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Abstrakty wystąpień

prof.  Petr  Skalník  (Katedra  Etnologii  i  Antropologii  Kulturowej,  Uniwersytet 
Wrocławski)  -  Oświadczenie  na  temat  rasy  i  rasizmu  Międzynarodowej  Unii  Nauk  
Antropologicznych i Etnograficznych (IUAES)

Jako współautor oświadczenia Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i  
Etnograficznych  na  temat  "rasy"  i  rasizmu  chciałbym  je  skomentować  oraz  
przedyskutować obecność pytania o rasę w edukacji. Wydaje się, że to, czego naucza się w  
szkołach  średnich  w  Polsce  oraz  krajach  sąsiedzkich,  nie  przystaje  z  aktualnymi  
osiągnięciami nauki.

dr  Jarema  Drozdowicz  (Wydział  Studiów  Edukacyjny,  Uniwersytet  im.  Adama 
Mickiewicza w Poznaniu) - To tylko kolor. Rasa, rasizm i uniwersytety

Rola struktur  akademickich i  ludzi  nauki  w kształtowaniu koncepcji  rasy jest,  z  
dzisiejszego  punktu  widzenia  tautologią.  Akademickie  dyskursy  wyznaczyły  bowiem  
zasadniczy  trzon  debaty  na  temat  rasy  rozumianej  jako  pewnej  koncepcji  i  kategorii  
porządkującej. Znacznie istotniejszym jednak jest obecnie podniesienie problemu roli, jaką  
odgrywają same uniwersytety i  społeczne struktury z  nimi powiązane w reprodukcji  i  
transformacji określonych wzorów mówienia o rasie i kształtowaniu partykularnych form  
społecznej praktyki uwarunkowanej uprzedzeniami rasowymi. W przypadku kontekstu  
uniwersytetów amerykańskich jest to kwestia nad wyraz żywa ze względu na specyficzny  
dyskurs  społeczno-kulturowy i  polityczny otaczający tak amerykańską koncepcję rasy,  
jak i historię amerykańskiej walki z rasizmem. Jest to tym ważniejsze, iż wyrugowanie  
rasizmu  z  amerykańskiego  dyskursu  publicznego  wydawało  się  jeszcze  do  niedawna  
kwestią zamkniętą. Historyczne dokonania ruchów walki o równouprawnienie i prawa  
obywatelskie  lat  1960-tych znacząco  wpłynęły  na  upowszechnienie  się  przekonania  o  
tym, iż problem rasizmu w USA jest rozdziałem już zamkniętym. Podobnie rzecz się ma w  
przypadku krajów, w których różnego rodzaju ideologie rasowe wyznaczały przez długie  
lata  trzon  społeczno-politycznego  porządku  przyczyniając  się  do  sankcjonowania  
podziałów w oparciu o kryterium rasy. Przypadek RPA czy Gwatemali doskonale obrazuje  
jednak  znaczący  rozdźwięk,  jaki  można  zauważyć  pomiędzy  oficjalnym  dyskursem  
publicznym  a  praktyką  społeczną.  Miejsce  uniwersytetów  i  akademickich  form  
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legitymizacji tego stanu rzeczy stanowią problem poruszany w niniejszym wystąpieniu w  
odniesieniu do ich historycznych, kulturowych i ideologicznych umocowań, które obecnie  
znajdują silnie  zaznaczone formy artykulacji  tak w akademickiej  codzienności,  jak i  w  
wymiarze instytucjonalnym. 

dr  Mirosław  Twardowski (Zakład   Polityki  Regionalnej  i  Gospodarki  Żywnościowej, 
Wydział  Biologiczno-Rolniczy,  Uniwersytet  Rzeszowski)  -  Paradygmat  rasowy  a  
współczesna biologia

