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Wprowadzenie

Telewizyjni komentatorzy sztafety mężczyzn podczas halowych mistrzostw świata w Birmingham  
w 2018 roku, kiedy to polska czwórka zdobyła złoto i pobiła rekord świata, zakończyli swój emocjonal-
ny występ słowami: „to była wielka, zespołowa współpraca”.

Te słowa – wielka, zespołowa współpraca – znakomicie wpisują się w działalność zespołu Fundacji 
Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, ale i wielu organizacji pozarządowych w Polsce i na świe-
cie. Cechują nas różne charaktery, motywacje i kompetencje, różnorodne doświadczenia, mimo to po-
trafimy połączyć siły i wspólnie osiągać cele.

Publikacja, którą przygotowaliśmy, jest odzwierciedleniem tego rodzaju współpracy, gdzie siła tkwi  
w różnorodności i odpowiedzialności każdego członka zespołu wobec projektu i siebie nawzajem. Pięć 
części, pięć różnych perspektyw i form prezentacji. Transpokoleniowe spojrzenie na działalność pro-
społeczną, aktywność obywatelską jednostki, organizacji i kraju oraz badania społeczne. To wszystko 
znajdziecie w multimedialnym e-booku, który stworzyliśmy z naszymi partnerami – Fundacją Terram 
Pacis z Oslo (Norwegia) i Cultural Association for Youth z Satu Mare (Rumunia).

Misja partycypacja to zbiór opowieści o aktywizmie, e-book, który sam w sobie jest przejawem (a jed-

nocześnie rezultatem) aktywizmu. Zapraszam do lektury.

Tomasz	Sobisz
Fundacja	Wiedzy	i	Dialogu	Społecznego	Agere	Aude		
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Cześć! 

Odpalając tego e-booka, na pewno masz w głowie liczne pytania, m.in.: w jaki sposób osoba mło-
da może angażować się społecznie? co mogę robić, by być młodym społecznikiem? czym jest 
partycypacja i „z czym to się je”? Jeśli buszujesz w sieci, szukając odpowiedzi na powyższe py-
tania, to idealnie trafiłeś! Przygotowaliśmy tę część, aby pokazać Ci szeroki wachlarz możliwo-
ści społecznego zaangażowania! Poznaj historie naszych przyjaciół, którzy są lokalnymi liderami  
i działają na różnych polach!

Weronika prowadzi chrześcijańską grupę dla młodzieży „Proton”. 
Członkowie spotykają się w każdy piątkowy wieczór, by wspierać się 
wzajemnie w życiowych wyzwaniach, inspirować do życia z Bogiem  
i tworzyć wspólną przestrzeń do odpoczynku, zabawy i nawiązywania 
przyjaźni. Weronika opowiada o tym, jak trafiła w to miejsce, kto zachę-
cił ją do zaangażowania się i jak to się stało, że teraz sama inwestuje  
w młodych.

Młodzi społecznicy – wywiady, sondy uliczne

Wywiady z młodymi liderami

Mateusz Kokot

https://youtu.be/VSprqvcmt2Q
https://youtu.be/VSprqvcmt2Q
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Niemal każdy miewa chwile, w których czuje się wypalony. Oglądając ten film, do-
wiesz się, jak Weronika radzi sobie z wypaleniem i co robi, żeby nie dać się przemę-
czeniu. Zdradza także, dlaczego to, co robi, jest ważne i warte zaangażowania.

Od czego zacząć, by zmienić świat? Jaki sposób zaangażowania się jest najlepszy  
i czy każdy z nas ma predyspozycje, żeby nieść zmianę? Obejrzyj film, a dowiesz 
się, co na ten temat mówi Weronika.

https://youtu.be/qWnx_Jxo7fg
https://youtu.be/iCq13gNBpbg
https://youtu.be/iCq13gNBpbg
https://youtu.be/iCq13gNBpbg
https://youtu.be/qWnx_Jxo7fg
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Samotność jest powszechnym problemem, a niestety nie wszyscy są świa-

domi tego, jak wiele osób się z nią zmaga! Zobacz ten film, by usłyszeć, co 

może się stać, kiedy spotka się dwoje samotnych ludzi.

Wiktor to chłopak, którego serce jest niezwykle wyczulone na samotność  
i krzywdę innych. Dzięki współpracy z pewną fundacją w ramach wo-
lontariatu zaczął pomagać ludziom. W tym filmie Wiktor opowie, jakie 
były początki jego działalności i dlaczego ważne jest dla niego niesienie 
pomocy innym.

https://youtu.be/xq-IEe9w8Ao
https://youtu.be/UN3PEhdpjNg
https://youtu.be/UN3PEhdpjNg
https://youtu.be/xq-IEe9w8Ao
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Czy każdy musi być liderem? Jak zmieniać świat? Wiktor ma bar-
dzo ciekawe przemyślenia na ten temat! Włącz film, by poznać  
odpowiedź.

Zobacz nagranie i dowiedz się, co skłoniło Emilię do dzia-
łania, jak rozpoczęła swoją przygodę aktywnej obywatelki  
i czym obecnie się zajmuje.

https://youtu.be/6cYzS-xWQPk
https://youtu.be/tyWYz2x8hg8
https://youtu.be/tyWYz2x8hg8
https://youtu.be/6cYzS-xWQPk
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Czy warto się udzielać? Czy partycypacja zmienia świat? Do-
wiedz się, co na ten temat uważa nasza koleżanka Emilia.

Jesteś pełen energii i entuzjazmu? A może przeciwnie 
– czujesz się wypalony i myślisz, że nic nie zdziałasz? 
Posłuchaj porad Emilii, jak sobie z tym poradzić.

https://youtu.be/ega5QYbsTAk
https://youtu.be/P9RBk-rd1P0
https://youtu.be/P9RBk-rd1P0
https://youtu.be/ega5QYbsTAk
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Czym jest Młodzieżowa Rada Miasta? Co skłoniło Łukasza, 
żeby działać na rzecz młodych w swoim mieście? Zobacz film 
i poznaj odpowiedzi.

Posłuchaj historii i doświadczeń Łukasza, jeśli chcesz 
dowiedzieć się, co może motywować do działania oraz 
czy warto być wolontariuszem.

https://youtu.be/ICHtpjSIYXk
https://youtu.be/Qsu91s_L7h0
https://youtu.be/Qsu91s_L7h0
https://youtu.be/ICHtpjSIYXk
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Zastanawiasz się, czy każdy może mieć wpływ na swoje otoczenie? Jakie działania po-
trafią zmieniać świat? Odpowiedzi na te pytania pomoże Ci znaleźć Łukasz.

Praca Filipa pomaga włączyć osoby z niepełnosprawnością w rozgrywki sportowe na wyso-
kim poziomie. Jak znalazł się w świecie goalballu? Na czym polega ten sport, czym różni się 
od innych dyscyplin i kim są zawodnicy?

https://youtu.be/vV-5iW8pXeE
https://youtu.be/rk0MyCKAYlg
https://youtu.be/rk0MyCKAYlg
https://youtu.be/vV-5iW8pXeE


MISJA PARTYCYPACJA

13

Filip jest sędzią goalballu. Dowiedz się, co daje mu ta aktywność i w jaki 
sposób pomaga zmieniać życie innych.

Podejście Mateusza do kwestii wolontariatu skłania do przemyśleń.  Co to znaczy, że zaanga-
żowanie jest ważne? Jaki wpływ na ludzi i otoczenie może mieć każdy z nas?

https://youtu.be/SruIlvJ3i0w
https://youtu.be/V3s3knPtNWs
https://youtu.be/V3s3knPtNWs
https://youtu.be/SruIlvJ3i0w
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Dobre chęci nie wystarczą – mądra partycypacja wymaga mistrzowskiej or-
ganizacji, a ta jest specjalnością Majka. Co zrobił i w jaki sposób mała inicja-
tywa lokalna stała się prężną działalnością pomocową?

https://youtu.be/elJ9dAD7zIY
https://youtu.be/elJ9dAD7zIY
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Czy, a jeśli tak, to dlaczego warto angażować się społecznie? Choć młodzi 
bywają oskarżani o bierność, ich zaangażowanie w sprawy społeczne stale 
rośnie. Jak postrzegają partycypację? W jaki sposób rozumieją jej społecz-
ne skutki, a jak własną sprawczość i odpowiedzialność?

Jak skutecznie udzielać pomocy? Każde działanie powinno być poprze-
dzone szczegółowym rozpoznaniem sytuacji – wtedy można skutecznie 
i mądrze pomagać dobrze. Na co zwrócić uwagę, zanim przystąpimy 
do działania? Jakie wartości przyświecają zaangażowanym młodym?  
W jaki sposób chcą mówić o swoich działaniach? Gdzie widzą miejsce 
dla siebie?

Wywiady uliczne

https://youtu.be/ofo_c-G40Wo
https://youtu.be/x82FnJOLmQ0
https://youtu.be/x82FnJOLmQ0
https://youtu.be/ofo_c-G40Wo
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Dlaczego młodzi ludzie zostają wolontariuszami? Zaangażowanie społecz-
ne wymaga wysiłku i poświęceń. Co dostajemy w zamian? Jakie wartości  
i dobra – zdaniem młodych – rekompensują trud, którego wymaga wolonta-
riat? Dobro wspólne, zmiana świata czy może własne korzyści?

