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Spotkanie polskiej sieci Fundacji im. A. Lindh
26-27 października 2010, Kraków

Sprawozdanie
Czterdzieści dziewięć osób wzięło udział w dorocznym spotkaniu polskiej sieci Fundacji im.
A. Lindh w Krakowie, w tym licznie reprezentowane były nowe organizacje członkowskie.
Spotkanie zostało podzielone na kilka części. Po oficjalnym otwarciu dokonanym przez
zastępcę dyrektora Międzynarodowego Centrum Kultury, Annę Gawron oraz koordynatorów
polskiej sieci, głos zabrała pełnomocnik ministra spraw zagranicznych ds. Unii dla
Śródziemnormorza Anna Raduchowska-Brochwicz, która przedstawiła problematykę
współpracy w regionie eurośródziemnomorskim, ze
szczególnym uwzględnieniem bieŜących problemów
pracy UdŚ. Dla wielu z pośród uczestników była to
pierwsza okazja zapoznania się ze strona oficjalną
współpracy w basenie Morza Śródziemnego. Następnie
wystąpił dyrektor wykonawczy Fundacji im. A. Lindh,
Andreu Claret, który zaprezentował proponowaną
strategię działania Fundacji w kolejnym okresie, tj. w
latach 2011-14. Prezentacja rozpoczęła dyskusję nad
kształtem funkcjonowania Fundacji i oczekiwaniami,
jakie przed Fundacją stawiają jej polscy członkowie.

Strategia i wytyczne działań Fundacji w Fazie III (2011-2014)
Główne załoŜenia
Strategia powstała na bazie doświadczeń lat minionych oraz na podstawie wyników Forum
Fundacji w Barcelonie oraz badań w ramach Raportu nt. trendów międzykulturowych.
Sekretariat proponuje, aby prace Fundacji dotyczyły następujących tematów:
• Kultura i kreatywność
• Edukacja i nauczanie międzykulturowe
• Miasta i przestrzenie obywatelstwa
• Media i opinia publiczna
Realizacja działań miałaby przebiegać w ramach następujących typów inicjatyw:
• Konkurs grantowy
• Wsparcie sieci
• Forum Fundacji
• Raport nt. trendów międzykulturowych
• Fundusz Mobilności MłodzieŜy
Strategia została przedstawiona Radzie Gubernatorów Fundacji oraz została poddana procesowi
konsultacji z koordynatorami sieci narodowych, który ma się zakończyć podczas spotkania
koordynatorów w grudniu br. w Brukseli. Członkowie polskiej sieci mają moŜliwość wypowiedzenia
się w kwestii dokumentu do 15 listopada (kontakt z polskim koordynatorem).
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W drugiej części spotkania wystąpiły Tamar
Arensom i Leena Baidas, członkinie izraelskopalestyńskiej organizacji Combatants for Peace,
laureatów edycji 2009 Eurośródziemnomorskiej
Nagrody w Dziedzinie Dialogu Międzykulturowego
przyznawanej przez Fundację im. Anny Lindh, oraz
Nader Katheeb, dyrektor EcoPeace / Friends of
the Earth Middle East – laureat tegorocznej edycji
wspomnianej Nagrody. Zaprezentowali oni swoje
działania,
problemy, z którym spotykają się na co dzień i
wyzwania, jakie widzą przed swoimi organizacji w
przyszłości. Uczestnicy spotkania mieli okazję
przekonać się, Ŝe w skonfliktowanym regionie Bliskiego
Wschodu
istnieją
inicjatywy
zmierzające
do
pokojowego współistnienia zwaśnionych stron, które na
poziomie lokalnych społeczności pokazują, Ŝe
współistnienie Palestyny i Izraela jest moŜliwe.
Przedstawiciele obu organizacji wzięli ponadto udział w
dyskusji zatytułowanej „Tylko łącząc siły moŜemy
przezwycięŜyć krąg przemocy”, prowadzonej przez dr. Konrada Pędziwiatra, koordynatora
Peace and Development Studies w Europejskiej WyŜszej Szkole im. ks. Tischnera, w Cafe
Cheder. Spotkanie otwarte dla publiczności przyciągnęło ok. 60 słuchaczy, którzy wzięli
aktywny udział w dyskusji. Debata była częścią programu Convivencia, organizowanego
wspólnie przez Stowarzyszenie Festiwal Kultury śydowskiej oraz Międzynarodowe Centrum
Kultury.
Organizacja Combatants for Peace została załoŜona w 2005 r. przez Ŝołnierzy izraelskich i
milicjantów palestyńskich, którzy postanowili złoŜyć broń. Członkowie Combatants for Peace
działają na terenie Palestyny i Izraela w dwunarodowych grupach, dając tym samym dowód
partnerstwa izraelsko-palestyńskiego. Ich działania na rzecz pokoju i wzajemnego zrozumienia
(spotkania, pokojowe marsze, etc.) zostały dostrzeŜone przez Fundację im. Anny Lindh, która w
2009 przyznała organizacji nagrodę EuroMedu.
EcoPeace/Friends of the Earth Middle East to izraelsko-palestyńsko-jordańska organizacja, która
dwa miesiące temu została ogłoszona zwycięzcą najnowszej edycji nagrody EuroMedu. Laureat
jest wyjątkową organizacją w regionie nie tylko ze względu na międzynarodową obsadę i obszar
działalności (biura w Ammanie, Betlejem i Tel-Awiwie), lecz takŜe z powodu łączenia pracy na
rzecz środowiska naturalnego z promocją procesu pokojowego w regionie. W 2008 roku
członkowie EcoPeace zostali uznani przez magazyn TIME za tzw. "Environmental Heroes".

