Rafał Pankowski laureatem
odznaki honorowej RPO
„Za zasługi dla ochrony
praw człowieka”
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- Rafał Pankowski należy do tych osób, które ratują honor Narodu – mówił Marian Turski wygłaszając
laudację na cześć współzałożyciela Stowarzyszenia Nigdy Więcej, który otrzymał odznakę honorową RPO
„Za zasługi dla ochrony praw człowieka”. Odznaczenie wręczył Adam Bodnar.
Rzecznik wskazywał, że to dzięki takim osobom
Rafał Pankowski udaje się walczyć z przejawami
rasizmu,
ksenofobii,
czy
antysemityzmu.
Podkreślił, że ochrona praw człowieka nie jest
możliwa, jeśli nie istnieją wartości, na których
powinna się opierać. – Właśnie za krzewienie
tych wartości dziękuję – mówił Adam Bodnar.
Marian Turski odniósł się natomiast do nazwy
stowarzyszenia Nigdy Więcej – „Nigdy więcej” ma
sens wtedy, gdy nie przeistacza się w pusty
slogan, ale gdy wiąże się z potępieniem tych
korzeni
zła:
totalitaryzmu,
rasizmu,
antysemityzmu – podkreślał.
Dziękując za przyznane odznaczenie Rafał Pankowski wspomniał postać nieżyjącego już Marcina Kornaka
– założyciela i prezesa stowarzyszenia Nigdy Więcej. Mówił też o niepokojącym wzroście przypadków
mowy nienawiści. – To świadczy o tym, że nie możemy ustawać w naszych wysiłkach – zaznaczył.
Rafał Pankowski
Polski socjolog i politolog.
Jako pierwszy stypendysta – Polak ukończył Eton
College w Wielkiej Brytanii. Studiował politykę,
filozofię
i
ekonomię
na
Uniwersytecie
Oksfordzkim
oraz
nauki
polityczne
na
Uniwersytecie
Warszawskim,
doktorat
i
habilitację w dziedzinie socjologii kultury uzyskał
w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW.
Jest współzałożycielem Stowarzyszenia NIGDY
WIĘCEJ a od 1996 roku zastępcą redaktora
naczelnego
antyfaszystowskiego
magazynu
„NIGDY WIĘCEJ”. Jest też wykładowcą w
Collegium Civitas oraz koordynatorem Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej.
Członek zarządu sieci UNITED for Intercultural Action oraz Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie. Był
też ekspertem – konsultantem w Departamencie Tolerancji i Niedyskryminacji OBWE.
Jego kariera naukowa i zawodowa związana jest ściśle z badaniem przyczyn występowania rasizmu, jak
również poszukiwaniem skutecznych metod przeciwdziałania temu zjawisku. Organizuje m.in. liczne akcje
społeczne, których celem jest podnoszenie poziomu wiedzy na temat różnic kulturowych.

Należy podkreślić, że działalność Rafała Pankowskiego cechuje niebywała odwaga i konsekwencja. Nie
bacząc na koniunktury polityczne, zawsze podejmuje starania, aby każdy przejaw rasizmu i nietolerancji w
Polsce czy w Europie spotkał się z publiczną krytyką, a osoby poszkodowane znalazły odpowiednie
wsparcie.
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