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Na rasizm nie ma lekarstwa
Wracajcie! – krzyczy do emigrantów polski rz d. Twierdzi przy tym, e u atwi nam powrót poprzez zmian prawa. Fakt,
przepisy mo na zmieni!. A co z mentalno#ci ? K opot z pos aniem dziecka do przedszkola mo na obej#!. Na rasizm b d(
tylko nietolerancj w stosunku do dziecka o innym kolorze skóry nawet w adza leku nie znajdzie.
Gdy nasze dziecko mówi s abo po polsku, szko a zapewni mu darmowe lekcje j zyka. Je#li odstaje od rówie#ników poziomem
wiedzy, bo uczy o si wed ug angielskiego programu, reedukatorzy zadbaj , by jak najszybciej im dorówna o. Ale je#li jest
innej rasy... Wtedy na adn specjaln pomoc liczy! nie mo e. Bo przecie odmienne traktowanie ludzi ze wzgl du na ich
kolor skóry to nic innego jak... rasizm.
Prawie jak z bajki
- Mam czasem ochot rzuci! to w diab y – mówi Joanna – Spakowa! walizki i pierwszym samolotem wróci! do Polski.
Zostawi! to wszystko i zwyczajnie zwia!. Do domu, gdzie ciep o, bezpiecznie i gdzie wystarczy raz powiedzie!, eby ludzie zrozumieli. Ale zaraz potem
patrz na Robina, Gabriela i sama si do siebie u#miecham z politowaniem. No bo wróc i co...?
Ta historia jest prawie jak z bajki. Tyle e „prawie” robi spor ró nic . Królewna – owszem – czeka a na swego rycerza, ale nie w wysokiej wie y, a w
kantynie na budowie. Rycerz – to fakt niezbity – o jej wzgl dy stara si d ugo, ale na bia ym koniu wygl da by... kontrastowo. Spotkali si , pokochali i
póki co yj szcz #liwie. W tym miejscu zwykle bajki si ko7cz , a ycie p ynie dalej. I w a#nie dlatego ta historia bajk nie jest - bo to „dalej” to wielka
niewiadoma.
Do czarnych ludzi by am uprzedzona i wcale nie przywioz am tego z Polski – przyznaje Joanna. W kraju nie spotka a ich wielu, a pochodzi z bardzo
otwartej i tolerancyjnej rodziny – nie mia a wi c szans, eby nabra! uprzedze7. Za to w Londynie, odk d tylko tu przyjecha a, okazji nie brakowa o. –
Moja pierwsza praca to by a kantyna na du ej budowie w po udniowo-zachodniej cz #ci miasta. – opowiada. – Na #niadania i lunche przychodzi o tam
akich dwóch ch opaków z Jamajki. Szybko wyczuli, e mam s aby angielski i nie bardzo umiem odpyskowa! tak, eby w pi ty posz o, wi c zacz li sobie
pozwala!. Pewnego dnia, jeden z nich pokaza mi dwa bilety na samolot i powiedzia , e porwie mnie i wywiezie do siebie, gdzie zostan jego on . Dzi#
o wydaje si g upie, ale wtedy... By am #wie utka w Anglii, nie wiedzia am co z czym je#!, wszystko by o takie dziwne i inne od tego, co wcze#niej
zna am. By am przera ona. Tamtego dnia, wracaj c z pracy, ci gle ogl da am si przez rami . Dopiero du o pó(niej zrozumia am, e to by y tylko g upie
arty – mówi.
:arty czy nie, Joanna nabra a dystansu do kolorowych. Nie, eby naprawd mia a co# przeciw nim. Pochodzili z innych krajów i kultur, wi c uzna a, e
bezpieczniej b dzie trzyma! si od nich z daleka. I wtedy nawet przez my#l by jej nie przesz o, e b dzie mie! kiedy# czarnego ch opaka!
Id , nie b d dzikus
Gdy po raz pierwszy Robin pojawi si u niej w kantynie, nie zwróci a na niego najmniejszej uwagi. Murzyn jak to Murzyn, ka dy taki sam – pomy#la a.
:e jest mo e odrobink przystojniejszy od reszty, przesz o jej przez my#l, gdy zaproponowa drinka. Odmówi a z u#miechem – to nie wchodzi o w gr .
