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Różnorodność dotyczy nas wszystkich,
wszyscy, którzy musimy wymyślić,
jak razem chodzić po tym świecie.
Jacqueline Woodson

M

IASTA MIĘDZYKULTUROWE (ICC) to program Rady Europy wspierający władze
lokalne w tworzeniu i wdrażaniu polityki integracji włączającej. Program ten opiera
się na „modelu polityki integracji międzykulturowej”, który koncentruje się na
umożliwieniu społecznościom, organizacjom i przedsiębiorstwom zarządzania różnorodnością ludzi w sposób zapewniający równą wartość wszystkich tożsamości, spójność
i przewagę konkurencyjną.
Na poziomie polityki lokalnej integracja międzykulturowa to kompleksowe podejście
kierowane przez zaangażowane przywództwo działające ponad politycznymi i administracyjnymi podziałami. Polityka integracji międzykulturowej zakłada strategiczne zaangażowanie w rozwój zdolności instytucjonalnych zapewniających wszystkim równe prawa
i szanse, promowanie pozytywnego przenikania się kultur i ich interakcji oraz zachęcanie
do uczestnictwa i dzielenia się władzą. Model ten pomaga władzom publicznym w osiągnięciu włączania, równości i dobrobytu poprzez uwolnienie potencjału różnorodnych
społeczeństw przy jednoczesnej minimalizacji zagrożeń związanych z ludzką mobilnością
i różnorodnością kulturową.
■

Program Miast Międzykulturowych jest obecnie wdrażany przez ponad 130 miast
w Europie i poza nią, w tym w Australii, Kanadzie, Japonii, Izraelu, Meksyku, Maroku i w
Stanach Zjednoczonych.

■

OKREŚL
potencjał swojego
miasta, mocne strony,
potrzeby i wyzwania

ZAPLANUJ
w jaki sposób
wykorzystać potencjał
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ZAANGAŻUJ
wszystkich obywateli do
stworzenia i realizowania
polityki budowania
miasta przyszłości

Współpraca na globalnej platformie z innymi
miastami sprawia, że powstają różnorodne plany

Uwzględnianie różnorodności otwiera nowe możliwości
wzrostu, dobrobytu i zrównoważonego rozwoju

Angażowanie obywateli w budowanie przyszłości
swojego miasta, sprawia, że czują się jego właścicielami
i czują się za nie współodpowiedzialni

Integracja międzykulturowa:
model polityki, który działa
Model polityki integracji międzykulturowej wywodzi się z obszernej analizy praktyki
miejskiej i szerokiej gamy standardów międzynarodowych. Poza tym, badania w zakresie
ekonomii, zarządzania i psychologii wykazały, że różnorodność przynosi organizacjom i
miastom znaczne korzyści w postaci większej innowacyjności, produktywności i zdolności
do rozwiązywania problemów. Istnieje również dowód na bezpośrednią korelację między
polityką międzykulturową a dobrostanem obywateli. Badanie opublikowane w styczniu
2018 r. przez Grupę do spraw Polityki Migracyjnej pokazuje, że: i) lokalna polityka międzykulturowa odgrywa wiodącą rolę dla miejscowego dobrobytu; ii) jest jednym z głównych
czynników wpływających na pozytywne postrzeganie migrantów przez społeczeństwo;
iii) poprawia zaufanie obywateli do instytucji i służb publicznych i nie zraża wyborców.
■

Program ICC oferuje miastom kompleksową metodologię pomocną w tworzeniu
strategii zarządzania różnorodnością i integracji, wspólnotę do dzielenia się najlepszymi
praktykami oraz szereg narzędzi służących do opracowywania i oceny polityki.
■