Czy młody człowiek może mieć wpływ na lokalną 
społeczność? Choć młodzi partycypują w nieco inny 
sposób, niż wcześniejsze pokolenia, są pełnopraw-
nymi członkami swoich wspólnot. Czy ich działania 
przynoszą skutek? Jaki zasięg mogą mieć aktywno-
ści społeczne młodych ludzi? Jak go zwiększać?

https://youtu.be/W4Piz6VB2ns
https://youtu.be/22ImWeNPQL0
https://youtu.be/22ImWeNPQL0
https://youtu.be/W4Piz6VB2ns
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Wiemy już, że młodzi mają nie tylko zapał do działania, 
ale także wiedzę o tym, jak działać mądrze. Czy ich za-
angażowanie jest potrzebne? Jakie korzyści partycy-
pacja młodych przynosi nam wszystkim? W jaki sposób 
młodzi transformują i wzbogacają swoje społeczności?

https://youtu.be/yc3xVG5cHYE
https://youtu.be/yc3xVG5cHYE
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Weronika Butowicz

Wiktor Kornaś

Weronika prowadzi chrześcijańską grupę 
dla młodzieży „Proton”, gdzie wraz z kil-
koma osobami co tydzień organizuje spo-
tkania dla młodych ludzi z miasta. W każdy 
piątkowy wieczór wspierają się wzajemnie 
w życiowych wyzwaniach.

Wiktor to chłopak, którego serce jest nie-
zwykle wyczulone na samotność i krzyw-
dę innych. Jakiś czas temu poznał ludzi 
z fundacji, która pozwoliła mu spełniać 
potrzeby innych osób. Od tego momentu 
jego przygoda z szeroko rozumianym wo-
lontariatem nabrała rozpędu.

Sylwetki młodych liderów
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Emilia Kutyła

Mateusz Majkowski

Urodzona liderka, która w życiu kieruje się 
maksymą: rób albo nie rób. Nie ma próbowa-
nia. Była koordynatorka wolontariuszy SG Am-
nesty International, uczestniczka Programu 
Młodych Liderów Domu Pokoju we Wrocławiu 
i Domu Anny Frank w Amsterdamie. Na co dzień 
współpracownica Fundacji Wiedzy i Dialogu 
Społecznego Agere Aude, studentka komu-
nikacji promocyjnej w Uniwersytecie Śląskim  
w Katowicach. Interesuje się teorią queer  
w kontekście komunikacyjnym. Poza formal-
nościami geek, fanka uniwersum Gwiezdnych 
Wojen i dusza towarzystwa.

Gdy Majek zaangażował się we wsparcie 
dla Ukrainy w ramach akcji „Siemianowi-
ce dla Ukrainy”, zaczął od prostej pracy fi-
zycznej. Dostrzegł, że pomoc na taką ska-
lę domaga się odpowiedniej organizacji  
i logistyki, dlatego postanowił się tym za-
jąć. Przyszedł na chwilę, został na dłużej,  
a w końcu mianowano go kierownikiem – 
kierownikiem magazynu wspierającego 
Ukraińców na imponującą skalę.
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Łukasz Wawrzyczek

Student politologii w Uniwersytecie Ślą-
skim, od lat zaangażowany społecznie 
na rzecz młodzieży, wieloletni i aktywny 
członek Młodzieżowej Rady Miasta Tychy, 
były członek Młodzieżowego Sejmiku Wo-
jewództwa. Obecnie działa w samorządzie 
studenckim i wciąż szuka nowych wyzwań 
i możliwości.

Filip Szymala

Filip, student katowickiego AWF, jest sę-
dzią głównym mistrzostw Polski, sędzią 
międzynarodowym i trenerem w niezwy-
kłej dyscyplinie. Goalball to piłka dla nie-
widomych i słabowidzących, sport włącza-
jący niepełnosprawnych i pełnosprawnych 
we wspólną pracę i rywalizację. Prowa-
dzona przez Filipa katowicka drużyna na-
leży do najlepszych w Polsce i coraz lepiej 
radzi sobie w rozgrywkach międzynarodo-
wych, niestety o istnieniu goalballu nadal 
wie niewiele osób.
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Aktywizm lokalny wśród młodych ludzi – badania 
własne

MISJA PARTYCYPACJA

Aktywność społeczna i obywatelska młodzie-
ży są tematami, które coraz częściej podejmuje 
się w ramach dyskusji publicznych, konferencji 
czy forów miejskich. Wciąż niewiele jest danych 
naukowych czy sprawozdawczych dotyczących 
partycypacji młodzieży w polityki miejskie i ży-
cie lokalne. Cieszy jednak, że społecznicy, na-
ukowcy i politycy coraz częściej debatują nad 
tymi tematami, zastanawiając się nad rolą i zna-
czeniem młodych obywateli w życiu publicz-
nym.

Czy młodzi ludzie chętnie wykazują inicjaty-
wy partycypacyjne? Co zachęca ich do aktywi-
zmu lokalnego? Jak rozumieją zaangażowanie 
społeczne? Dlaczego ważne jest, aby młodzież 
uczestniczyła w życiu publicznym? Jakie korzy-
ści przynosi to im samym, a jakie miastu? Z jaki-
mi problemami borykają się młodzi aktywiści?

Wstęp

Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy u źródła 
– nie w podręcznikach czy artykułach nauko-
wych, lecz rozmawiając bezpośrednio z mło-
dzieżą i osobami ściśle z nią współpracującymi. 
Rezultatem tych rozmów i spotkań jest publika-
cja „Młodzi dają radę! – działalność społeczna 
młodzieży województwa śląskiego”, w której 
prezentujemy pełny obraz realizowanych ba-
dań. Wówczas przebadano ok. 70 młodych 
osób reprezentujących różne Młodzieżowe 
Inicjatywy Partycypacyjne (MIP), w tym mło-
dzieżowe rady miejskie, grupy zajmujące się 
kulturą, klimatem, publicystyką, edukacją, a za-
stosowanie formuły jakościowej prowadzenia 
tychże badań (tj. wywiadów indywidualnych, 
metody fokusowej i konsultacyjnej) pozwoliło 
na szczegółową diagnozę potrzeb młodzieży  
i poznanie rzeczywistości z perspektywy mło-
dych ludzi. Aby zagłębić się w temat aktywizmu 
lokalnego wśród młodzieży (a nie – jak w wyżej 
opisanych badaniach – partycypację w ogóle), 
przeprowadzone zostały dodatkowe wywiady, 
których udzieliło 5 decydentów oraz 20 mło-
dych osób.

W niniejszym opracowaniu odbiorca znaj-
dzie analizę prowadzonych obserwacji, wypo-
wiedzi młodzieży, decydentów i ekspertów,  
a także odpowiedzi na postawione wyżej pyta-
nia. To garść informacji na temat działalności 
społecznej młodych osób – ich motywacji, po-
trzeb, problemów, a także rozumienia aktywi-
zmu lokalnego. W opracowaniu zamieszczono 
perspektywę młodzieży i decydentów, dzięki 
czemu czytelnik dowie się m.in., dlaczego waż-
ne jest zaangażowanie młodych ludzi w polityki 
miejskie i życie społeczne.

22

Małgorzata	Grzonka,	Szymon	Witczak

Aktywizm społeczny  
wśród młodych ludzi – badania własne
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Czym jest aktywizm lokalny?

Według Wielkiego Słownika Języka Polskiego 
PAN aktywizm to „skłonność do żywego udzia-
łu w życiu społecznym”. Zagadnienie to często 
poruszamy, rozmawiając z młodymi osobami. 
Podczas warsztatów prowadzonych w ramach 
projektu Misja Partycypacja poprosiliśmy 
uczestników o stworzenie portretu aktywisty. 
Młodzież podała następujące hasła, które koja-
rzą im się z aktywizmem: pomoc, zorganizowa-
nie, zdecentralizowanie, zmiana świata. O akty-
wiście powiedzieli, że to osoba, która dąży do 
zmiany, pracuje nieodpłatnie, chce, aby świat 
był lepszy, jest czynna, posiada ideały, wartości, 
jest kreatywna, autentyczna, komunikatywna, 
charyzmatyczna, pewna siebie, odpowiedzial-
na, ma wpływ na otoczenie i siłę przebicia.

Jedna z decydentek mówi:

Warto jednak zaznaczyć, że kiedy pytaliśmy 
uczestników warsztatów o to, czy są aktywi-
stami, najczęściej odpowiadali: nie. Jednocze-
śnie te same osoby wykazują zaangażowanie 
w działania różnych grup, np. stowarzyszenia 
przykościelnego czy samorządu klasowego. Ba-
dani, mimo swych aktywności prospołecznych, 
nie identyfikowali się jako aktywiści. 

Karolina Skórka, organizatorka projektów 
młodzieżowych, o aktywizmie mówi, że są to 
„działania na rzecz najbliższej okolicy”. Mło-
de osoby również kojarzą pojęcie aktywisty  
z zaangażowaniem w lokalne akcje, wydarze-
nia, turnieje. Wielu z nich wskazuje, że akty-
wista działa w ramach wolontariatu, organi-
zuje festyny charytatywne. Cechuje go chęć 
zmiany czegoś, co mu się nie podoba. Osoby,  
z którymi rozmawialiśmy, twierdziły też, że ak-
tywista dba o swoje miasto oraz, ich zdaniem, 
powinien posiadać cechy lidera, pociągać za 
sobą tłumy, postulować odpowiednie wartości 
i idee, a także działać na rzecz swojego miejsca 
zamieszkania.