Pan „Kanapka i Herbatka” zacz wtedy przychodzi! codziennie. Tak go nazywa am, bo zawsze zamawia to samo – wspomina A#ka. – I ci gle upiera
si przy tym drinku. A im bardziej nalega , tym bardziej ja mu odmawia am. – mówi. – Uleg am po d ugim namy#le i w a#ciwie tylko dla #wi tego
spokoju. Dziewczyny z pracy nie mówi y o niczym wi cej. Wci tylko: „Id(, nie b d( dzikus, przecie nic nie ryzykujesz, to tylko randka, a nie
ma e7stwo na ca e ycie...”. No to posz am, eby wreszcie móc powiedzie!: „By am, nie podoba o mi si , wi c sko7czmy ten temat”.
Maj c przed sob dziewczyn z takim nastawieniem Robin musia by chyba u y! czarnej magii, aby unikn ! zmarnowanego wieczoru. - Zdoby mnie
humorem i tym, e nie by nachalny – wspomina Joanna. – Wci
artowa , u#miecha si i wygl da o jakby ycie sprawia o mu frajd – t umaczy. - No i
wcale nie zamierza mnie porywa! ani wywozi! do tej swojej Tanzanii. Wtedy sobie pomy#la am, e niezale nie od kolorów ludzie s fajni i niefajni. A ten
utaj jest zdecydowanie z tych pierwszych – dodaje z u#miechem.
Dalej sprawy potoczy y si tak, jak to cz sto w yciu bywa: spotykali si raz i drugi, potem razem zamieszkali. Po pó tora roku okaza o si , e Joanna
est w ci y. – Dla mnie to by o tylko kwesti czasu – mówi A#ka. – Chcia am mie! dziecko i chcia am, eby w a#nie Robin by jego tat . Obydwoje nie
mieli#my cienia w tpliwo#ci, e dobrze si sta o. A mnie nie przysz o do g owy, e kolor skóry mojego dziecka mo e kiedykolwiek by! problemem –
dodaje A#ka. - Do czasu...
Tolerancja w deklaracjach
Gdy by a w trzecim miesi cu ci y, dosta a niepokoj cy telefon. Robin mia wypadek, z ama nog . Uraz okaza si bardziej skomplikowany ni
pocz tkowo s dzono. Na kilka adnych miesi cy straci prac i jak kolwiek mo liwo#! zarabiania. Joanna, mimo ci y, pracowa a póki mog a, ale z jednej
pensji nawet w Anglii ci ko utrzyma! rodzin . – To by ci ki czas – opowiada. - Zmienili#my mieszkanie na ta7sze, obci li#my wszelkie zb dne wydatki.
Robili#my co si da o, eby nie uton !. Robin siedzia w domu, lekarze wci odraczali termin wydania za#wiadczenia o jego przydatno#ci do pracy, ja w
ci y, z tygodnia na tydzie7 czu am si coraz gorzej – wspomina.
Gdy Joanna przyjecha a do Anglii, sama nie wiedzia a na jak d ugo. Potem, gdy spotka a Robina, a jej ycie zacz o si uk ada!, pomy#la a, e chyba
zostanie tu na dobre. Ci a tylko t decyzj przypiecz towa a i adne powroty A#ce do g owy nie przychodzi y. Jednak kiedy jest ci ko, cz owiek bierze
pod uwag ka d mo liwo#!. – Wtedy po raz pierwszy pomy#la am, e mo e powinni#my pojecha! do Polski. Chocia na jaki# czas... I zaraz potem
z apa am si za g ow . Bo, Jezus Maria, co ja zrobi w Polsce z czarnym dzieckiem?!
A#ka nie jest jedyn Polk , któr to pytanie nurtuje. Cho! nie do ko7ca wiadomo ile Matek-Polek wychowuje dzieci innego koloru skóry, to nie ma
w tpliwo#ci, e ma o ich nie jest. Tu, na Wyspach Brytyjskich, to ani nie problem, ani nawet nic dziwnego. A w Polsce?
