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Z ogromnym uznaniem przyjąłem informację o podpisaniu przez Pana 

Prezydenta oraz Prezydentów innych miast Deklaracji współpracy miast na rzecz 

otwartości i dialogu międzykulturowego, która przyjęła już nazwę Deklaracji 

Wrocławskiej. W moim odczuciu jest to dokument szczególnej wagi, zwłaszcza, 

że Miasto, w którym został podpisany i którego nazwę nosi, otrzymało w tym roku 

zaszczytne miano Europejskiej Stolicy Kultury i znajduje się w centrum życia 

kulturalnego całej Europy. Moc oddziaływania Deklaracji jest tym samym większa, 

ale też większe są zobowiązania jej sygnatariuszy.  

Duże znaczenie ma zawarta w dokumencie deklaracja wierności zasadzie 

tolerancji i wzajemnego szacunku. Podtrzymanie i promowanie tych wartości w życiu 

publicznym jest szczególnie ważne zwłaszcza teraz, kiedy w społeczeństwie narastają 

niechętne, czy wręcz wrogie, postawy wobec osób o różnym pochodzeniu narodowym 

czy etnicznym i wyznawców innych religii. Z tego też powodu równie istotny jest 

wyraźny sprzeciw wobec aktów przemocy motywowanych nienawiścią, a także 

publiczne zapewnienie, że władze samorządowe z pełną stanowczością będą 

reagować na wszelkie zdarzenia o takim charakterze.  

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii 

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

z późn. zm.) powierzyła Rzecznikowi Praw Obywatelskich zadania dotyczące realizacji 

zasady równego traktowania. Przeciwdziałanie rasizmowi, ksenofobii oraz związanej  

z nimi nietolerancji zaliczam do priorytetowych kierunków swojej aktywności. 

Odwołując się zatem do wartości, które legły u podstaw Deklaracji Wrocławskiej 

chciałbym zachęcić Pana Prezydenta oraz pozostałych sygnatariuszy dokumentu do 
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współpracy w zakresie promowania zasady równego traktowania, w tym poprzez 

wspieranie idei dialogu międzykulturowego, oraz zwalczania wszelkich form 

dyskryminacji i nienawiści motywowanej pochodzeniem lub wyznawaną religią. 

Jednocześnie pozwalam sobie polecić uprzejmej uwadze publikacje Biura Rzecznika, 

które mogą stanowić inspirację i wsparcie w tego rodzaju działaniach. Wśród 

dostępnych materiałów szczególnie przydatne mogą okazać się następujące publikacje: 

„Dostępność lekcji religii wyznań mniejszościowych i lekcji etyki w ramach systemu 

edukacji szkolnej”, „Debaty Jana Nowaka – Jeziorańskiego: Rozmowy na temat 

przeciwdziałania nienawiści, dyskryminacji i nieufności”, a także cyklicznie wydawane 

Informacje o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego 

traktowania
1
. 

Chciałbym ponadto zwrócić uwagę Pana Prezydenta na Program Intercultural 

cities, realizowany pod auspicjami Rady Europy. Założenia tego Programu są zbieżne 

z treścią Deklaracji Wrocławskiej. Jego uczestnicy podejmują zobowiązania w zakresie 

przeciwdziałania uprzedzeniom i dyskryminacji oraz promowania wielokulturowych 

(pluralistycznych) tożsamości miast, czy zapewnienia równego dostępu do instytucji  

i służb publicznych. Takie działania samorząd terytorialny podejmuje we współpracy  

z lokalnymi przedsiębiorcami i społeczeństwem obywatelskim. Wśród uczestników 

Programu Polskę aktualnie reprezentuje jedynie Lublin. Z uwagi na doniosłość  

i tożsamość celów, jakim służą wspomniany Program oraz Deklaracja Wrocławska,  

a także znakomitą możliwość wymiany dobrych praktyk z partnerami z kraju  

i zagranicy, chciałbym poddać pod rozwagę Pana Prezydenta możliwość przystąpienia 

przez miasto Wrocław do tej inicjatywy Rady Europy
2
. 

Jeszcze raz gratuluję inicjatywy i życzę sukcesów w budowaniu wspólnoty 

lokalnej otwartej na różnorodność i wolnej od uprzedzeń, co z pewnością będzie 

sprzyjać wielu innowacyjnym, realizowanym w Mieście inicjatywom.  
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1
 Wszystkie te materiały dostępne są na stronie internetowej www.brpo.gov.pl w zakładce PUBLIKACJE. 

2
 Informacje na temat Programu zamieszczone zostały na stronie internetowej 

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

http://www.brpo.gov.pl/

