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Afrykanin w Twoim mieSCie

Fundacja „Afryka Inaczej”
od 2008 roku prowadzi działania
z zakresu dialogu międzykulturowego
w Warszawie. Większość z inicjatyw
„Afryki Inaczej” dotyczyła
społeczności afrykańskiej , torując
osobom pochodzącym z Afryki, drogę
do przestrzeni publicznej, w której
możliwe stało się spotkanie z ich
polskimi sąsiadami. W ten sposób
następowało wzajemne poznanie,
kluczowe dla zaistnienia zjawiska
integracji.
Większość działań bezpośrednich, przeprowadzonych
w szkołach i na ulicach, miała miejsce w Warszawie,
która jako stolica i największy ośrodek miejski w Polsce,
od lat przyciągała najwięcej migrantów z różnych stron
świata. Chociaż migranci z Afryki nie należą do
najliczniejszej grupy, to jednak ze względu na inny kolor
skóry i towarzyszący kontynentowi afrykańskiemu
zespół stereotypowych wyobrażeń o jego mieszkańcach,
obecny w świadomości Polaków, są zbiorowością
wyróżniającą się wśród różnych grup obcokrajowców,
którzy znaleźli się nad Wisłą.

Nasze działania prowadziliśmy również w innych miastach w Polsce,
w zależności od zapotrzebowania, zgłaszanego przez różne instytucje
i samych Afrykanów w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Trójmieście
i Wrocławiu. Działania te nie miały jednak tak trwałego wsparcia,
jak projekty realizowane w Warszawie. Na podstawie tych doświad
czeń, a przede wszystkim monitoringu mediów przeprowadzonego
w okresie od 1 marca 2015 do 29 lutego 2016 i badania opinii
publicznej, zrealizowanego w 2015 roku, przygotowaliśmy niniejszy
zbiór rekomendacji. Obejmują one wnioski wynikające z analizy
sytuacji w Białymstoku, Poznaniu i Wrocławiu – miastach objętych
w szczególny sposób badaniami i monitoringiem, z uwzględnieniem
mowy nienawiści i mediów regionalnych. Mogą one posłużyć do
przygotowania kolejnych przedsięwzięć i rozwiązań, i są jednocześnie
zachętą do podejmowania podobnych działań w innych miastach
Polski, szczególnie tam, gdzie powstają problemy związane
z integracją obywateli państw pozaeuropejskich – nie tylko osób
pochodzenia afrykańskiego.
Wyniki przeprowadzonych badań wyraźnie wskazują, że wyraźnie
cierpimy na deficyt dialogu, który jest podstawą do zapobiegania
mowie nienawiści i agresji wobec obcokrajowców, szczególnie tych
o innym kolorze skóry. Poprzez dialog dokonuje się integracja,
która zapobiega izolacji społeczności cudzoziemców, tworzeniu się
zamkniętych skupisk, budzących tak wiele dyskusji w trwającej
obecnie debacie na temat migrantów i uchodźców w Unii
Europejskiej.
Mamadou Diouf i Paweł Średziński, Fundacja „Afryka Inaczej”

Białystok
Białystok pomimo próby wpisywania się w komunikat, sugerujący
wielokulturowość miasta, wciąż ma wiele do zrobienia w tym
zakresie. Brakuje inicjatyw przedstawiających różne kultury,
nie tylko te, które wynikają z odmiennego wyznania – katolicyzm
i prawosławie, czy też rzadziej religii – społeczność tatarska.
Nie ma wydarzeń i programów edukacyjnych z udziałem samych
Afrykanów, którzy ukazywani są jako ofiary agresji.
Władze miasta powinny brać przykład chociażby z Poznania,
które w aktywny sposób włączają się w działania długofalowe
i kompleksowe. Incydentalne przeglądy filmów, realizowane
zresztą przez podmioty spoza Białegostoku, nie będą w stanie
wypełnić istotnej luki, jaka pojawiła się w działaniach określanych
mianem dialogu międzykulturowego.

Podobny deficyt jest widoczny w białostockich mediach.
Zarysowuje się w nich wyraźny podział, w którym z jednej strony
białostocka redakcja „Gazety Wyborczej” nagłaśnia sytuacje
problemowe. Z drugiej regionalne media mało uwagi poświęcają
zagadnieniom związanym z przybliżaniem Afryki w pozytywnym
kontekście – kultury i rozwoju tego kontynentu, a także
pozytywnych przemian, które wbrew stereotypowym
wyobrażeniom zachodzą na kontynencie afrykańskim.
Białystok powinien też angażować w działania, które będą
sprzyjać integracji, a nie będą zarzewiem konfliktu, osoby
pochodzenia afrykańskiego związane z Białymstokiem. Wśród
nich są Rogers Cole-Wilson, znany jako prezenter pogody
w lokalnej telewizji, czy też Catherine Kasima Kanda,
która wychowywała się w tym mieście.
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PoznaN
Poznań jest miastem wyjątkowym, jeśli porównamy ten ośrodek
miejski z Wrocławiem. Zdecydowana reakcja władz na mowę
nienawiści i osobiste zaangażowanie prezydenta tego miasta,
Jacka Jaśkowiaka, sprawia, że pojawiające się w ostatnich
miesiącach przypadki agresji wobec cudzoziemców, nie są
bagatelizowane. Towarzyszą temu zapowiedzi programów
edukacyjnych, włączenia przedstawicieli różnych społeczności
w akcje, które mają sprzyjać integracji i wzajemnemu poznaniu.

