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Od roku 2010 Centrum zwraca szczegól-
 ną uwagę na sytuację na Ukrainie, we
 współpracy z tamtejszymi lokalnymi or-

ganizacjami prowadzącymi monitoring. W ra-
mach Projektu Wschodnioeuropejskiego FARE 
(Eastern European Development Project), re-
alizowanego przez Stowarzyszenie „NIGDY 
WIĘCEJ”, przyznawane są niewielkie dotacje 
dla lokalnych organizacji antyrasistowskich w 
Polsce i Ukrainie. Na przełomie 2009 i 2010 
roku cała dostępna suma dla inicjatyw zagra-
nicznych została przeznaczona na wspiera-
nie ukraińskich inicjatyw przeciwko kseno-
fobii i rasistowskiemu ekstremizmowi. Szcze-
gólnie przed Euro 2012 organizacje ukraiń-
skie będą miały możliwość kontynuowania
i rozszerzania swoich działań. Wsparcie otrzy-

mały następujące organizacje: Wschodnioeu-
ropejski Instytut Rozwoju (EEDI – Eastern Eu-
ropean Development Institute), Centrum Akcji 
Społecznej „Bez Granic” („No Border” Social 
Action Centre), Alternatywa Społeczna (So-
cial Alternative) i Inicjatywa „Stańmy Razem” 
(Stand Together Initiative) – wspólna propo-
zycja oraz Krymskie Centrum Młodzieży Ta-
tarskiej (Crimean Tatar Youth Center). Plano-
wane działania obejmują monitoring incy-
dentów rasistowskich na ukraińskich stadio-
nach, przygotowanie publikacji z symbola-
mi nienawiści używanymi w sporcie, szkole-
nie organizatorów i kibiców z zakresu identy-
fikacji symboli nienawiści, uliczne turnieje pił-
ki nożnej z udziałem mniejszości etnicznych
i uchodźców, stworzenie video o rasizmie

i antyrasizmie na Ukrainie oraz promocja an-
tyrasizmu w regionie krymskim. Również we 
Lwowie lokalny monitoring i projekt edukacyj-
ny został omówiony z miejscową organizacją 
partnerską.

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” wspomaga 
i doradza realizatorom każdego projektu. „Cie-
szymy się z rozbudowywania naszej aktywności 
na Ukrainie. Oczywiste jest, że istnieje potrzeba 
ulepszenia monitoringu hate crimes i podnosze-
nia antyrasistowskiej świadomości w przełomo-
wym momencie ukraińskiej historii” – powie-
dział dr Rafał Pankowski, koordynator Centrum 
Monitorowania Rasizmu. „Musimy podkreślić 
społeczny wymiar Euro 2012, to historyczne wy-
darzenie dla naszego społeczeństwa obywatel-
skiego” – powiedziała dr Mridula Ghosh, prze-
wodnicząca Wschodnioeuropejskiego Instytu-
tu Rozwoju w Kijowie (EEDI – Eastern Europe-
an Development Institute), jednego z partnerów 
Centrum Monitorowania Rasizmu.
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