Tak samo – mówi dr Maciej Duszczyk, cz onek zespo u doradców premiera Tuska i wspó twórca rz dowego programu „Masz PLan na powrót”, który szef
polskiego rz du przedstawi w Londynie podczas ostatniej swojej wizyty. – Jak pokazuj badania, z tolerancj nie jest u nas tak (le, jak mog oby si
wydawa!. Okazuje si na przyk ad, e jeste#my bardziej tolerancyjni ni Holendrzy. Wida! to szczególnie w wi kszych miastach, gdzie ludzie o innym
wygl dzie powoli przestaj by! rzadko#ci . Podobnie jak to si dzieje w innych krajach europejskich, stajemy si spo ecze7stwem multikulturowym. Ludzi
nnych ras mo emy bez trudu spotka! na ulicach czy zobaczy! w telewizji. A to sprawia, e otwieramy si na inno#! i dlatego nie s dz , eby matki
kolorowych dzieci mia y si czego obawia!. – dodaje.
Boimy si prawdy o rasizmie
Chcia bym, eby to by a prawda – komentuje Marcin Kornak, redaktor naczelny pisma „Nigdy Wi cej”, zajmuj cego si m.in. zjawiskiem rasizmu. –
est lepiej ni by o kilka lat temu, ale od otwartego i tolerancyjnego spo ecze7stwa dzieli nas jeszcze d uga droga – dodaje, podaj c na poparcie kilka
przyk adów.
Daleko szuka! nie trzeba. Gdyby Joanna zechcia a jednak wróci! do domu, zamieszka aby z pewno#ci w Kielcach, sk d pochodzi. Na mapie Polski Kielce
wida! jako #redniej wielko#ci miasto. Jest tam uniwersytet i ca kiem spore miasteczko akademickie, gdzie od lat mieszkaj studenci, tak e zagraniczni.
– W ka dym razie, gdy Murzyn idzie tam ulic , nikt egzorcysty nie wo a – mówi Joanna.
Prócz wy szych uczelni, s te w Kielcach licea. W jednym z nich przeprowadzono anonimow ankiet , w której spytano 1200 uczniów o kilka spraw
zwi zanych z tolerancj . Po analizie wyników ankieterzy a sobie usiedli. Trzy czwarte badanych zerwa oby kontakty towarzyskie z kim#, kto przyzna by
si do homoseksualizmu. A „obrzydzenie” to uczucie najcz #ciej przez nich ywione w stosunku do ludzi innego wyznania.
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W druj c palcem po mapie Polski bardziej ku #rodkowi napotkamy Dód( – te niema e miasto. Tam zespó pedagogów rozda dzieciom kredki i poprosi ,
eby narysowa y, z jakimi przejawami nietolerancji spotykaj si w swojej szkole. Dzieci pos ucha y i namalowa y komiks. Jeden z obrazków przedstawia
zap akan dziewczynk o ciemnej cerze i kr conych w osach. Wokó bawi si bia e dzieci i do niej wo aj : „Nie chod( za nami”, „Id( si bawi! gdzie#
indziej”, czy wprost i bez ogródek: „Id( st d”. – Z palca sobie tego nie wyssa y – komentuj komiks specjali#ci. – Dzieci s szczere i mówi , co my#l . A
my#l tak, jak od doros ych us ysza y.
- No, ale nie demonizujmy – mówi Marcin Kornak z „Nigdy Wi cej”. – Nie wsz dzie tak jest i nie zawsze. W jednej z gmin na Podlasiu na przyk ad,
czarnoskóry radny zasiada we w adzach. Ewietnie radz te sobie lekarze z Afryki, którzy zadomowili si ju w naszym kraju na dobre – dodaje.
Trudno wi c jednoznacznie powiedzie!, jak to naprawd u nas jest z t tolerancj . Nie da si tego zmierzy! albo jako# policzy!? – Oczywi#cie, e si da,
ale póki co nikt si nie odwa y – mówi dalej Kornak. - I w tym w a#nie najwi kszy problem! Brakuje jednej, ale za to ogólnopolskiej organizacji, która na
serio zaj aby si zagadnieniami tolerancji i rasizmu w Polsce, przeprowadzi a wiarygodne badania tych zjawisk, wyci gn a wnioski i opracowa a jaki#
ogólnokrajowy program edukacyjny czy kampani spo eczn . Takie metody s powszechnie stosowane w Europie Zachodniej. U nas PR ogranicza si do
stwierdzenia, e problemu nie ma – dodaje.