Trzecia część spotkania 26 października dotyczyła przede wszystkim spraw
administracyjnych polskiej sieci. Zaprezentowano dotychczasową pracę koordynatora, w tym
zrealizowany w 2009/2010 wspólny projekt sieci, nową stronę internetową i materiały
promocyjne. Wspomniano takŜe o konkursie grantowym Fundacji im. A. Lindh, jak równieŜ
niedawno opublikowanym Raporcie nt. trendów międzykulturowych.
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Raport o trendach międzykulturowych w regionie eurośródziemnomorskim
Celem pierwszego raportu przygotowanego przez Fundację im. A. Lindh jest identyfikacja
najnowszych trendów we wzajemnym postrzeganiu, wartościach i zachowaniach ludzi
mieszkających po obu stronach Morza Śródziemnego. Badania opinii publicznej w 13 państwach
przeprowadził Instytut Gallupa (Bośnia i Hercegowina, Egipt, Francja, Grecja, Hiszpania, Liban,
Maroko, Niemcy, Szwecja, Syria, Turcja, Węgry i Wielka Brytania). Pozostałe państwa regionu
zostaną uwzględnione w kolejnych edycjach Raportu. Ponadto, na publikację składają się analizy
jakościowe przygotowane przez 40 ekspertów regionu, przykłady dobrych praktyk w promocji
dialogu przedstawione przez członków sieci narodowych Fundacji oraz propozycje działań.
Główne tematy:
•
•
•
•
•
•

mobilność
międzykulturowe obywatelstwo
róŜnice i podobieństwa w systemach wartości
trendy demograficzne
kultura w sercu relacji śródziemnomorskich
poruszanie kwestii róŜnorodności przez media

Raport jest dostępny na stronie w formie elektronicznej na stronie http://www.alfpolska.org/reporto-trendach-miedzykulturowych.html

Koordynatorzy przedstawili ponadto plan działania do
końca 2011 r. – w tym spotkania regionalne, wspólny
projekt sieci oraz spotkanie koordynatorów Fundacji im.
A. Lindh w ramach polskiej prezydencji.

