Na podstawie definicji Praw Człowieka Amnesty International
Prawa człowieka mają charakter:

▪
▪

▪
▪
▪
▪

powszechny (są takie same dla każdego człowieka niezależnie od
wyznawanych wartości, poglądów czy religii);
przyrodzony (istnieją niezależnie od woli władzy czy przepisów prawa,
państwo jedynie tworzy system ich ochrony);
niezbywalny (żadna władza nie może nam ich odebrać, nie można się ich
zrzec);
nienaruszalny (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią
dowolnie regulowane);
naturalny (posiadamy je z racji godności osobowej, człowieczeństwa,
a nie z powodu czyjejś decyzji czy nadania);
niepodzielny (wszystkie stanowią integralną i współzależną całość).

Obszar 2: Ochrona praw człowieka
i równe traktowanie
Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji
ze względu na:
• rasę,
• wyznanie,
• pochodzenie etniczne/narodowe,
• płeć lub orientację seksualną,
• niepełnosprawność,
• wiek,
• status ekonomiczny,
• sytuację rodzinną
• inne przesłanki.

Grupy narażone na dyskryminację

•
•

nie podajemy zamkniętego katalogu grup
narażonych na dyskryminację
we wniosku należy uzasadnić, że grupa, której
dotyczą planowane działania, jest narażona na
dyskryminację

Rodzaje wspieranych działań
1.
-

Działania edukacyjne na temat praw człowieka
i równego traktowania:
szkolenia i warsztaty połączone z sieciowaniem różnych
grup zawodowych stykających się w swojej pracy z
grupami dyskryminowanymi;
edukacja równościowa i antydyskryminacyjna angażująca
do konkretnych działań na rzecz praw człowieka i
równych praw mężczyzn i kobiet;
inicjatywy dotyczące przeciwdziałania mowie i aktom
nienawiści, przemocy, w tym szczególnie przemocy ze
względu na płeć.

Rodzaje wspieranych działań
2. akcje i kampanie społeczne:

-

działania służące oddziaływaniu na opinię publiczną,
mobilizowaniu do reagowania na przejawy ksenofobii,
homofobii, rasizmu, antysemityzmu, dyskryminacji i
przemocy (w tym szczególnie przemocy ze względu na
płeć);

-

upowszechnianie postaw tolerancji i szacunku dla
innych;

-

prowadzenie działań informacyjnych (w tym mediów
obywatelskich, np. portali) służących upowszechnianiu
wiedzy o grupach dyskryminowanych i przeciwdziałaniu
uprzedzeniom wobec nich.

Rodzaje wspieranych działań
3. działania strażnicze dotyczące przestrzegania praw człowieka
i poszanowania zasad państwa prawa:

-

monitorowanie, dokumentowanie i nagłaśnianie przypadków
łamania praw człowieka i zasad praworządności oraz przejawów
nietolerancji (ksenofobii, homofobii, seksizmu, rasizmu,
antysemityzmu itd.);

-

monitorowanie, dokumentowanie i nagłaśnianie przejawów
dyskryminacji w sferze publicznej i w życiu codziennym (np.
mowy nienawiści, aktów fizycznej agresji).

Rodzaje wspieranych działań
4. działania rzecznicze służące poprawie prawa i praktyki
jego stosowania:

-

tworzenie lokalnych lub centralnych partnerstw
z instytucjami publicznymi, włączających wszystkich
interesariuszy do opracowywania i modyfikowania
systemu ochrony i wsparcia grup narażonych na
dyskryminację i przemoc;

-

przygotowywanie propozycji regulacji dających ochronę
prawną wszystkim grupom narażonym na dyskryminację
i przemoc;

-

sieciowanie organizacji reprezentujących mniejszości
i grupy narażone na dyskryminację w celu wspólnego
wpływania na polityki publiczne.

Rodzaje wspieranych działań
5. działania interwencyjne w sprawach dotyczących
naruszeń praw człowieka, dyskryminacji i przemocy:
- udzielanie wsparcia prawnego i psychologicznego
osobom doświadczającym dyskryminacji oraz osobom
doświadczającym przemocy (w tym przemocy ze
względu na płeć);
- prowadzenie działań na rzecz ścigania i karania
sprawców przestępstw z nienawiści, sprawców
przemocy seksualnej i domowej.

Priorytet:
•

•
•

wykorzystywanie efektów monitoringu do
prowadzenia działań rzeczniczych służących
wprowadzeniu zmian w prawie i praktyce jego
stosowania,
prowadzenia działań interwencyjnych,
prowadzenia działań wpływających na
kształtowanie świadomości społecznej.

Dofinansowania nie mogą uzyskać projekty, których
jedynym elementem są szkolenia, debaty czy
konferencje.

Przykładowe projekty – Otwarty Zgierz
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci
i Młodzieży im. A. Gołąba w Zgierzu: kampania służąca
przeciwdziałaniu radykalnym i rasistowskim nastrojom w
Zgierzu:

-

kampania informacyjna (broszura o mowie nienawiści,
mural, zamalowywanie nienawistnych napisów na
murach, wlepki, magnesiki na znakach drogowych,
napisy na serwetkach w knajpach)
flashmob i trening piłki nożnej,
warsztaty w szkołach – dla uczniów i dla nauczycieli,
wsparcie dla rodziców i dzieci cudzoziemskich w
szkołach (pakiet powitalny, tabliczki i piktogramy),
film animowany stworzony przez dzieci z ośrodka dla
uchodźców w Grotnikach.

Przykładowe projekty – Żywe Biblioteki
Stowarzyszenie Diversja we współpracy ze
Stowarzyszeniem Lambda

-

szkolenia i mentoring dla działaczy lokalnych, którzy
chcą zacząć organizowanie Żywych Bibliotek,
stworzenie materiałów i narzędzi dla koordynatorów,
strona http://zywabibliotekapolska.pl/ – kompendium
wiedzy,
konferencja z udziałem organizatorów Żywych
Bibliotek z innych krajów.

Planowanie i realizacja projektów
– na co zwrócić uwagę?
-

-

zrób dobrą diagnozę problemu,
zbuduj grupę sojuszników, wyjdź ze swojej „bańki”,
zwróć uwagę na język, staraj się budować pozytywny przekaz,
mów o przykładach z życia,
dobrze komunikuj działania – niech odbiorcy poczują się na nie
zaproszeni,
korzystaj z różnych kanałów promocji (czasami lepiej skorzystać
z istniejących niż tworzyć własne),
dbaj o dobre relacje z mediami,
rozmawiaj z odbiorcami działań, żeby jeszcze lepiej ich zrozumieć,
korzystaj ze wsparcia innych organizacji/instytucji które realizują
podobne działania.

Więcej informacji:
ijanikowska@batory.org.pl
kwalkiewicz@batory.org.pl

www.aktywniobywatele.org.pl