Termin  „rasa”  do  słownika  naukowego  wprowadził  w  połowie  XVIII  wieku  
francuski  filozof,  przyrodnik  i  matematyk  Georges-Louis  Leclerc,  Comte  de  Buffon.  W  
antropologii  pojęcie  to  zadomowiło  się  głównie  dzięki  niemieckiemu  przyrodnikowi  
Johannowi Friedrichowi Blumenbachowi. Od samego początku pojęcie to budziło wśród  
uczonych kontrowersje. Już sam Karol Darwin wobec konceptu „rasy” w odniesieniu do  
ludzi wykazywał wyraźny sceptycyzm. Wyraźne wątpliwości co do naukowych podstaw  
typologii rasowej zgłaszał na początku XX wieku amerykański antropolog Franz Boas, a  
później, w latach czterdziestych brytyjsko-amerykański antropolog Ashley Montagu. W  
latach sześćdziesiątych amerykański antropolog i genetyk Frank Livingstone w oparciu o  
przesłanki genetyczne starał się podważyć koncepcję ras ludzkich. W tym samym czasie  
wybitny  amerykański  genetyk  Theodosius  Dobzhansky  wyraził  podobną  opinię,  
twierdząc,  że  nie  ma  ras,  które  byłyby  „nieciągłymi  jednostkami”.  W  latach  
siedemdziesiątych  amerykański  genetyk  Richard  Lewontin  na  podstawie  swoich  
własnych  badań  dowodził,  że  nie  ma  możliwości  wyodrębniania  ras  w  oparciu  o  
kryterium genetyczne.   

W niniejszym referacie odwołamy się do współczesnych osiągnięć biologii, w tym  
zwłaszcza genetyki, aby dowiedzieć się, czy zasadnym jest stosowanie „antropologicznej”  
koncepcji  rasy. Dla pełniejszego obrazu interesującego nas zagadnienia,  odwołamy się  
także do źródeł historycznych, przywołując argumenty wysuwane przez różnych autorów  
na przestrzeni wieków przeciwko koncepcji rasy w odniesieniu do ludzi.  

dr  Monika  Bobako  (Pracownia  Pytań  Granicznych,  Uniwersytet  im.  Adama 
Mickiewicza  w  Poznaniu)  -  Religia  a  rasa.  Antysemityzm  i  islamofobia  jako  efekt  
urasowienia różnicy religijnej

Celem wystąpienia będzie analiza procesów urasowienie różnicy religijnej,  które  
doprowadziły do powstania nowoczesnego antysemityzmu i islamofobii. W wystąpieniu  
sproblematyzowane zostaną kategorie rasy i religii, a także historycznie zmienne relacje  
między  nimi,  które  w  dużej  mierze  ukształtowane  zostały  w  kontekście  kolonialnej  
ekspansji Europy i rozwoju europejskich nacjonalizmów. Punktem wyjścia analiz będzie  
historia  antysemityzmu,  jako  ewolucji  przebiegającej  od  religijnie  motywowanego  
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antyjudaizmu  (który  oferował  Żydom  możliwość  nawrócenia),  poprzez  antysemityzm  
jako uprzedzenie etniczne, aż do antysemityzmu w formie biologicznego rasizmu. W tym  
kontekście przedstawiony zostanie historyczny rozwój zachodnich postaw wobec islamu i  
mniejszości muzułmańskich w Europie. Następnie postawione zostaną pytania o to, czy i  
w jakim stopniu rozwój ten powtarza mechanizmy znane z historii antysemityzmu. W  
wystąpieniu podjęty zostanie także problem skomplikowanych relacji między postawami  
antysemickimi  i  antymuzułmańskimi.  Ważnym punktem odniesienia  będą m.in.  prace  
Sandera  L.  Gilmana,  Zygmunta  Baumana,  George’a  M.  Fredricksona,  Davida  Theo  
Goldberga, Ivana Davidsona Kalmara, Gila Anidjara.

mgr  Mateusz  Mirys  (Instytut  Kultury  Współczesnej,  Uniwersytet  Łódzki)  -  „Stop  
islamizacji Europy”. Dyskurs rasistowski w debacie publicznej

Na  przestrzeni  ostatnich  lat  doszło  w  Polsce  do  kilku  głośnych  przestępstw  
motywowanych  nienawiścią  rasową  i  jeszcze  większej  ilości  incydentów  tego  typu.  
Znajdują się wśród nich m.in. ataki na obcokrajowców w Białymstoku. Coraz więcej ścian  
w polskich miastach zdobią też napisy wyrażające sprzeciw wobec „islamizacji Europy”.