Aktywizm	 lokalny	 to	 wszystkie	 działa-
nia,	 które	 realizujemy	 na	 rzecz	 naszej	 lo-
kalnej	 społeczności	 w	 różnych	 formach	
–	 wolontariatu,	 aktywnego	 członkostwa	
w	 organizacjach	 pozarządowych	 i	 gru-
pach	 nieformalnych,	 a	 także	 działania	 
w	ramach	różnych	ciał	 i	podmiotów	party-
cypacji	społecznej	–	rad,	forów	itp.	Ktoś,	kto	
jest	aktywny	społecznie,	udziela	się	w	tych	
podmiotach	i	angażuje	się	w	społeczne	pro-
jekty	na	rzecz	innych	lub	bierze	udział	w	ta-
kich	działaniach.

Maria	Kamyk	 
z	Centrum	Społecznego	Rozwoju
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Co sprawia, że młodzi ludzie angażują się społecznie?

W każdym działaniu ważna jest motywacja 
– zarówno zewnętrzna (nagradzanie, warun-
kowanie), jak i wewnętrzna (chęć jednostki do 
podjęcia jakiegoś działania). Osoby badane, 
przynależące do różnych MIP-ów, są często 
bardzo zaangażowane w aktywności społecz-
ne i zmotywowane do podejmowania zadań,  
w których realizację włącza się cała grupa.

Jak pisaliśmy w publikacji „Młodzi dają radę! 
– działalność społeczna młodzieży wojewódz-
twa śląskiego” – czynnikiem, który ma wpływ 
na ogólne chęci młodzieży do zaangażowania 
społecznego, jest motywacja zewnętrzna. Mło-
dzi ludzie wskazywali, że istotne są dla nich 
perspektywy zawodowe, rozwój osobisty czy 
potrzeba edukacji. Dzięki uczestnictwu w dzia-
łaniach społecznych młodzież ma możliwość 
poszerzenia kręgu znajomych, utrzymania już 
trwających relacji czy wypracowania dobrej au-

topromocji. Jednak tym, co utrzymuje jednostki 
w dążeniu do celu czy czerpaniu przyjemności 
z podejmowanych działań, jest motywacja we-
wnętrzna. Wielu badanych podkreślało, że chęć 
pomagania, uświadamiania społeczeństwa  
i dbanie o wspólne dobro są dla nich bardzo 
ważne. Czynniki motywacyjne, które wymie-
niono wyżej, często nakładają się i nie występu-
ją pojedynczo.

W trakcie prowadzenia wywiadów pogłębio-
nych zadano młodzieży pytanie: „Co sprawia, że 
angażujesz się społecznie?”. Padały różne odpo-
wiedzi – niektórzy wymieniali kilka motywato-
rów, inni tylko jeden, a ogólne wyniki przedsta-
wiają się następująco:

dbanie	o	wspólne	dobro

pomoc	innym,	empatia

satysfakcja	z	działania

możliwość	wpływu	na	rzeczywistość,	
budowania	„lepszego	jutra”	
i	chęć	zmiany	świata

rozwój	osobisty

poczucie	sprawczości

poznanie	nowych	ludzi

możliwość	zrobienia	czegoś	 
wartościowego	dla	innych

możliwość	wyrażenia	głosu	młodzieży	
w	sprawach	ważnych	dla	wszystkich,	
przeciwdziałanie	niesprawiedliwości	
społecznej,	zaangażowanie	i	motywa-
cja	innych,	potrzeba	bycia	zauważo-
nym/docenienia
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Załączony wykres pozwala na zaobserwo-
wanie, że dla niemal jednej trzeciej bada-
nych najważniejszym czynnikiem moty-
wacyjnym do podejmowania aktywności 
społecznych jest dbanie o wspólne dobro (28% 
odpowiedzi), 22% osób wskazało chęć nie-
sienia pomocy innym i tyle samo wymieniło 
satysfakcję z działania. Młodzi ludzie często 
kierują się dobrem innych, a przy okazji, wspie-
rając potrzebujących, otrzymują wiele w zamian,  
o czym mówi jedna z badanych:

Uwielbiam	działać	na	rzecz	innych,	chciała-
bym	zawsze	nieść	pomoc.	Lubię	przebywać	
wśród	 ludzi	 i	 poznawać	nowe	doświadcze-
nia.	 Działania	 społeczne	 zapewniają	 mi	
rozwój.	Ponadto	czuję	się	wtedy	potrzebna.	
Uwielbiam	też	patrzeć	na	uśmiech	ludzi,	dla	
których	się	staram	i	którzy	doceniają	moją	
pracę.	 Dzięki	 tym	 działaniom	 poznałam	
osoby,	 które	 są	 teraz	 moimi	 przyjaciółmi,	
dzięki	nim	nie	czuję	się	samotna.

Natalia	Tomaszuk	
z	Młodzieżowej	Rady	Gminy	Łomianki	

Warto zauważyć, że zaangażowana społecznie 
młodzież docenia możliwość wpływu na ota-
czającą ich rzeczywistość, budowania przyszło-
ści, wyrażenia głosu w ważnej dla nich sprawie 
– słowem: cenią sobie poczucie sprawczości, co 
potwierdza poniższa wypowiedź:

Chęć	 zmian,	 chęć	 aktywnego	 włącza-
nia	 się	 w	 otaczający	 nas	 świat.	 Uczucie,	
że	 mam	 przynajmniej	 niewielki	 udział	 
w	 udoskonalaniu	 naszego	 społeczeństwa	 
i	życia.

Paulina	z	Młodzieżowej	Rady	Miejskiej	 
w	Tychach	

Dla wielu badanych ważne są także: rozwój 
osobisty, poznawanie nowych osób, o czym 
mówi Marta:

Jeśli	 chodzi	 o	 szeroko	 pojęty	 wolonta-
riat:	 bardzo	 motywująca	 jest	 tzw.	 siła	
sprawcza,	 czyli	 fakt,	 że	 rzeczywiście	 i	 na-
macalnie	 mogę	 komuś	 pomóc,	 że	 zale-
ży	 to	 ode	 mnie,	 mam	 na	 to	 realny	 wpływ	 
i	widzę	efekty	tej	pomocy,	co	osobiście	 jest	
dla	mnie	ogromną	nagrodą	i	motywatorem	
do	 podejmowania	 takich	 działań	 kolejny	 
i	kolejny	raz	;).	Poza	tym	bezczynne	siedze-
nie	i	użalanie	się	nad	losem	potrzebujących	
w	 niektórych	 sytuacjach	 wzbudza	 u	 mnie	
poczucie	 winy	 (że	 siedzę	 i	 nic	 nie	 robię)	 
i	bezsensu,	dlatego	czym	prędzej	staram	się	
podjąć	choćby	małe	kroki,	na	miarę	swoich	
możliwości,	które	jak	kropla	z	kroplą	potra-
fią	utworzyć	ogromną	falę	pomocy	;).

Marta	z	Chorzowa
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Sprawdziliśmy również, co na ten temat mają 
do powiedzenia decydenci – oto wybrane wy-
powiedzi:

Młodzi	 ludzie	 o	 wiele	 chętniej	 i	 częściej	
włączają	 się	 w	 działania	 partycypacyj-
ne,	 kiedy	 otrzymują	 wsparcie	 ze	 strony	
swojego	 środowiska,	 w	 tym	 nauczycieli,	
doświadczonych	 społeczników,	 przed-
stawicieli	 trzeciego	 sektora	 czy	 instytu-
cji	publicznych,	o	wiele	chętniej	 i	 częściej	
włączają	 się	w	działania	partycypacyjne,	
by	z	czasem	sami	 je	 inicjować.	Podstawą	
wzmacniania	 i	 budowania	 aktywnego	
obywatelstwa	 wśród	 młodych	 ludzi	 jest	
zatem	wspólnota	dialogu	oraz	prospołecz-
na	 i	 umacniająca	 demokrację	 postawa	 
w	ich	otoczeniu.

Beata	Duda	 
z	Fundacji	Wiedzy	i	Dialogu	Społecznego	 

Agere	Aude

W	mojej	opinii	młodzi	ludzie	chcą	angażo-
wać	 się	w	działania,	 które	 „poruszają	 ich	
serca”,	 na	 których	 im	 szczególnie	 zależy,	
często	 w	 tematy	 niebędące	 dotychczas	
priorytetem	np.	w	pokoleniu	ich	rodziców	
i	dziadków.	Z	moich	doświadczeń:	potrze-
ba	 stworzenia	 przestrzeni,	 w	 której	mło-
dzież	 będzie	 podejmować	 pierwsze	 kroki	
w	 swoim	 aktywizmie	 –	 gdy	 mają	 taką	
przestrzeń,	 łatwiej	 jest	 im	 się	 zaangażo-
wać	 (przestrzeń	 jako	 swoboda	 decydo-
wania	o	zakresie,	metodach	i	narzędziach	
działań	itp.	–	decyzyjność).	Oczywiście	im	
wcześniej	 zdobędą	pierwsze	doświadcze-
nia	 w	 aktywności	 społecznej,	 tym	 więk-
sza	 jest	 szansa,	 że	 wskutek	 pierwszych	
sukcesów	 podejmą	 się	 dalszych	 działań	 
w	kolejnych	etapach	swojego	życia.