Bardzo cenną inicjatywą jest organizowany dorocznie Festiwal
Ethnoport, organizowany przez Centrum Kultury ZAMEK,
od 2008 roku. Jak piszą sami organizatorzy: „stał się on jedną
z najważniejszych imprez muzycznych w kraju. Został
pięciokrotnie wyróżniony przez branżowy magazyn Songlines
jako jeden z najlepszych międzynarodowych festiwali world
music. Wysoko oceniają go artyści, menedżerowie oraz dzienni
karze na całym świecie. Na pozytywny odbiór i entuzjastyczne
recenzje mają wpływ zarówno: dobór zapraszanych
wykonawców – niekwestionowanych gwiazd sceny world music,
wspaniała publiczność, wyjątkowa atmosfera, jak i unikalna,
specjalnie dostosowania do potrzeb Festiwalu przestrzeń.”
Takie działania sprzyjają wzmacnianiu dialogu.
W przypadku mediów z Poznania, o ile reagują
one na przypadki negatywne, wciąż jest za
mało pozytywnych informacji o Afrykanach.
Praktycznie nieobecni są wielkopolscy
Afrykanie, tacy jak Killion Munyama związany
z Grodziskiem Wielkopolskim, po raz drugi
poseł do Sejmu, ale też miejscowi
przedstawiciele świata nauki,
jak Jean Diatta, i celebryci, których los
związał na pewien czas z Poznaniem
– Omenaa Mensah. To właśnie oni
mogliby wesprzeć działania
na rzecz wzmocnienia dialogu
międzykulturowego.

Wrocław
Wrocław wydaje się najbardziej paradoksalnym przypadkiem.
Z jednej strony miasto aspirujące do miana Europejskiej Stolicy
Kultury, promujące się na zewnątrz jako miasto przyjazne.
Z drugiej, jest miastem, gdzie odnotowuje się ksenofobiczne
postawy, a agresja wobec Afrykanów nie należy do rzadkich
sytuacji. Wrocław ma wciąż ogromny potencjał do dokonania
zmiany, ale zadanie to powinno być długoterminowe i integrujące
wszystkie lokalne inicjatywy. Wrocław stara się to zmienić,
w ramach działającego Wrocławskiego Centrum Rozwoju
Społecznego.
Z funkcjonujących wydarzeń na uwagę zasługuje doroczny Brave
Festival, promujący kulturę źródeł, z całego świata i odwołujący
się do tradycji, w tym do kultury tradycyjnych społeczności z

różnych krajów Afryki. We Wrocławiu pojawiają się również
inicjatywy lokalne, na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści
i rasizmowi, jak choćby komiks Stowarzyszenia Nomada.
W działaniach Wrocław może odwoływać się do znanych postaci
związanych z Dolnym Śląskiem, Erickiem Alirą, Jose Torresem,
ale też Afrykanami nie kojarzonymi z mediami, a mieszkającymi
na Wrocławiu. Powinien też te osoby angażować w działania tak
edukacyjne, jak i kulturalne. Problemem pozostaje nienawiść
wobec piłkarzy afrykańskiego pochodzenia grających w Śląsku
Wrocław. Zachowania kibiców na trybunach stanowią
największe wyzwanie i w dużej mierze mają wpływ na
przenoszenie tych postaw w życiu codziennym,
na ulicach miasta.

Dobre praktyki
„Afryki Inaczej”
Sami o sobie w dialogu
Niezbędnym elementem, kluczowym dla wiarygodności
przekazu za pośrednictwem kultury, jest osobiste
zaangażowanie w działania z zakresu dialogu między
kulturowego osób, których dotyczą. W przypadku
aktywności „Afryki Inaczej” podstawą podejmowania
takich inicjatyw, jak i samego funkcjonowania fundacji,
była aktywna partycypacja Afrykanów. W ten sposób udało
się uniknąć zjawiska, które jest obserwowane w Polsce,
gdy w imieniu określonej grupy cudzoziemców, próbują
występować wyłącznie Polacy, pozbawiając samych
zainteresowanych możliwości zaistnienia w mówieniu
o Afryce i jej prezentacji.
Hasło „Sami o sobie” powinno być zatem podstawą,
punktem wyjściowym, zanim zostanie podjęta decyzja
o przygotowaniu projektu na rzecz dialogu między
kulturowego. Pomoże w tym odpowiedź na następujące
pytania:
• Czy grupa, której dotyczy planowane działanie, będzie
w nie zaangażowana?
• Czy znana jest specyfika danej grupy i planowane
działanie będzie odpowiadać na jej zapotrzebowania
związane z ewentualnym deficytem wydarzeń z zakresu
dialogu międzykulturowego?
• Czy jest planowana konsultacja i aktywny udział
przedstawiciela grupy, w samym przygotowaniu
projektu, a później w czasie jego realizacji oraz
ewaluacji?