Wszystkie te  zdarzenia nie  funkcjonują w społecznej  próżni.  Stanowią one część  
szerszego zjawiska –  przybrania na sile  dyskursu rasistowskiego w debacie  publicznej.  
Chodzi tu przede wszystkim o procesy urasawiania wyznawców islamu. „Muzułmanin”  
stanowi  we  współczesnym  dyskursie  rasistowskim  ekwiwalent  „Araba”,  ten  zaś  jest  
agresywny,  fanatyczny,  pasożytniczy,  brutalny.  Muzułmanie  „zalewają”  sobą  
chrześcijańską (w domyśle: białą) Europę i grożą zniszczeniu jej tożsamości.

Zamierzam  przedstawić  powyższe  zjawiska  na  przykładzie  ich  obecności  w  
prawicowych tygodnikach opinii („Uważam Rze”, „Gazeta Polska”, „wSieci”). Ich analiza  
opierać się będzie na narzędziach związanych z nurtem Krytycznej Analizy Dyskursu.

dr  Mariusz  Turowski  (Instytut  Filozofii,  Uniwersytet  Wrocławski)  -  Europocentryzm,  
synojkizm,  islamofobia  –  orientalizm  jako  paradygmat  rasizmu  kulturowego.  
Dekolonizując Webera

Wystąpienie  stanowi  próbę  ujęcia  ambiwalentnego  stosunku  kanonu  teorii  
społecznej  do  idei  rasy.  Jako  przykład  napięcia,  pęknięcia,  z  którym  mamy  tu  do  
czynienia, przedstawiona zostanie koncepcja jednego z głównych postaci tego kanonu,  
Maxa Webera. Weber jest autorem jednego z najbardziej kategorycznych, „liberalnych”  
„manifestów”  skierowanych  przeciwko  „naukowemu  rasizmowi”  i  jego  (głównie  
akademickiej) instytucjonalizacji (między innymi słynna polemika z Alfredem Ploetzem  
podczas pierwszego Niemieckiego Kongresu Socjologicznego [Frankfurt nad Menem, 19-22  
października 1910 roku]). Jednocześnie między innymi w jego porównawczych studiach  
dotyczących  „historii  gospodarczej  religii  światowych”  zdaniem  wielu  badaczy  można  
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znaleźć  liczne  elementy  „eksluzywistyczne”,  etnocentryczne,  imperialistyczne  i  
rasistowskie.

W  „warstwie  programowej”  wystąpienie  zawiera  pytanie  o  możliwość  
przezwyciężenia  powyżej  wskazanego problemu  struktur  wiedzy  społecznej  w ramach  
syntezy, „synkretyzmu epistemologicznego”. Jako takie jest ono częścią szerszego projektu  
przemyślenia na nowo, „odmyślenia” idei oraz praktyki obywatelstwa (obywatelskości),  
które  musi  dokonywać  się  zarówno  na  poziomie  „technicznym”  (politologiczno-
socjologicznym),  jak i  „symbolicznym” – kulturowym i filozoficznym (tradycja studiów  
postkolonialnych).  Chodzi  tu  o  badania  nad  „obywatelstwem  postorientalnym  
(postorientalistycznym)”,  które – jako jeden z aspektów „postkolonialności” – powinny  
prowadzić  do  ujawnienia  „uwikłania  uniwersalizmów  w  partykularyzmy”  (Immanuel  
Wallerstein), ale i wskazania natury oraz konsekwencji  dyskursów europocentrycznych  
(skupionych  na  Europie  [opisowych]  i  wyróżniających  „to,  co  europejskie”  w  sensie  
wartościującym  [teorie  rozwoju  i  modernizacji]).