Maria	Kamyk	
z	Centrum	Społecznego	Rozwoju

Takie wyniki pokazują, że młodzi ludzie chęt-
nie działają na rzecz społeczeństwa nie tyl-
ko z uwagi na potrzebę niesienia pomocy in-
nym, empatii, chęć dbałości o przyszłość swoją  
i planety, lecz również z chęci uzyskania korzyści 
(społecznych, emocjonalnych, duchowych itp.), 
skupiając się np. na zdobywaniu doświadcze-
nia, samorozwoju. Nierzadko dla młodych ludzi 
ważnym czynnikiem motywacyjnym są również 
korzyści materialne i finansowe. Na ten aspekt 
zwracali uwagę badani, którym zadano pytanie 
„Co sprawia, że chcesz coś robić?”. Pytanie nie 
miało jednak związku z zaangażowaniem spo-
łecznym, lecz podejmowaniem się jakichkolwiek 
działań, dlatego przekładanie tych odpowiedzi 
na pytanie zadane wcześniej nie byłoby odpo-
wiednie.
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Kontakt	 z	 krajami	 zachodnimi	 oraz	
ogromna	 ilość	 informacji	 dostępnych	 
w	 internecie	wpływa	 na	 to,	 że	młodzi	 lu-
dzie	 w	 Rumunii	 interesują	 się	 polityką	 
i	 chcą	walczyć	o	prawa	mniejszości.	Mają	
wielu	 znajomych	 za	 granicą,	 dzięki	 cze-
mu	 mogą	 obserwować	 odmienne	 od	
panujących	 w	 Rumunii	 –	 liberalne	 po-
glądy.	Rumuńska	młodzież	jest	również	za-
interesowana	poznawaniem	 innych	kultur	 
i	 budowaniem	 nowych	 relacji.	 Wynika	 to	 
z	otwartości	oraz	chęci	zrozumienia	innych.

Franciska	Öri-Pákay
z	Cultural	Association	for	Youth 

	(Rumunia)
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Dlaczego warto się angażować? Jakie korzyści przynosi  
aktywizm lokalny, wolontariat?

Na podstawie prowadzonych przez nas badań 
można określić pewne czynniki, które wpły-
wają na to, że młode osoby chętnie angażują 
się w życie społeczne. Za korzyści wynikające  
z działania na rzecz społeczeństwa młodzi lu-
dzie uznają:
• chęć zmiany czegoś, tworzenie przyszłości,
• chęć niesienia pomocy,
• poczucie satysfakcji z działania,
• zdobycie doświadczenia, którym można wy-

kazać się podczas poszukiwania pracy,
• poszerzanie wiedzy,
• samorealizacja,
• poszerzanie kręgu znajomych i kontaktów,
• rozwój w danej dziedzinie,
• promowanie siebie, swojego potencjału  

i talentu,
• poczucie robienia czegoś ważnego i działa-

nia dla „większej sprawy”,
• szansa na wygranie, zdobycie nagrody,  

prestiżu,
• zdobywanie doświadczenia, praktyka, akty-

wizacja i integracja z innymi,
• dawanie przykładu innym.

Jedna z pytanych decydentek komentuje spra-
wę w następujący sposób:

Angażując	 się	 w	 działania	 na	 rzecz	 lo-
kalnej	 społeczności,	 młodzi	 ludzie	 mają	
szansę	 nie	 tylko	 zyskać	 tak	 potrzebne	
każdemu	z	nas	poczucie	 sprawczości,	 ale	
także	odkryć	drzemiący	w	nich	potencjał.	
Współtworzenie	 inicjatyw	 społecznych	
pozwala	 bowiem	 na	 wzmocnienie	 i	 roz-
wój	 różnorodnych	 umiejętności,	 w	 tym	
zdolności	 komunikacyjnych,	 kompetencji	
organizacyjnych	 czy	 kompetencji	 w	 za-
kresie	przedsiębiorczości.	 Jest	 to	dla	nich	
także	 szansa	 na	 wymianę	 doświadczeń,	
poznanie	 różnych	 perspektyw	 i	 punktów	
widzenia	na	otaczającą	ich	rzeczywistość	
społeczną.	

Beata	Duda	 
z	Fundacji	Wiedzy	i	Dialogu	Społecznego	 

Agere	Aude
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Dlaczego ważne jest zaangażowanie społeczne  
młodych ludzi?

Kolejnym zagadnieniem, które poddaliśmy pod 
dyskusję podczas prowadzonych badań, jest 
wpływ młodzieży na funkcjonowanie społecz-
ności lokalnej. Nie od dziś wiemy, że partycy-
pacja społeczna ma znaczenie, a zachęcanie 
obywateli do podejmowania różnego rodzaju 
inicjatyw już od najmłodszych lat przekłada się na 
wzrost świadomości obywatelskiej i kształtowa-
nie społeczności lokalnych.

Poniżej prezentujemy filmik, w którym mło-
dzież udziela odpowiedzi na pytanie o to, czy ma 
wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa.

Wiemy już, że młodzi ludzie chętnie angażują 
się w życie społeczne, biorą udział w wolonta-
riacie, akcjach charytatywnych, zbiórkach są-
siedzkich czy innych działaniach na poziomie 
lokalnym, regionalnym i krajowym. Zapytaliśmy 
młodzież, decydentów, aktywistów i ekspertów 
również o to, dlaczego ważne jest zaangażowa-
nie społeczne młodych ludzi. Wśród odpowie-
dzi najczęściej pojawiały się te sugerujące, że 
młodzież jest przyszłością naszego świata, to  
w niej pokładane są nadzieje na odpowiedzial-
ne zarządzanie, dlatego chcą pokazać społe-
czeństwu, że potrafią zadbać o przyszłość świa-
ta i ludzi.

Młodzi bardzo chcą zmieniać swoje otoczenie, 
angażować się w polityki miejskie i mieć re-
alny wpływ na kształtowanie społeczeństwa 
obywatelskiego, ponadto głęboko wierzą, że 
z odpowiednim nastawieniem decydentów, 

ekspertów, po prostu „dorosłych”, są w stanie 
zaoferować światu naprawdę wiele i z uporem 
dążyć do polepszania otaczającej nas rzeczywi-
stości. 

Czy	młodzież	ma	wpływ	na	funkcjonowanie	społeczności	lokalnej?
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https://www.youtube.com/watch?v=YzOqEWqwZKk
https://www.youtube.com/watch?v=YzOqEWqwZKk


MISJA PARTYCYPACJA

Ludzie młodzi wręcz dopominają się możliwości 
aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności 
lokalnych, zauważają, że często ich problemy 
są pomijane, a przy podejmowaniu kluczowych 
decyzji dotyczących również ich samych rzadko 
pytani są o zdanie. Jak zauważa Natalia Toma-
szuk z Młodzieżowej Rady Gminy Łomianki: 
„Młodzież też ma swoje potrzeby, a nikt tak 
dobrze nie będzie nas reprezentował, jak my 
sami”.

Zarówno młodzież, jak i decydenci zwracają 
szczególną uwagę na to, że zaangażowanie spo-
łeczne młodych ludzi jest ważne i konieczne, by 
mogli nauczyć się odpowiedzialności za otocze-
nie, a także podejmowania słusznych społecz-
nie decyzji w przyszłości.

 Oto wypowiedź ekspertki:

Myślę,	że	zaangażowanie	młodych	to	dla	
nas	 wszystkich	 jedyna	 szansa	 na	 demo-
kratyczną	 przyszłość,	 na	 pełne	 szacunku	
i	 zrozumienia	 społeczeństwo,	 które	 jest	
otwarte,	aktywne	 i	działające	 razem.	Bę-
dzie	to	możliwe	tylko	dzięki	temu,	że	mło-
dzi	 obywatele	 będą	 czuli,	 że	 mogą	 być	
inicjatorami	 zmian	 społecznych	 i	 że	 ich	
wkład	 w	 budowanie	 lokalnych	 wspólnot	
jest	doceniany.

Beata	Duda	 
z	Fundacji	Wiedzy	i	Dialogu	Społecznego	 

Agere	Aude

Powyższe wypowiedzi utwierdzają nas  
w przekonaniu, że głos młodych ludzi jest bar-
dzo ważny. Co jednak zrobić, aby zaszczepić  
pasję do działań społecznych? Na to pytanie od-
powiedzieli eksperci z  Norwegii:

Aby	doprowadzić	do	aktywizmu	młodzie-
żowego	w	Norwegii,	potrzebne	są	przede	
wszystkim	 osoby	 pracujące	 z	 młodzieżą	 
i	organizacje	młodzieżowe,	które	interpre-
tują	znaczenie	praw	człowieka	i	demokra-
cji	oraz	ułatwiają	młodzieży	podejmowa-
nie	działań	poprzez	odpowiednią	edukację	 
i	szkolenia.

Zespół	Fundacji	Terram	Pacis
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Przeszkody, problemy, drobne sprzeczki,  
a nawet konflikty zdarzają się w niemal każ-
dym zespole. Nie inaczej jest w przypadku grup 
działających na rzecz lokalnego środowiska.  
W trakcie prowadzonych badań młodzież, eks-
perci i decydenci wyróżnili kilka trudnych kwe-
stii, z którymi młodzi aktywiści muszą mierzyć 
się podczas realizacji swoich działań społecz-
nych.

