmie”.
- Ola od dziecka ma kontakt z ludźmi o różnej kulturze, różnym pochodzeniu. Mamy takie osoby w naszym otoczeniu.
Tolerancja to dla Oli zwyczajna sprawa – mówi mama Oli, Agnieszka Chałabis-Mazurek.
Inne hasła zaproponowali uczniowie z klas VI Powszechnej Szkoły Podstawowej nr 9 w Radomiu. Dzieci wspólnie
wymyśliły hasła: „Piękno tkwi w różnorodności” oraz „Z tolerancją Ci do twarzy”. Ich dziełem jest też krótki
wierszyk, który wykorzystaliśmy w kampanii.
Wszystkie hasła posłużyły do przygotowania plakatów, kartek, wlepek, zakładek do książek i innych gadżetów, które
mają ponieść ideę tolerancji i otwartości do innych dzieci, ale też dorosłych. Materiały te trafiają sukcesywnie do
kolejnych miejscowości, w których działają ośrodki dla cudzoziemców ubiegających się w Polsce o status uchodźcy.
Konkurs na hasło oraz kampania promująca tolerancję są elementem projektu „Od tolerancji do integracji”, autorstwa
Fundacji Polskie Forum Migracyjne. Fundacja działa na rzecz budowania dobrych relacji między Polakami i migrantami.
– Gdy patrzymy na osobę innej rasy czy narodowości warto pamiętać, że dla niej to my jesteśmy inni – mówi
Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne. – Zachęcamy, by traktować innych tak, jak sami
chcielibyśmy być traktowani, gdybyśmy byli migrantami.
Nie jest łatwo rozpocząć życie w innym kraju, w którym człowiek ciągle czuje się inny. Polacy sami tego doświadczają,
przebywając na emigracji w innych krajach Europy.
– Pomagamy cudzoziemcom, także dzieciom, odnaleźć się w polskiej rzeczywistości – mówi Kosowicz. – Ale pracujemy
też z Polakami, zarówno dziećmi jak dorosłymi, których uczymy, jak żyć w wielokulturowym środowisku. Cudzoziemcy
w Polsce i Polacy za granicą często mają takie same odczucia i podobne problemy. Obserwujemy na co dzień, jak
wiele trudności można łatwo rozwiązać dzięki życzliwości, chęci porozumienia. Na tym przecież właśnie polega
tolerancja. Nasza kampania ma pomóc ludziom popatrzeć na wielokulturowość jako atut, który czyni świat ciekawszym
miejscem. Chcemy, żeby ludzie cieszyli się z tego, że się różnią – żeby szanowali te różnice i cieszyli się nimi.
Projekt „Od tolerancji do integracji” jest prowadzony w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, dzięki finansowaniu EOG.

Dobro, szacunek, życzliwość, uprzejmość – to wartości uniwersalne, obecne w wielu kulturach. Znakomita większość
cudzoziemców przybywających do Polski to ludzie poszukujący dla siebie po prostu miejsca do spokojnego życia.
Liczymy, że nasza kampania przyczyni się do tego, że Polacy i cudzoziemcy będą traktować się wzajemnie bez
strachu, ale z życzliwością i szacunkiem.

Więcej informacji:
Agnieszka Kosowicz, Prezes Fundacji Polskie Forum Migracyjne – a.kosowicz@forummigracyjne.org, tel. 661 521 288
Ewa Piechota, rzecznik prasowa Urzędu do Spraw Cudzoziemców – media@udsc.gov.pl, tel. 723 982 615
Agnieszka Chałabis-Mazurek (mama laureatki konkursu na hasło) – tel. 605 222 110
Nauczycielki, które wspierały dzieci w tworzeniu haseł:
Agnieszka Siwek, Zespół Szkół Nr 8 ( Gimnazjum nr 25), ul. Krężnicka 156, 20 - 518 Lublin Małgorzata Janusz,
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Radomiu

Projekt „Od tolerancji do integracji” jest prowadzony w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, dzięki finansowaniu EOG.