Innowacyjne metody
Program Miast Międzykulturowych wypróbował już szereg metod i opracował wytyczne
polityczne, aby pomóc władzom lokalnym w tworzeniu i realizacji całościowych polityk
międzykulturowych obejmujących różne obszary, takie jak rozwój gospodarczy, planowanie
urbanistyczne i rewitalizacja miast, interakcje międzykulturowe, mediacja, bezpieczeństwo,
uczestnictwo itd. Przykładem jednej z takich metod jest Strategia przeciwko plotkom, która
koncentruje się na eliminowaniu pierwotnych przyczyn dyskryminacji. Obejmuje wyszukiwanie i dementowanie uprzedzeń i plotek związanych z różnorodnością, które stanowią
podstawę postaw dyskryminacyjnych i rasistowskich. Miasta międzykulturowe mocno wierzą,
że uprzedzenia i dyskryminacja kwitną w społeczeństwach, w których panują podziały oraz
brakuje wzajemnych interakcji i dialogu między ludźmi. Integracja międzykulturowa ma
właśnie na celu zlikwidowanie luk w komunikacji, które mogą wzmacniać dyskryminację, a
nawet tworzyć nowe rodzaje dyskryminacji. Wymaga również od praktyków skupienia się
nie tylko na interakcjach między większością a mniejszościami, ale także tych występujących
wewnątrz różnych grup, w których może istnieć ukryta nierówność i niesprawiedliwość.
■

Dlaczego warto dołączyć do Programu ICC?
Miasta międzykulturowe to coś więcej niż tylko program budowania potencjału: to
również platforma łączenia miast i liderów na całym świecie w społeczność, w której inicjatywy
i praktyki z jednego miasta są analizowane i udostępniane, aby inspirować inne miasta. Sieć
Miast Międzykulturowych to wyjątkowe laboratorium innowacji w zakresie polityki lokalnej,
a także koalicja miast, które wierzą i udowadniają, że różnorodność, o ile jest zarządzana w
sposób odpowiedzialny i umiejętny, jest głównym atutem społeczeństw europejskich. Miasta
międzykulturowe to globalna platforma aktywizująca wszystkich obywateli do budowania
przyszłości swojego terytorium poprzez wykorzystanie różnorodności, jako zasobu. Bez
względu na to, jak duże, czy małe jest to terytorium: decydenci i obywatele mogą wspólnie
kształtować wizję otwartej, pluralistycznej społeczności i uczynić demokrację włączającą
codzienną rzeczywistością. Podróż w kierunku budowania przyszłości naszych miast dostarczy
nowych inspiracji dla podmiotów odpowiedzialnych za politykę, dla instytucji edukacyjnych
i kulturalnych, usług publicznych, biznesu i rynku pracy oraz grup społeczeństwa obywatelskiego, wspierając kulturę opartą na współpracy, uczestnictwie, kreatywności i integracji.
■

Co Program ICC ma do zaoferowania
uczestniczącym w nim miastom?
W celu wsparcia procesu opracowywania, wdrażania i oceny strategii międzykulturowych,
Program Miast Międzykulturowych zapewnia wsparcie metodologiczne i oferuje obszerne
profile miast, bazę dobrych praktyk, przewodnik krok po kroku, a także podręczniki i
wytyczne dotyczące określonych obszarów polityki.
■

Aby zacząć swą podróż, jako miasto międzykulturowe, każdy nowy członek jest proszony
o wypełnienie, wraz z wszystkimi urzędami, kwestionariusza „INDEKSU ICC”. INDEKS ICC monitoruje starania miast mające na celu zachęcanie do uczestnictwa, wzajemnego oddziaływania
na siebie, równych szans oraz uwzględniania zasad międzykulturowości i korzyści wynikających
z różnorodności. Na jego podstawie Rada Europy opracowuje raport analityczny zawierający
zalecenia i przykłady dobrych praktyk pochodzące z innych miast. W ramach drugiego kroku
odbywa się wizyta ekspercka z udziałem niezależnych ekspertów oraz przedstawiciela Rady
Europy angażująca urzędników miejskich i szerokie grono lokalnych interesariuszy, w celu
dokonania przeglądu ich polityki z perspektywy międzykulturowej. Następnie lokalnym interesariuszom pomaga się w opracowaniu (lub zmianie) kompleksowej strategii międzykulturowej na rzecz pozytywnego zarządzania różnorodnością i w celu uświadomienia im korzyści
wynikających z różnorodności.
■

■ Wizyty studyjne, wydarzenia tematyczne i przekazywanie innowacji pozwalają wielu
decydentom, praktykom i zwolennikom z każdego miasta na refleksje i dyskusje z ich odpowiednikami z całego świata. W wydarzeniach tych korzysta się z interaktywnych, praktycznych
formatów stworzonych, by wnosić energię, innowacyjność i pomysły w proces tworzenia
strategii oraz udzielania pomocy w budowaniu sojuszu interesariuszy.