Możemy podzielić je na wewnętrzne i ze-
wnętrzne. Pierwsze odnoszą się do zespołu, 
którego dana osoba jest członkiem. Młodzież 
często wskazywała, że duży kłopot w funkcjo-
nowaniu grupy sprawia im odpowiednia ko-
munikacja – członkowie często nie potrafią się 
porozumieć i efektywnie przekazywać infor-
macji. Doprowadza to do konfliktów, opóźnień 
w realizacji projektów czy braku regularnych 
spotkań, co z kolei przekłada się na niewywią-
zywanie się ze swoich zobowiązań przez po-
szczególnych członków grupy czy nawet nie-
zrealizowanie założonych projektów. Następną 
przeszkodą utrudniającą zespołowe działania 
społeczne jest brak odpowiedzialności za pro-
jekty, podejmowane prace czy pełnione funk-
cje. Rozproszona odpowiedzialność wiąże się  
z kolejną przeszkodą – brakiem klarownego po-
działu zadań i obowiązków, który powoduje, że 
młodzi członkowie nie wiedzą, kto ostatecznie 
ma głos decyzyjny w danej sprawie, na ile mogą 
sobie pozwolić na modyfikacje poszczególnych 
punktów realizacji projektu, a także za co tak 
naprawdę są odpowiedzialni. 

Z jakimi problemami spotykają się osoby zaangażowane 
społecznie przy realizacji swoich pomysłów?

Do problemów zewnętrznych można z kolei 
zaliczyć – najczęściej wymieniany – brak środ-
ków na działania; nierzadko jedyne fundusze, 
jakimi dysponuje grupa, to składki członkow-
skie. Równie istotnym dla młodzieży proble-
mem jest brak przychylności osób decyzyjnych 
– młodzi twierdzą, że często decydenci, polity-
cy, eksperci nie chcą słuchać ich głosu, nie bio-
rą ich zdania pod uwagę, nie potrafią wczuć się 
w perspektywę młodzieży. Inną kłopotliwą dla 
organizacji młodzieżowych kwestią jest brak 
reklamy i promocji. Działania młodych osób 
często są mało popularne wśród odbiorców,  
a reklama organizowanego wydarzenia opiera 
się głównie na poczcie pantoflowej, co zaś prze-
kłada się na niezbyt liczną grupę uczestników 
proponowanych działań. Wynika to zarówno  
z braku środków na profesjonalną kampanię, jak  
i braku specjalistów z zakresu promocji  
w tego typu organizacjach. Ostatnim czynni-
kiem zewnętrznym, który miał ogromny wpływ 
na funkcjonowanie młodzieżowych grup, jest 
pandemia COVID-19 – uniemożliwiła ona re-
alizację niektórych inicjatyw i działań, a nawet 
spotkań młodych osób. 

Problemy w funkcjonowaniu młodzieżowych 
grup zależne są z jednej strony od samych człon-
ków i ich zaangażowania, z drugiej zaś od róż-
nych zewnętrznych czynników, na które nie mają 
wpływu sami zainteresowani. Prowadzone przez 
nas badania pokazały, że pomimo napotykanych 
trudności młodzi ludzie są w stanie aktywnie 
działać na rzecz innych i realizować ciekawe lo-
kalne i globalne projekty społeczne.
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Partycypacja społeczna w Polsce wciąż jest 
w fazie rozwoju, a budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego to wyzwanie, z którym mie-
rzymy się od lat. Mimo że od ponad trzech de-
kad dzieci i młodzież mają prawo (określone 
w Konwencji o prawach dziecka) do swobod-
nego wyrażania myśli, własnych poglądów  
w sprawach ich dotyczących, a przede wszyst-
kim współdecydowania w kwestiach dotyczą-
cych ich samych, nierzadko ich potrzeby i opi-
nie nadal są pomijane. Często nie są traktowani 
poważnie i muszą dopraszać się możliwości ak-
tywnego uczestnictwa w życiu lokalnym czy 
przedstawiania swoich pomysłów i perspekty-
wy na trapiące społeczność problemy.

Zupełnie inaczej rzecz ma się w Norwe-
gii, gdzie – jak mówi  Joseph Hategekimana  
z Fundacji Terram Pacis, ekspert pracujący  
z tamtejszą młodzieżą – „społeczeństwo nor-
weskie ma długą historię ruchów młodzieżo-
wych, które doprowadziły do istotnych zmian 
społecznych. Młodzi ludzie opowiadali się 
za przepisami dotyczącymi pracy, prawami 
wyborczymi, obywatelskimi, reprezentacją 
szkolną, prawami środowiskowymi i prawa-
mi osób LGBTQ+”. W Polsce małymi krokami 
dążymy do podobnych zmian, a nasze społe-
czeństwo coraz częściej zdaje sobie sprawę  
z tego, że głos młodych jest ważny.

Zakończenie

Pamiętajmy o tym, że

Młodzież stanowi część społeczności, dlatego 
słuchanie jej potrzeb jest tak ważne. Należy 
zatem stwarzać możliwości i takie przestrzenie 
komunikacyjne, w których młodzi poczują się 
swobodnie, będą mogli wyrażać swoje zdanie 
bez presji. Odpowiednia postawa dorosłych, 
nietuzinkowe podejście do komunikacji oraz 
stworzenie miejsca sprzyjającego wyrażaniu 
własnych poglądów mogą sprawić, że młodzież 
chętniej będzie angażować się w życie społecz-
ne i poczuje, że ma realny wpływ na kreowanie 
otaczającej ją rzeczywistości. 

Młodzi	 ludzie	 niebawem	 staną	 się	 tymi	
dorosłymi,	 którzy	 decydować	 będą	
również	 i	 o	 naszej	 przyszłości.	 Im	 wię-
cej	 zaangażowanych,	 wrażliwych	 spo-
łecznie	 ludzi,	 tym	 większa	 szansa,	 że	
świat	 stanie	 się	 lepszy	 :)	 Młodzi	 lu-
dzie	 mają	 niesamowitą	 pasję	 w	 sobie	 
i	 bardzo	 dużo	 mądrości,	 świeżego	 spoj-
rzenia,	 którego	 nam	 dorosłym	 brakuje	 
w	 wielu	 kwestiach.	 Ich	 głos	 jest	 niezwy-
kle	 ważny,	 by	 uzyskać	 efekt	 synergii	 
w	społeczności.

Maria	Kamyk	
z	Centrum	Społecznego	Rozwoju
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Żeby gadali, czyli jak zrobić szum 
wokół własnego projektu

Masz już pomysł na działanie, ale nie wiesz, 
jak zakomunikować go światu? Co zrobić, 
żeby inni usłyszeli o Twojej inicjatywie, do-
wiedzieli się, na czym polega i sami zaczę-
li działać? Jak dotrzeć do osób decyzyjnych  
i przekonać ich, że warto przyjrzeć się Twojej 
idei? W tym rozdziale opowiemy Ci o kilku spo-
sobach promocji projektu. Pokażemy ciekawe 
przykłady nagłaśniania idei i rozłożymy je na 
czynniki pierwsze. Znajdziesz tutaj wiele inspi-
racji, ale także konkretnych wskazówek, które 
pomogą Ci zaplanować skuteczną promocję.

Wstęp

Promocja: jakie mamy opcje?

Jeśli chcielibyśmy opisać wszystkie kanały pro-
mocji, to: 
•  ten poradnik musiałaby się ukazać w tomach,
•  nie chciałoby Ci (i chyba nikomu) się tego czytać.

Dlatego wybraliśmy dla Ciebie trzy ścieżki 
promocji. Każdy wariant charakteryzuje się tym, 
że do jego realizacji potrzebujesz czasu, energii  
i planowania, a niekoniecznie funduszy. Oczywi-
ście możesz te zadania zlecić profesjonalistom 
lub agencji i wesprzeć je płatnymi działaniami, ale 
nie jest to konieczne do zrobienia szumu wokół 
własnej idei. Wszystkie opisane niżej czynności 
można też skalować. Oznacza to, że możesz do-
stosować je do własnych możliwości czasowych 
 i organizacyjnych. Jeśli nie masz przestrzeni, żeby 
przeprowadzić wieloetapową kampanię, ogra-
nicz nieco działania – i tak zobaczysz efekt swojej 
pracy.

Oto nasze propozycje promocji akcji społecznej: 
1. social media,
2. współpraca z dziennikarzami,
3. happening.

To rozdział, którego nie musisz czytać od de-
ski do deski. Jeśli jeden ze sposobów od razu 
do Ciebie przemówi, wyda Ci się ciekawy  
i będziesz chciał dowiedzieć się więcej na jego 
temat, przejdź od razu do odpowiedniej części 
rozdziału. Najlepszą ścieżką promocji będzie 
ta, która pasuje Twojej grupie, w którą wierzysz  
i którą chce Ci się realizować. 

Jak promować projekty społeczne?

Karolina Skórka
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W styczniu 2022 roku Fundacja Damy Dzie-
ciom Siłę opublikowała post, w którym ostrze-
gała o zawieszeniu telefonu zaufania 116 111 
dla dzieci i młodzieży. Powodem był brak rządo-
wego dofinansowania, a tym samym pozbawie-
nie fundacji środków do prowadzenia infolinii. 
Na reakcję internautów nie trzeba było długo 
czekać. W kilkanaście godzin od uruchomienia 
zbiórki udało się zebrać ponad milion złotych 
potrzebnych na dalsze funkcjonowanie. Link do 
zrzutki był masowo udostępniany w social me-
diach: https://zrzutka.pl/36b5gm

Social media

Co sprawiło, że informacja o tym proble-
mie rozniosła się po całym internecie? Świet-
na komunikacja, w której poinformowano: co 
się stało, dlaczego jest to ważne i jak możemy 
tę sytuację zmienić. W opisie zrzutki wyraź-
nie pokazano skalę problemu: „Rocznie ponad 
1200 dzieciaków próbuje odebrać sobie ży-
cie. To czworo dzieci dziennie. Dziecięca psy-
chiatria leży – w aż pięciu województwach 
nie było w 2020 roku choćby jednego dzien-
nego oddziału psychiatrii dziecięcej”. Dodat-
kowo kampania internetowa pozwalała od 
razu przejść do działania. Wystarczyło kliknąć  
w link i przelać środki na dalsze funkcjonowanie 
telefonu zaufania.