Dwa  kluczowe  aspekty  prezentowanego  tu  przedsięwzięcia  to  zatem:
- Próba przywrócenia, ponownego zwrócenia uwagi na doniosłość krytyki orientalizmu  
(„trzecia  fala”  dyskursów  antyorientalistycznych);
-  Analiza  przykładów  obecności  myślenia  w  kategoriach  europocentrycznych  
(rozumianych  w  tym ujęciu  jako przykłady „rasologii”  [Hannah Arendt,  Paul  Gilroy],  
szczególnie  tej  antymuzułmańskiej,  islamofobicznej)  w  kanonie  teorii  społecznych,  
stanowiących między innymi fundamenty licznych projektów socjologii politycznej, i tych  
klasycznych (na przykład Weberowskie rozważania nad obywatelstwem przez prymat  
synojkizmu interpretowanego jako unikalny, „europejski” – w porównaniu zwłaszcza z  
„islamskim orientem” – „fenomen konceptualny”, teoretyczny, historyczny i praktyczny), i  
tych  najbardziej  współczesnych  (między  innymi  koncepcja  wielości  nowoczesności  
rozwijana  przez  S.  N.  Eisenstadta,  który  również  zwraca  uwagę  na  „niedorozwój”  
islamskiego projektu społeczno-kulturowego).

mgr  Piotr  Małczyński (Katedra  Etnologii  i  Antropologii  Kulturowej,  Uniwersytet 
Wrocławski) - „Rasa” a nacjonalizm. W stronę urasowienia narodu

Popularne ujęcia nacjonalizmu ograniczają go do ksenofobii,  co rzutuje na obraz  
jego związków z „rasą”. Przyjmując szerszą perspektywę nacjonalizmu jako wizji świata  
narodów, chciałbym prześledzić kilka aspektów relacji między narodem a „rasowością”,  
zaś za główny wątek rozważań obrałem zjawisko „urasowenia” narodowości. Analizując  
zarówno nacjonalistyczną retorykę, jak i (nieodległy od niej) dyskurs naukowy z nurtu  
prymordialistycznego  (np.  socjobiologiczny)   można  natknąć  się  na  tendencję  do  
ujmowania narodu w kategoriach biologicznych (np. więzi pokrewieństwa). Nawiązania  
do  (metaforyki)  wspólnego  pochodzenia  stanowią  istotny  komponent  zwłaszcza  
etnonacjonalizmów.  Jednak  niewłaściwe  wydaje  się  skontrastowanie  „rasistowskiego”  
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nacjonalizmu etnicznego i „otwartego” nacjonalizmu obywatelskiego. Ślepe zawierzenie  
dychotomii  autorstwa Hansa Kohna powoduje bowiem przeoczenie  związków między  
nacjonalizmem zachodnim a rasizmem kulturowym.

dr  Katarzyna  Chiżyńska  (Zakład  Literatury  Greckiej  i  Kultury  Śródziemnomorskiej, 
Uniwersytet  Łódzki)  -  Starożytne  refleksje  na  temat  ras  i  ich  wpływ  na  nowożytne  
poglądy rasistowskie

Przedmiotem proponowanego odczytu będą starożytne koncepcje rasowe oraz ich  
wpływ na koncepcje dwudziestowieczne.

Pierwsza  część  prezentacji  zostanie  poświęcona  przedstawieniu  krótkiej  historii  
istnienia pojęcia rasy w starożytności.  Ślady zainteresowania człowieka istnieniem ras  
można bowiem zauważyć w wielu pismach starożytnych autorów, już z epoki archaicznej.
W drugiej części zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z nazistowską ideologią  
rasową,  której  twórcy  wiele  elementów  doktryny  oparli  na  ustaleniach  starożytnych  
Greków  i  Rzymian.  Szczególna  uwaga  zostanie  poświęcona  wiedzy  zawartej  w  
historycznym dziele Tacyta pt. Germania.