Na koniec dopełniono procedury weryfikacji członków
polskiej sieci poprzez poinformowanie obecnych, iŜ
polską sieci opuściły następujące organizacje:
•
•
•
•
•
•
•
•

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych z Łodzi
Fundacja Partnerstwo na Rzecz Demokracji
Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Krakowie
Instytut Wschodni
Polska Rada MłodzieŜy
Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich
Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Kulturalnych Kraków-Norymberga-Frankfurt
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Drugi dzień spotkania, 27 października był poświęcony
rozpoczęciu wspólnego projektu polskiej sieci, jakim jest
stworzenie multimedialnych materiałów edukacyjnych na
temat dialogu i tolerancji. Praca przebiegała w formie
warsztatowej, prowadzonej przez M. Abramowicz, W.
CzyŜewską, M. Futyrę i Z. Sawicką. Na początku uczestnicy
wypełnili krótką ankietę, zbierającą ich doświadczenia w
pracy na rzecz dialogu i tolerancji. Następnie wszyscy
dyskutowali w parach (przedstawienie doświadczeń
opisanych w ankiecie drugiej osobie, pogłębienie tych
doświadczeń poprzez rozmowę z drugą osobą oraz uzupełnienie ankiety). Na koniec
nastąpiła praca w podgrupach metodą dyskusji moderowanej,
dotycząca zgeneralizowania doświadczenia indywidualnego z
pierwszej części dnia. Celem było zebranie wskazówek, jakie
uczestnicy daliby początkującym edukatorom pracującym w
obszarze
róŜnorodności
etnicznej/religijnej/społecznej.
Zgromadzone informacje będą teraz analizowane przez
koordynatorów projektu i jego realizatorów. O kolejny
spotkaniach w ramach projektu oraz postępie prac członkowie
polskiej sieci będą informowani na bieŜąco.

Wspólny projekt polskiej sieci 2010/2011
Wspólny projekt polskiej sieci ma na celu stworzenie materiałów (w formie CD, multimedia)
zawierających materiały edukacyjne (do nauczania nieformalnego) wspierające opiekunów,
nauczycieli, trenerów, w uczeniu i promocji wielokulturowości, tolerancji i dialogu. Autorami
i adresatami materiałów mają być członkowie polskiej sieci, którzy będą mogli w przyszłości
korzystać z nich w swojej pracy na rzecz dialogu międzykulturowego oraz inne organizacje
zainteresowane tą tematyką.
Przygotowanie materiałów edukacyjnych będzie oparte na doświadczeniu i wiedzy członków
polskiej sieci. Wyodrębnione zostaną grupy robocze, z których kaŜda podejmie jeden z obszarów
tematycznych (obszary tematyczne w oparciu o działania Fundacji im. A. Lindh): 1) róŜnorodność
etniczna i narodowa, 2) róŜnorodność religijna, 3) róŜnorodność społeczna. Uczestnicy prac w
grupach roboczych będą się bezpłatnie dzielić swymi doświadczeniami i propozycjami w zakresie
nauki tolerancji i dialogu w wybranym obszarze. Nad kaŜdą grupą czuwał będzie specjalista, który
następnie zbierze i opracuje przekazywaną wiedzę w formie przydatnej dla celów edukacyjnych.
Ponadto poszczególne części materiałów edukacyjnych zostaną wzbogacone o krótkie
wprowadzenie opisujący dany problem, przykłady praktyczne, propozycje zajęć oraz krótkie filmiki,
prezentacje i wywiady ze specjalistami.
Koordynatorzy projektu: Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga (MCK), Marta Abramowicz
(Fundacja dla Odmiany)
Koordynatorzy obszarów tematycznych:
RóŜnorodność religijna: Michał Futyra, Damian Liśkiewicz, Zofia Sawicka (Ośrodek Badań nad
Cywilizacjami WSIZ w Rzeszowie)
RóŜnorodność etniczna: Weronika CzyŜewska (Fundacja „Pogranicze”),
RóŜnorodność społeczna Marta Abramowicz (Fundacja Dla Odmiany)
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