Co warto ustalić na starcie, czyli zanim założysz 
konto w mediach społecznościowych?
1. Do kogo chcesz mówić? Nie jest tajemnicą, 
że poszczególne media społecznościowe mają 
swoją grupę odbiorców. W dużym uproszeniu: 
nastolatki nie siedzą na Facebooku, a na Linke-
dIna nie logujemy się w poszukiwaniu zabawny-
ch treści. Zanim założysz konto na którymś por-
talu, sprawdź, czy są tam osoby, które chcesz 
zarazić swoją ideą.
2. Ile masz czasu? Prowadzenie kanału w me-
diach społecznościowych zajmuje czas. Może 

O tym, jak w kilka godzin  
uratowano telefon zaufania
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się wydawać, że to tylko kwestia wrzucenia pos-
ta czy szybkiej relacji, ale w praktyce, uwierz mi, 
to nigdy nie jest 5 minut pracy. Zanim założysz 
konto, zastanów się, czy masz czas na jego 
prowadzenie.
3. Jaki jest plan? Omów z współtowarzysza-
mi, jakie rodzaje treści chcecie publikować. 
Spróbujcie je pogrupować i stworzyć harmo-
nogram. Dzięki temu kanał będzie spójny, nie 
zapomnisz o ważnych treściach i unikniesz zbyt 
długich przerw pomiędzy komunikatami.

https://zrzutka.pl/36b5gm
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Inspiracje: sprawdź, jak w social mediach działają inni

Fundacja DKMS: https://www.facebook.com/fundacja.dkms.polska
EKORADNA_Antonina Majchrzak: https://vm.tiktok.com/ZMLKLxf7C/
Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego: https://www.facebook.com/FundacjaAgereAude
Akcja Menstruacja: https://www.facebook.com/akcjamenstruacja inni  
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O tym, jak pomniki nosiły zegarki

„Co mają ze sobą wspólnego: legendarny pił-
karz Ruchu Chorzów Gerard Cieślik oraz ra-
diowiec i społecznik Stanisław Ligoń? Oboje 
wzięli udział w kampanii Domu Aniołów Stró-
żów. 20 i 21 kwietnia 2022 podopieczni sto-
warzyszenia ruszyli w miasta ze specjalnymi 
zegarami. Wskazówki ustawione na pierw-
szą godzinę mają przypominać przechodniom  
o upływającym czasie na przekazanie 1% po-
datku organizacjom pożytku publicznego. 
Zegary ozdobione rysunkami dzieci zawisły:  
w Katowicach na pomniku Stanisława Ligonia, 
w Sosnowcu na kotwicy z Dziwnowa i w Cho-
rzowie na pomniku Gerarda Cieślika. – Mia-
sta nie są przypadkowe, to właśnie tutaj pro-
wadzimy Domy Aniołów Stróżów. To miejsca,  
w których udzielamy dzieciom wsparcia: po-
magamy im w nauce, zapewniamy pomoc 
psychologiczną, wspólnie rozwiązujemy pro-
blemy – wyjaśnia Monika Bajka prezeska sto-
warzyszenia. Pod opieką Aniołów jest ponad 
700 dzieci ze Śląska i Zagłębia” – to fragment 
informacji prasowej opisujący eventy dla me-
diów. Relacje z tych wydarzeń znalazły się  
w radiu, prasie, telewizji i na portalach.

Dom Aniołów Stróżów jest jedną z wielu or-
ganizacji pozarządowych, które zachęcają do 
przekazania 1% podatku. Dlaczego więc to 
właśnie oni trafili z przekazem do mediów? Klu-
czem była dobra komunikacja z dziennikarzami, 
czyli:
1. Wydarzenie zostało przygotowane z myślą  
o przyszłych publikacjach. Zadbano o ciekawą 
historię do opowiedzenia, rozmówców – przy-
gotowanych do udzielania wywiadów (preze-
ska stowarzyszenia i dzieci, podopieczni Anio-
łów) i tzw. „obrazek”, czyli wydarzenie, które 
można było nagrać.
2. Dziennikarze zostali poinformowani o evencie 
kilka dni wcześniej. Wiedzieli: co, gdzie i kiedy się 
wydarzy. Wszystkie ważne informacje otrzymali 
mailowo wraz z kontaktem do osoby, którą mogą 
dopytać o szczegóły. 
3. Event odbywał się w terminie i miejscu dopa-
sowanym do rytmu pracy dziennikarzy.

Jak zacząć współpracę z dziennikarzami?

1. Sprawdź, kto zajmuje się tematami podob-
nymi do tego, który chcesz poruszyć. Wystar-
czy wpisać w wyszukiwarkę ostatnią medial-
ną sprawę związaną z daną dziedziną. Warto 
poszukać także dziennikarzy, którzy działają 
lokalnie, np. w Twoim mieście. Tym sposobem 
stworzysz swoją bazę mailingową.
2. Opowiedz mediom o działaniach. W mailu 
zaproś ich na najbliższe wydarzenie, wyjaśnij, 
dlaczego działacie i kim jesteście. Nie zapomnij, 
aby zostawić do siebie numer telefonu.

Współpraca z dziennikarzami
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O tym, jak zrobić jajecznicę na be-
tonie

Kacper Ropka to 19-latek, który zrobił jajeczni-
cę i mówiły o tym prawie wszystkie media  
w Polsce. Nastolatek usmażył bowiem jajka na 
rynku w Krzeszowicach. Patelnię postawił na 
betonowej płycie i po 80 minutach miał już go-
towe śniadanie. Tym samym Kacper udowodnił, 
że w centrum miasta panuje niewyobrażalny 
skwar. Ekstremalnie wysokie temperatury to 
skutek uboczny remontu: wycięto drzewa i za-
betonowano plac.

Wydarzenie spotkało się z tak dużym zainte-
resowaniem mediów, że temat szybko przestał 
dotyczyć tylko Krzeszowic. Happening sprawił, 
że do debaty publicznej powrócił temat beto-
nozy i ze swoich decyzji o wycince drzew musie-
li tłumaczyć się także samorządowcy z innych 
miast. Do dyskusji włączyli się architekci oraz 
społecznicy.

Jak przygotować się do happeningu?

Historia z jajecznicą pokazuje inną drogę pro-
mocji swojej idei. W przeciwieństwie do oma-
wianych wcześniej przykładów tutaj począt-
kiem nie było zakładanie kanału w mediach 
społecznościowych czy nawiązywanie relacji  
z dziennikarzami. Punktem wyjścia był świet-
ny pomysł na happening. Reszta, czyli dyskusje  
w internecie i zainteresowanie mediów, to kon-
sekwencje wydarzenia.

Checklista przed happeningiem

1. Sprawdź, czy to, co chcesz zrobić, na pew-
no jest legalne. Czy Twój event wiąże się  
z zajęciem pasa ruchu? Odbędzie się na terenie 
publicznym czy prywatnym? Chcesz zgroma-
dzić w jednym miejscu dużą grupę osób? Przed 
wydarzeniem sprawdź przepisy.
2. Zastanów się, jak udokumentujesz wyda-
rzenie. Jeśli ktoś ma dowiedzieć się o happe-
ningu, to warto zrobić zdjęcia lub nagrać wi-
deo. Przemyśl, jaka forma będzie najlepsza  
i komu powierzysz to zadanie.
3. Rozważ zaproszenie mediów i promocję na 
własnych kanałach w social mediach. To działa-
nie nie jest obowiązkowe, ale może skutecznie 
wzmocnić przekaz. 

Happening
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W tym rozdziale chcieliśmy dostarczyć Ci wska-
zówek i inspiracji do działań promocyjnych. Za-
prezentowaliśmy trzy sposoby na upowszech-
nianie idei, ale jeszcze raz powtarzamy: opcji 
jest dużo więcej. Gorąco zachęcamy do przy-
glądania się społecznikom, organizacjom po-
zarządowym, grupom mieszkańców – wszyst-
kim tym, o których jest głośno. Przeanalizuj 
ich działania, zastanów się, co sprawiło, że ich 
temat przebił się do opinii publicznej. Tym spo-
sobem uzupełnisz nasze zestawienie o nowe 
pomysły i całkiem możliwe, że znajdziesz ten 
idealnie skrojony do Twoich potrzeb.

Na sam koniec przypominamy, że każda kam-
pania promocyjna wymaga energii i czasu. 
To częsty błąd nowych organizacji i grup ini-
cjatywnych: zakładają, że promocja zro-
bi się sama. Tak bardzo angażują się w wizję  
i cele, że nie wystarcza im już czasu i energii 
na upowszechnienie swoich pomysłów. Dla-
tego już na początku swoich działań zaplanuj 
przestrzeń na promocję. Zastanów się, w jaki 
sposób chcesz się komunikować z otoczeniem  
i jak zrobić to skutecznie.

Podsumowanie
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„Jak długo trzeba czekać na zmianę? Jeśli zamierzasz czekać, to długo” – taką odpo-
wiedź dał kiedyś jakiemuś uczniowi jakiś mistrz. Tym samym przekazał mu prostą 
prawdę: nie czekaj, bo możesz się nie doczekać – działaj. Będąc aktywnym, nie tylko 
skrócisz czas zmiany, ale – być może – będziesz miał szansę skierować ją we właści-
wym (dla siebie) kierunku.