Wiedza i doświadczenie w pracy z przedstawicielami kultur,
które chcemy przybliżyć szerszemu gronu odbiorców jak i udział
cudzoziemców, są zatem warunkiem fundamentalnym. Działanie
w ramach przeciwdziałania agresji wobec osób z Afryki musi
wychodzić naprzeciw postulatowi, „chcemy mówić sami o sobie,
mieć możliwość autoprezentacji”. Powinno zapobiegać zjawisku
wykluczenia osób pochodzących z Afryki. W innym wypadku
działanie takie nie ma uzasadnienia, i traci sens.
Bezpośredni kontakt z osobą, w przypadku działań „Afryki
Inaczej”, pochodzenia afrykańskiego, jest punktem wyjścia na
spotkanie, podczas którego ma dojść do nawiązania dialogu,
między Polakami a Afrykanami. Definicja dialogu zobowiązuje
do obecności dwóch stron, które powinny w nim uczestniczyć.
To drugi element, na którym „Afryka Inaczej”, zbudowała swoją
wizję działania. We wszystkich inicjatywach podejmowanych
przez każdym z działań jest stały zespół afrykańsko-polski, który
je inicjuje i prowadzi. Takie podejście gwarantuje równy udział
obu stron, a jednocześnie wzajemne rozeznanie potrzeb,
skonfrontowanie ich z oczekiwaniami obu stron.
W każdy z projektów oprócz stałego zespołu, są zaangażowania
afrykańscy i polscy wykonawcy poszczególnych zadań.
Gwarantuje to zachowanie formy działań w duchu dialogu
międzykulturowego. Wartością dodaną do formy dialogu jest też
pokazanie, że dialog jest możliwy. Już sam fakt budowania
zespołu Fundacji i jej działania wokół afrykańsko-polskiej grupy,
pokazuje, że „to działa”, czego dowodem są zrealizowane
przez „Afrykę Inaczej” projekty.
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PiEC zasad dobrego dialogu
miedzykulturowego
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Mów o Afryce i Afrykanach z aktywnym udziałem osób pochodzenia
afrykańskiego.
Organizuj wydarzenia, które ukażą współczesne oblicze Afryki,
w kontekście jej dynamicznego rozwoju i kultury, odmiennej od
obowiązujących wyobrażeń.
Angażuj osoby pochodzenia afrykańskiego, które mieszkają
w Twoim mieście. To one są ambasadorami Afryki.
Oprócz opisywania problemów i zdecydowanego przeciwdziałania
aktom agresji, szukaj przeciwwagi w pozytywnych informacjach
i przekazach – np. poszukaj śladów obecności Afrykanów
w Twoim mieście.

Projekt „Afrykanie w Polsce ” badanie i monitoring na
rzecz zwalczania dyskryminacji”, realizowany w ramach
dotacji otrzymanej z programu Obywatele dla Demo
kracji, finansowanego z Funduszy EOG, jest projektem
o zasięgu ogólnopolskim i ma na celu sprawdzenie,
jak po pięciu latach, od przeprowadzenia pierwszych
kompleksowych badań na temat postrzegania Afryki
i jej mieszkańców przez obywateli Polski oraz pierw
szego monitoringu polskich mediów, zmienia się
stosunek polskiego społeczeństwa i mediów wobec
osób pochodzenia afrykańskiego.

Edukuj z udziałem osób pochodzenia afrykańskiego, angażuj je
w projekty, zapraszaj do konsultacji na etapie ich tworzenia.

REPKUL

Fundacja „Afryka Inaczej” jest organizacją pożytku
publicznego, dedykowaną afrykańskiej społeczności
mieszkającej w Polsce. Swoje cele realizuje poprzez
zwiększanie partycypacji osób pochodzenia
afrykańskiego w życiu publicznym, działalność
rzecznikowską, współpracę ze środowiskiem
afrykańskich imigrantów i administracją publiczną
oraz podejmowanie interwencji w sprawach
związanych z dyskryminacją Afrykanek i Afrykanów
w Polsce. Fundacja realizuje również zadania
z zakresu dialogu międzykulturowego i prowadzi
działania na rzecz promowania Afryki w Polsce
oraz Polski w Afryce. Monitoruje też polską
pomoc rozwojową Afryce.

Dowiedz się więcej o Fundacji i jak możesz pomóc:
www.afryka.org oraz www.fundacja.afryka.org
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