Proponowane  ujęcie  tematu  pozwala  zobaczyć  jak,  często  stricte  naukowe,  
spostrzeżenia  dotyczące  ras,  zawarte  w  starożytnych  tekstach  kultury,  mogą  zostać  
wykorzystane w dyskursie rasistowskim. 

dr  Agata  Strządała (Instytut  Polonistyki  i  Kulturoznawstwa,  Uniwersytet  Opolski)  - 
Zagadnienie rasy w bioetyce afroamerykańskiej

Tekst  dotyczy  tego,  w  jaki  sposób  pojęcie  rasy  funkcjonuje  w  bioetyce  
afroamerykańskiej.   Z  jednej  strony  bowiem  staje  się  ono  centralnym  pojęciem,  
decydującym  o  tożsamości  i  odrębności  bioetyki  afroamerykańskiej.  Podkreśla  się  
niebezpieczeństwo polityki color blindness w bioetyce i opiece zdrowotnej. Z drugiej zaś  
strony podważa się istotność, bądź zasadność samego pojęcia rasy.

mgr  Szymon  Pietrzykowski  (Uniwersytet  im.  Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu)  - 
Eugenika jako synteza biowładzy i naukowego rasizmu na przykładzie akcji „T4” (1939-
1944)

W referacie ukazuję, iż realizowana w latach 1939-44 (zwłaszcza 1940-41) akcja pod  
kryptonimem Tiergartenstraße 4 („T4”) stanowiła punkt, w którym dominująca w okresie  
III  Rzeszy  idea  rasowa  zakładająca  konieczność  eliminacji  „życia  niewartego  życia”  
(Lebensunwertes Leben) stanowiła (radykalną) realizację tzw. biowładzy definiowanej  
przez Foucaulta jako wykorzystanie posiadanej władzy politycznej  celem ideologicznie  
zaprogramowanej  selekcji  grup  społecznych  przejawiające  się  skłonnością  do  
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decydowania o ich „nagiej  egzystencji”  (czyli  o życiu i  śmierci).  Eugenikę utożsamiono  
tam z nauką – jej zwolennikami byli uznani medycy (m.in. Fritz Lenz i Ernst Rüdin); w  
procesie  Adolfa  Eichmanna  jego  obrońca  Robert  Servatius  sterylizację  i  gazowanie  
określił mianem „kwestii medycznych”. Akcja „T4” stanowiła zatem syntezę biowładzy z  
naukowym  rasizmem.  Niektórzy  historycy  Zagłady  (np.  Hilberg,  Browning,  Bergen)  
uznają technologiczny i personalny związek między „T4” a późniejszym Endlösung.        

dr Rafał Nahirny (Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski)  - „Photoshop  
disaters”. Studia nad rasizmem w czasach post-obrazów

Sprawowanie  hegemoni  kulturowej  polega  m.in.  na  tworzeniu,  powielaniu  i  
utwierdzaniu  określonego  rodzaju  wizerunków  grup  podporządkowanych  przez  grupy  
dominujące.  W  przypadku  rasizmu  przykładem  tego  procesu  jest  funkcjonowanie  w  
przestrzeni  publicznej  rasistowskich  przedstawień  Afroamerykanów,  Azjatów  czy  też  
Arabów  (reklamy,  seriale  telewizyjne,  filmy  fabularne).  Zjawisko  to  określane  jest  
niekiedy jako visual racism. Jawnie rasistowskie wizerunki i  przedstawienia,  łatwe do  
wychwycenia i poddania krytyce, wydają się obecnie odchodzić do przeszłości. Stąd też  
konieczność namysłu nad bardziej subtelnymi i mniej jednoznacznymi formami rasizmu  
wizualnego.  Zasadniczym  obiektem  zaprezentowanej  w  wystąpieniu  analizy  będą  
przykłady  nieudanej  cyfrowej  edycji  zdjęć  (tzw.  “photoshop  disasters”),  które  
przedstawione zostaną jako praktyki o charakterze (być może) rasistowskim.