To jest czas dla młodych aktywistów

Jeżeli dzisiaj możemy być czegoś pewni, to 
tylko tego, że w życiu nie ma nic pewnego. 
Współczesny świat to niekończąca się se-
kwencja zmian zachodzących wbrew obo-
wiązującym jeszcze do niedawna prawom  
i regułom. Dzisiejsze cykle zmian są znacz-
nie krótsze niż kiedyś. Następują po sobie 
tak szybko, że czasem przestajemy je po pro-
stu zauważać. Budzimy się nagle w – jak nam 
się wydaje – innej rzeczywistości i nie bar-
dzo wiemy, jak się w niej znaleźliśmy. Żyjemy  
w świecie, w którym zmiana jest czymś najbar-
dziej pewnym i paradoksalnie… czymś najbar-
dziej przewidywalnym.

Odważ się działać!

Jest wrzesień 2014 roku. Kiełkująca od jakiegoś 
czasu myśl o założeniu organizacji kreującej i re-
alizującej pozasystemowe projekty edukacyjne 
i społeczne przebija się mozolnie przez skorupę 
wątpliwości. Powstaje Fundacja Wiedzy i Dialo-
gu Społecznego Agere Aude. Nazwa jest para-
frazą łacińskiej sentencji autorstwa Horacego 
„sapere aude”, czyli „odważ się być mądrym”.  
W naszym wydaniu przesłanie brzmi „odważ 
się działać”. Pierwsze miesiące życia fundacji 
poświęcamy na stworzenie zespołu złożonego  
z ludzi, którzy chcą się odważyć. 

W 2015 roku podejmujemy pierwsze wyzwanie. 
Jest nim organizacja budżetu obywatelskiego  
w Chorzowie. Piszemy regulamin, projektujemy 
i drukujemy plakaty i karty do głosowania. Peł-
nimy dyżury w stworzonym naprędce punkcie 
konsultacyjnym. Wątpimy oczywiście, że ktoś 
przyjdzie, ale mieszkańcy licznie przybywają, 
dopytują, konsultują swoje pomysły. 

W tym samym roku organizujemy jeszcze mię-
dzynarodową konferencję logopedyczną we 
współpracy ze specjalistami z Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach i realizujemy kilka in-
nych projektów.

Bardzo szybko wokół fundacji zbiera się grupa 
osób, które chcą podejmować coraz większe  
i odważniejsze wyzwania.

Co ciekawe, wątpliwości, o których wspomi-
nam, pozostają z nami do dzisiaj i pewnie po-
zostaną na zawsze. Nie wątpimy bynajmniej  
w słuszność naszej decyzji o założeniu funda-
cji i w nasze działania. Wątpienie to metoda 
pracy, którą przyjęliśmy, aby zminimalizować 
ryzyko narzucania swoich wizji innym. Wąt-
pliwości każą nam sprawdzać i konsultować,  
a dopiero później wdrażać.

Katarzyna	Sujkowska-Sobisz,	 
Tomasz	Sobisz
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Nie czekaj, bo możesz się nie do-
czekać

Hollywoodzkie kino wpoiło nam przekonanie, że 
wystarczy dużo entuzjazmu i trochę pracy, aby 
osiągnąć prawdziwy sukces. Złudzenie wynika 
z wypracowanego przez lata schematu podróży 
bohatera powielanego w filmowych scenariu-
szach. Coś lub ktoś sprawia, że bohater musi 
wyjść poza swoją dotychczasową strefę kom-
fortu. Podejmuje więc (w wielu przypadkach ra-
czej niechętnie) wyzwanie. Następnie przyglą-
damy się jego ciężkiej pracy, często w szybkiej 
teledyskowej formie. Finałowy sukces zaś pre-
zentowany jest w zwolnionym tempie sugerują-
cym, że triumf będzie trwał długo i na zawsze.  
W taki sposób czas płynie jednak tylko w filmach.  
W życiu bywa trochę inaczej.

Poziom entuzjazmu towarzyszący planowa-
niu realizacji nowych przedsięwzięć, projek-
tów czy wprowadzaniu zmian opada, kiedy 
uświadamiamy sobie, ile pracy trzeba wykonać 
i ile czasu przyjdzie nam czekać na pierwsze 
efekty. W myśleniu o przyszłych korzyściach  
i sukcesach kwestia czasu potrafi być depry-
mująca. Jak szybko nauczę się języka hisz-
pańskiego? Programowania? Kiedy moje pla-
nowane biznesowe przedsięwzięcie zacznie 
przynosić zyski? No tak, nauka programowa-
nia zajmie 2–3 lata. Długo. Zdecydowanie za 
długo. To, co przed chwilą jeszcze było kolo-
rowym snem o wspaniałej nieodległej przy-
szłości, staje się zapowiedzią ciężkiej pracy  
z majaczącym daleko i raczej niepewnym sukce-
sem. A miało być jak w Hollywood.

Popatrzmy na to jednak z innej strony. Czas 
jest obiektywny, płynie tak samo dla każde-
go. Nikogo nie promuje i nikogo nie oszczędza.  
W dodatku płynie relatywnie szybko. Stojąc 
na początku jakiejś nowej drogi, warto uświa-
domić sobie, że niezależnie od tego, czy podej-
miemy wyzwanie czy też nie, czas i tak upłynie. 
Dokładnie ten sam czas. Co powiemy sobie 
na końcu, kiedy miną te przewidywane 3 lata?  
A nawet 5 czy 10 lat?

Refleksja tych, którzy nie podjęli wyzwania: 
Gdybym zaczęła wtedy, kiedy planowałam, 
dzisiaj prawdopodobnie mówiłabym biegle 
po hiszpańsku, byłabym wziętą programistką, 
moja firma przynosiłaby krociowe zyski. 

I tych, którzy je podjęli:
Świetnie, że wtedy podjąłem to wyzwanie. 
Może nie zrealizowałem wszystkiego, co zapla-
nowałem, jednak dzisiaj mam doświadczenie, 
kompetencje, znam wielu ludzi i stoi przede 
mną mnóstwo nowych możliwości.
Nie czekaj, odważ się działać!

Agere Aude dzisiaj

Jest rok 2022. Minęło zaledwie 8 lat od założe-
nia fundacji. Dzisiaj tworzy ją duży różnorodny 
zespół osób, o różnych, wzajemnie uzupełniają-
cych się kompetencjach. Są to przedstawiciele 
świata nauki, nauczyciele, psycholodzy, anima-
torzy kultury, specjaliści w dziedzinie promocji  
i komunikacji cyfrowej, filmowcy.
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Trzy główne filary działalności Agere 
Aude to:
• wzbudzanie aktywności młodych ludzi  
w obszarze partycypacji społecznej;
• promowanie dobrej komunikacji – do-
brej, czyli przyjaznej, odpowiedzialnej, ko-
munikacji bez przemocy, wzajemnie słu-
chających się interlokutorów;
• aktywności o charakterze edukacyjnym, 
proekologicznym i kulturalnym.
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W ramach tych głównych kierunków działal-
ności realizowanych jest mnóstwo różnych 
projektów i inicjatyw. Liderem projektu może 
zostać każdy, kto ma pomysł, plan i zapał do 
działania. Takie osoby i ich zespoły mogą zawsze 
liczyć na wsparcie innych członków fundacji, 
szczególnie tych specjalizujących się w zarzą-
dzaniu projektami, promocji, grafice, produkcji 
materiałów audiowizualnych czy księgowości.  
W ten sposób powstały wewnętrzne zespoły 
zainicjowane i kierowane przez młodych współ- 
pracowników:
• zespół budujący społeczność skupioną wokół 
tematów dobrej komunikacji – przede wszystkim 
w sieci, ale i w świecie rzeczywistym,
• Eurodesk Chorzów – zespół promujący wśród 
młodzieży mobilność i aktywność obywatelską 
w ramach UE,
• zespół cyfrowy produkujący filmy i nagrania 
potrzebne do realizacji projektów i promocji 
Agere Aude.

Praca dla fundacji to dla młodych aktywistów 
świetne uzupełnienie edukacji formalnej –  
w szkołach średnich czy na studiach. Tutaj mogą 
oni sprawdzić w praktyce swoje umiejętności 
komunikacyjne, kształtować kompetencje or-
ganizacyjne, planując i koordynując działania, 
a także identyfikując ryzyko. Tutaj także do-
skonalą swoje indywidualne predyspozycje, np.  
w zakresie projektowania graficznego, reali-
zacji nagrań filmowych i dźwiękowych, kreacji 
stron internetowych, tworzenia tekstów i pro-
wadzenia negocjacji.