Poprzez „Laboratorium polityki na rzecz integracji włączającej” Program Miast
Międzykulturowych promuje również rozwój wielopoziomowego zarządzania różnorodnością
i włączeniem społecznym. Ułatwia ono stały dialog i współpracę między lokalnymi, regionalnymi i krajowymi liderami w zakresie polityki integracji sprzyjającej włączeniu społecznemu.
■

Koncentruje się na…
Konflikty, które mogą wynikać z relatywizmu kulturowego, strachu lub podejrzliwości
wobec „innych”, a także dyskryminacja, rasizm i incydenty nienawiści, to wyzwania, z którymi
muszą sobie radzić służby policyjne i władze publiczne miast międzykulturowych. Aby wesprzeć lokalną policję i inne organy ścigania w lepszym dostosowaniu się do zróżnicowanego
społeczeństwa, któremu służą, ICC wprowadza do głównego nurtu działania policyjne
na rzecz społeczności międzykulturowej, tj. strategię policyjną, która tworzy podejście
do nadzoru i zapobiegania oparte na więzi i wzajemnym zaufaniu. Działania policyjne na
poziomie społeczności są oparte na podstawowych zasadach międzykulturowości i tworzą
silny związek między bezpieczeństwem a opieką, angażując obywateli w opracowywanie
rozwiązań dotyczących społeczności lokalnych i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej.
Program ICC służy lokalnej policji wskazówkami dotyczącymi wdrażania zasad policyjnych,
przygotowywania nowych procedur, protokołów, struktur i wyspecjalizowanych jednostek
w ich społeczności policyjnej, aby skutecznie stawić czoła wyzwaniom, jakie różnorodność
może stanowić dla osiągnięcia pokojowego współistnienia w średnim i długim okresie.
■

Czy będziesz następy?
Różnorodność stała się kluczową cechą dzisiejszych społeczeństw i jest szczególnie
widoczna w ośrodkach miejskich. Podczas gdy ludzie o różnym pochodzeniu narodowym,
etnicznym, językowym i wyznaniowym w ogromnym stopniu przyczynili się do powojennego dobrobytu, utrzymują się nierówności związane z pochodzeniem, kulturą i kolorem
skóry, a niepokój dotyczący pluralizmu, tożsamości i wspólnych wartości jest często
wykorzystywany instrumentalnie w polityce. Wyzwanie, jakim jest wspieranie równości i
spójności w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo, stało się bardziej naglące. Miasta
mają wyjątkową możliwość wyobrażenia sobie, czym jest to wyzwanie i sprawdzenia, jak
na nie należy odpowiedzieć. Rada Europy i jej miasta partnerskie opracowały i uprawomocniły międzykulturowe podejście do integracji i włączenia, które umożliwia miastom
wykorzystanie różnorodności do rozwoju osobistego i społecznego.
■

Tu jest przyszłość: dołącz do wspólnoty ICC i zostań częścią zmiany.

Różnorodność jest aspektem ludzkiej egzystencji,
którego nie można wykorzenić przez terroryzm,
wojnę czy samonapędzającą się nienawiść. Można
ją pokonać jedynie poprzez jej uznanie i uznanie
bogactwa wartości, jakie przedstawia dla wszystkich”
Aberjhani

www.coe.int/interculturalcities
@ICCities
www.facebook.com/ICCities
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Rada Europy to wiodąca organizacja ochrony praw człowieka
na kontynencie. Składa się z 47 państw członkowskich,
w tym wszystkich członków Unii Europejskiej. Wszystkie
państwa członkowskie Rady Europy przyjęły Europejską
Konwencję Praw Człowieka, traktat mający na celu
ochronę praw człowieka, demokracji i rządów prawa.
Europejski Trybunał Praw Człowieka nadzoruje
implementację Konwencji przez państwa członkowskie.