Spaceruj c po londy7skich ulicach co rusz widzimy sugestywne plakaty rozmaitych akcji i kampanii spo ecznych. S one te stale obecne w mediach.
Dotycz rozmaitych zjawisk – palenia, u ywania prezerwatyw, jazdy z bezpieczn pr dko#ci czy okresowych bada7 ci#nienia krwi – ale wszystkie
zmierzaj do jednego celu: maj zwróci! uwag odbiorcy na istnienie problemu w jego najbli szym otoczeniu i zach ci! do dokonania w nim jakiejkolwiek
zmiany. – W Polsce takich nie widzia am – mówi Joanna.
- Polski rz d robi naprawd du o w tej mierze – zapewnia dr Maciej Duszczyk. – Bardzo wiele instytucji i organizacji pozarz dowych zajmuje si edukacj
spo eczn , w tym równie przeciwdzia aniem rasizmowi. Wszystkie one otrzymuj solidne wsparcie finansowe z bud etu.
- To si zdarza – przyznaje Marcin Kornak z „Nigdy Wi cej”. – Ale w wi kszo#ci s to sporadyczne i krótkotrwa e akcje o zasi gu lokalnym. Nie
przecenia bym ich skuteczno#ci.
Rz d nie przekona idioty
Joanna i Robin s ju na prostej – uporali si jako# ze swymi problemami. Ona urodzi a zdrowego syna, Gabriela. On wyleczy nog i lada dzie7 wraca do
pracy. Wiedz jednak, e ycie potrafi zaskakiwa! i czuliby si lepiej wiedz c, e w razie czego b d mogli zamieszka! w Polsce. – Ale nawet gdyby#my
mogli obydwoje znale(! tam prac , ba abym si wraca! z Gabrielem. My jeste#my doro#li, umieliby#my si obroni!, ale dziecko... Nie znios abym chyba
my#li, e w przedszkolu lub szkole kto# móg by go skrzywdzi! tylko z powodu koloru skóry – dodaje.
Có jednak mo na zrobi!? Ani #wiata, ani ludzi i ich #wiatopogl du nie da si przecie zmieni! z dnia na dzie7. Jak mówi dr Duszczyk o przypadkach
rasizmu w Polsce: - Je#li kto# jest idiot i chce nim pozosta!, to ani rz d, ani nikt inny nic z tym zrobi! nie mog .
– Chcia abym jednak móc liczy! na jakiekolwiek wsparcie po powrocie – odpowiada Joanna. – Mo e na przyk ad szkolny pedagog móg by nauczy! moje
dziecko, jak broni! si przed rasistowskimi atakami i do kogo i#! na skarg ? Albo psycholog, który powie nam, rodzicom, co zrobi!, gdy moje dziecko z
takim atakiem si spotka, lub jak ochroni! je przed poczuciem ni szo#ci przez niego wywo anym? Tyle si ostatnio pisze i mówi o powrotach emigrantów
do kraju i szansach, jakie tam na nich czekaj . A ja czuj si jak Polka drugiej kategorii, bo je#li mam dziecko innej rasy, to praktycznie jestem skazana
na Wielk Brytani .
Ewiate kiem w tunelu dla Joanny i wielu innych matek kolorowych dzieci mog aby sta! si w a#nie rz dowa akcja „Masz PLan na Powrót”. Zgodnie z
zapowiedzi , specjalnie do tego powo any serwis internetowy mia zawiera! pakiet konkretnych i kompleksowych rozwi za7 u atwiaj cych powrót
wszystkim Polakom. Paradoksalnie jednak, nie sta o si tak w a#nie z powodu politycznej poprawno#ci...
- Nie dzielili#my matek i ich dzieci na bia e, czarne czy ó te – mówi dr Duszczyk, jeden z koordynatorów projektu. – Mamy rozwi zania prawne dla
samotnych matek, dla mieszanych ma e7stw i dla dzieci urodzonych za granic . Z punktu widzenia prawa ich rasa czy wyznanie nie maj jednak
adnego znaczenia – dodaje.
Dominik Waszek
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