mgr Andrzej  Tadeusz  Staniszewski  (Wydział  Polonistyki,  Uniwersytet  Jagielloński)  - 
Gustave Le Bon „w tej krainie nie bardzo oswojonej z cywilizacją": podróż do Tatr w  
1879 roku, rasizm naukowy i wiek XIX

Gustave Le Bon, autor „Psychologii rozwoju narodów” (1894) i „Psychologii tłumu”  
(1895),  propagator  społecznego  darwinizmu  oraz  powiązanej  z  nią  szczególnej,  
naturalizującej i  konserwującej zastany porządek społeczny definicji „rasy” odbył przed  
napisaniem  swoich  głównych  dzieł  szereg  podróży  o  charakterze  etnograficzno-
antropologicznym,  docierając  w  trakcie  jednej  z  nich  w  rejon  Tatr  i  Podhala.  Referat  
skupiłby się na krótkiej analizie wniosków, które Le Bon wyniósł ze spotkań ludnością  
góralską, stanowiących nie tylko szkic późniejszych koncepcji francuskiego uczonego, ale  
– przede wszystkim – egzemplifikację szerszego problemu procesu unaukowienia rasizmu  
w czasach autora.  Tekst  Le  Bona splata „lud”,  „naród” i  „rasę”,  dawną folklorystykę z  
nową antropologią, nauki biologiczne ze społecznymi, przepracowując pojawiający się w  
tle mit „szlachetnego dzikusa” i współuczestnicząc w narodzinach przeklętego dziedzictwa  
XIX wieku, jakim był naukowy rasizm. 

mgr Katarzyna Cholewińska (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet 
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Warszawski)  - Ideologia „miedzianej rasy" a odrodzenie nacjonalizmu etnicznego we  
współczesnym Peru

Peruwiański  Ruch  Nacjonalistyczny albo  Ruch  Etnokacerystyczny  (od  nazwiska  
prezydenta Andrésa Cáceresa),  opiera się na dwóch fundamentach: nacjonalizmie oraz  
etnocentryzmie. Szczególnie interesujący jest ten drugi element, bo odwołuje się do idei  
tzw.  "miedzianej  rasy",  według  której  południowoamerykańscy  "Indianie"  stanowią  
czwartą,  obok  białej,  czarnej  i  żółtej,  rasę.  "Miedziana  rasa"  jako  została  jednak  
całkowicie zdominowana przez pozostałe i dlatego etnokaceryści postulują reindianizację  
kraju,  kultywowanie  inkaskich  tradycji  i  odbudowę  świetności  dawnego  imperium  
Tawantinsuyu.  W  ostatnich  latach  entokaceryzm  zaczął  zdobywać  coraz  więcej  
zwolenników, wśród których jest Ollanta Humala, obecny prezydent Peru i jednocześnie  
syn autora koncepcji "miedzianej rasy", Isaaca Humali. Celem wystąpienia jest analiza  
współczesnego ruchu etnonacjonalistycznego w Peru i tego, w jaki sposób grupy do tej  
pory  dyskryminowane  na  tle  rasowym  mogą  posługiwać  się  ideą  rasy  dla  swojej  
korzyści.

mgr  Ewa Michałowska,  prof.  Brygida Kuźniak (Zakładzie Prawa Międzynarodowego 
Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) - Dyskryminacja ze względu na  
rasę w świetle prawa międzynarodowego

Problematyka  wystąpienia  dotyczy  zagadnienia  prawnej  ochrony  przed  
dyskryminacją ze względu na rasę. 
   Analizuje  się  uregulowania  dotyczące  zasad,  a  w  szczególności  ograniczeń,  jakie  
nakłada  w  przedmiotowym  zakresie  prawo  międzynarodowe.  Omawia  się  również  
kwestie  wpływu  regulacji  międzynarodowoprawnych  na  unormowanie  tej  materii  w  
polskim systemie prawnym.
   W toku podjętych rozważań: 
• prezentuje się genezę powstania problemu; 
•  konstruuje się  tzw. legalną czyli  stworzoną przepisami prawa definicję dyskryminacji  
(zakotwiczoną w Konwencji o Eliminowaniu Wszystkich Form Dyskryminacji Rasowej), 
• charakteryzuje się aktualny stan prawny, 
•  podejmuje się  próbę sformułowania postulatów de lege ferenda w zakresie  ochrony  
przed dyskryminacją ze względu na rasę.

dr Maciej Strutyński (Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński) -  Rasizm w  
koncepcjach współczesnych środowisk politycznych w Polsce

Celem  wystąpienia  jest  przedstawienie  współcześnie  funkcjonujących  polskich  
środowisk politycznych, w których kwestie rasowe zajmują istotne miejsce. Ugrupowania  
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te stanowią margines sceny politycznej, niemniej jednak dązą do zaistnienia w przestrzeni  
publicznej.  Wśród  tych  środowisk  znaleźć  możemy  ugrupowania,  które  w  pewnym  
stopniu próbują nadajć swym twierdzeniom sankcję religijną (np. Kościół Twórcy, Zakon  
Zadrugi  Pólnocny Wilk),  jak  i  grupy,  których  cele  są  wyłącznie  polityczne.  Ciekawym  
zagadnieniem  jest  polska  recepcja  treści  rasistowskich  wypracownych  w  USA  (np.  w  
kręgu The Order).

mgr  Magdalena  Dobrowolska  (Wydział  Dziennikarstwa  i  Nauk  Politycznych, 
Uniwersytet Warszawski)   -  Rasizm na polskich stadionach:  opis  zjawiska i  metody  
jego zwalczania

Wystąpienie  będzie  składało  się  z  dwóch  części.  Pierwsza  ma  dotyczyć  opisu  
zjawiska  rasizmu  na  polskich  stadionach  –  arenach  meczów  piłki  nożnej.  Obok  form  
wyrażania  poglądów  rasistowskich  zostaną  przedstawione  jego  główne  nurty  wraz  z  
próbą  określenia  przyczyn  ich  występowania.  Ta  część  zostanie  poparta  przykładami  
pochodzącymi z  doniesień medialnych,  wzbogacona o aspekty teoretyczne związane z  
przyporządkowaniem  terminu  rasizm do  zachowań z  pogranicza  nienawiści  rasowej  i  
nienawiści wynikającej z sympatii do określonego klubu/reprezentacji.  

Druga część to przede wszystkim charakterystyka programów zwalczania rasizmu  
prowadzonych  w  ramach  UEFA  i  PZPN.  W  zakres  tej  tematyki  wpisuje  się  także  
aktywność stowarzyszenia „Nigdy więcej” oraz przepisy ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks  
karny. Zestawienie ze sobą regulacji prawnych oraz działań wskazanych podmiotów ma  
ukazać wachlarz metod zwalczania rasizmu. 

Całość  wystąpienia  zostanie  spięta  refleksją  dotyczącą  trendów  w  zakresie  
wyrażania poglądów rasistowskich podczas wielkoformatowych wydarzeń sportowych.

mgr Aleksandra Powierska (Instytut Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Jagielloński) 
- Rasa a kultura celebrytów

W  ostatniej  dekadzie  w  polskich  mediach  można  zaobserwować  wzrost  
zainteresowania osobami innej rasy. W niektórych przypadkach stały się one kluczem do  
medialnego sukcesu. Omenaa Mensah, Patricia Kazadi, czy Aleksandra Szwed to polskie  
celebrytki, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Celem referatu jest próba odpowiedzi  
na  pytanie,  czy  i  w  jakim  stopniu  ich  obecność  w  mediach  przełamuje  stereotypy  
związane  z  rasą.  Podstawą  przeprowadzonego  badania  jest  analiza  wybranych  
materiałów TV oraz medialnych wizerunków prezenterek. 
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