Wśród wielu przedsięwzięć realizowanych 
przez fundację są duże projekty, wymagają-
ce zaangażowania i współpracy wielu człon-
ków Agere Aude, a także partnerów – polskich  
i zagranicznych. Potencjał fundacji pozwala na 
równoczesną realizację kilku dużych przedsię-
wzięć kierowanych do młodych ludzi. Oto przy-
kłady kilku z nich: 
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Partycypacja w demokracji

To był pierwszy projekt fundacji w pełni podejmujący kwestię partycypacji młodzieży  
w życiu społecznym. Był odpowiedzią na problem, jakim jest niski poziom wie- 
dzy młodzieży o możliwościach udziału w lokalnym życiu politycznym i społecznym. 
Głównym działaniem było przeprowadzenie symulacji budżetu obywatelskiego – 
gry o budżet – dzięki temu młodzież miała okazję zdobyć wiedzę z zakresu budżetu 
obywatelskiego, budowania zespołu i sztuki autoprezentacji. Efektem było wypra-
cowanie lokalnych projektów społecznych, skonsultowanie ich z przedstawicielami 
urzędów miast oraz zaprezentowanie wszystkim uczestnikom projektu. Zwycięski 
projekt – Pokój pasji – otrzymał dofinansowanie na realizację. Uczestnicy to 250 
uczniów szkół średnich w województwie śląskim. Ten projekt wiele nas nauczył  
i rozpoczął systematyczne działania na rzecz zwiększenia słyszalności głosu mło-
dzieży w życiu lokalnych społeczności.
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Młodzi dają radę 

Celem projektu było zwiększenie udzia-
łu młodzieży zamieszkującej miasta i gmi-
ny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
w lokalne procesy decyzyjne. W ramach 
realizowanych na przestrzeni 2 lat (2019–
2020) działań były to: identyfikacja MIPów, 
czyli młodzieżowych inicjatyw partycypa-
cyjnych, spotkania z młodymi aktywistami 
prowadzone metodą open space oraz przy-
gotowanie i opublikowanie raportu z pro-
jektu w formie aktywnego dokumentu PDF, 
który można znaleźć na naszej stronie. Fun-
dacja w ww. działaniach współpracowała 
z Młodzieżowymi Radami Miast Chorzo-
wa, Tychów, Mikołowa i Rybnika, a także  
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chybiu 
oraz licznymi organizacjami młodzieżowymi. 
Raport został zrecenzowany przez prof. dr 
hab. Ewę Jarosz, Prorektorkę Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach.

Uniwersytet Dialogu 

Aktywność realizowana przy współ-
pracy z Uniwersytetem Śląskim w Ka-
towicach.  Powstanie Uniwersytetu 
Dialogu wiąże się z przekonaniem jego 
organizatorów o doniosłej społecznej 
roli postawy dialogowej, z przekona-
niem,  że dialog wymaga wykształcenia 
umiejętności zadawania pytań, dzie-
lenia się wiedzą i chęci podejmowania 
rozmowy zbliżającej do osiągnięcia 
wspólnych wniosków. Uniwersytet 
Dialogu daje narzędzia do kompetent-
nej prezentacji swojego sposobu wi-
dzenia i rozumienia świata.

Misja Partycypacja: młodzi  
podcasterzy obywatelscy

Celem tej inicjatywy jest budowa-
nie i wzmacnianie wśród młodych 
ludzi kultury demokratycznej i pro-
obywatelskiej. To projekt tworzony 
przez młodych dla młodych. Wspólnie  
z uczestnikami – młodymi dziennika-
rzami obywatelskimi – stworzyliśmy 
cyfrową przestrzeń: portal interneto-
wy i kanał podcastowy, gdzie publiko-
wane są podcasty oraz filmy prezen-
tujące i promujące historie młodych 
społeczników i ich działalność. Młodzi 
dziennikarze byli uczestnikami warsz-
tatów dziennikarskich i podcastin-
gowych, a swoje nagrania realizują  
w profesjonalnym studiu Liceum Bana-
cha w Chorzowie i studiu Śląskiej Opi-
nii w Katowicach. W przedsięwzięciu 
biorą udział partnerskie organizacje  
z Norwegii i Rumunii.

Z inicjatywy młodych współpracowników fun-
dacji w 2022 roku powstał „Program współ-
pracy – praktyki, staż, wolontariat”. Program 
w syntetycznym skrócie opisuje działalność 
fundacji, role, jakie może pełnić praktykant, 
stażysta i wolontariusz, zawiera także test 
profilujący. Test pomaga w podjęciu decyzji  
o formie współpracy z fundacją.

Słowami kluczowymi wszystkich projek-
tów społecznych realizowanych przez Fun-
dację Agere Aude są: kompetencje społecz-
ne, poczucie sprawczości, zaangażowanie 
obywatelskie, empatia, ale także konkretne 
umiejętności, takie jak: kreowanie opowieści  
w różnych formach (tekstu, przemówienia, podca-
stu, filmu), zarządzanie czasem, praca w zespole, 
eliminowanie ryzyka, prowadzenie dialogu opar-
tego na argumentach, porozumiewanie bez prze-
mocy, uczenie przez doświadczenie oraz radość 
uczenia się przez całe życie.
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Młodzi rządzą!

Do marca 2022 roku biuro fundacji mie-
ściło się w prywatnym mieszkaniu jednego  
z jej członków. 50 m2 powierzchni już dawno 
przestało odpowiadać naszym potrzebom, jed-
nak decyzję o zmianie lokalizacji i wielkości biu-
ra odkładaliśmy ciągle na dalszy plan.  

W lutym wybuchła wojna w Ukrainie, 
skutkiem czego ogromna fala uchodź-
ców wojennych napłynęła do Polski w po-
szukiwaniu bezpieczeństwa i schronienia. Pod-
jęliśmy decyzję, że nasze biuro przekształcimy  
w mieszkanie dla ukraińskiej rodziny. Rzucony 
w emocjach pomysł stał się rzeczywistością 
prawie natychmiast dzięki młodym współpra-
cownikom fundacji. W ciągu niespełna 3 dni 
zamienili biuro w całkiem przytulne, w pełni 
wyposażone mieszkanie. Dwa dni później za-
mieszkała tam trzyosobowa rodzina z Krzywe-
go Rogu.
 
W konsekwencji podjętej decyzji staliśmy się 
bezdomni. Nasze biurowe meble umieścili-
śmy w piwnicy zaprzyjaźnionej szkoły, a doku-
menty i sprzęt komputerowy powędrował do 
domów współpracowników. Rozpoczęły się 
też intensywne poszukiwania nowej siedziby 
i już w kwietniu wprowadziliśmy się do znacz-
nie większego i bardziej funkcjonalnego lokalu  
w Chorzowie, przy ul. 11 Listopada 62.
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Co dalej?

A dalej będzie czas młodych. Niezwykła ak-
tywność skupionej wokół fundacji młodzieży 
sprawiła, że zarząd postanowił sukcesywnie 
oddawać im kolejne pola działania, wspierać 
inicjatywy i uważnie słuchać. Właśnie teraz,  
w tym międzypokoleniowym zespole, tworzy-
my nową strategię Fundacji Agere Aude, która 
będzie promowała młodych aktywistów. Jesz-
cze w tym roku do zarządu fundacji wejdzie ko-
lejna osoba.
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W ostatnich dniach maja razem z moją rodzi-
ną pożegnaliśmy Saszę, Marka, Katię, Nazara  
i psa Arcziego – woleli wrócić do domu, do Kijo-
wa, mieszkali u nas przez trzy miesiące. Wszy-
scy zaangażowani w pomoc uchodźczyniom 
znajomi i przyjaciele wciąż są ciekawi wieści  
z Kijowa. Początkiem czerwca odmówiłam 
postawienia przy płocie mojego domu ołtarza  
z okazji katolickiego święta religijnego, fakt 
ten był tematem wielu rozmów wśród bliż-
szych i dalszych znajomych, a także przyczyn-
kiem do udzielenia instrukcji w sprawie aktu 
apostazji kilku wyraźnie zainteresowanym 
młodym osobom. W niedzielę 3 lipca wzięłam 
udział w II Bielskim Marszu Równości, wyjazd 
zaplanowała i zorganizowała moja znacznie 
młodsza przyjaciółka; fotorelację zamieści-
łyśmy na naszych profilach na Fb. W połowie 
lipca 2022 roku w mojej rodzinie przetoczyła 
się dyskusja na temat wsparcia zakupu Bay-
raktara dla Ukrainy, troje z nas, w tym mój 
ośmioletni siostrzeniec, wzięło udział w akcji 
pomocowej, wpłacając pieniądze na portalu 

Zrzutka.pl. Przełom lipca i sierpnia spędziłam 
na przekonywaniu różnych osób, by zaangażo-
wali się w realizację filmów tworzonych przez 
młodzież z AKF „Klaps”, kilkanaście młodych 
osób spędziło wszystkie weekendy sierpnia  
i września, pracując na planach filmowych swo-
ich koleżanek i kolegów, wielu ludzi udzieliło 
nam różnej pomocy w tych przedsięwzięciach, 
starsi i młodsi poświęcili czas i zagrali w etiu-
dach. Ot, sprawy codzienne mieszkanki wsi: 
feministki, aktywistki, ateistki, apostatki, edu-
katorki/instruktorki i specjalistki od projektów  
w ośrodku kultury. 

Wiejskie NGO w raportach

Jednym z przejawów społeczeństwa obywa-
telskiego jest obecność i działanie III sektora. 
W Polsce istnieje 138 tysięcy zarejestrowa-
nych stowarzyszeń i fundacji (nie licząc OSP), 
zaś około połowę z nich (czyli blisko 70 tys.) 
stanowią organizacje aktywne. Jak wykazu-
ją cytowane badania, aż 26% ze wszystkich 
stowarzyszeń i fundacji ma swoje siedziby na 
wsi. Raport „2021. Kondycja organizacji po-
zarządowych – najważniejsze fakty”1  noto-
wał umiarkowanie optymistyczne nastroje 
na przyszłość (rok 2022) i dość pozytywne 
oceny sytuacji organizacji pozarządowych  
w roku badania. W kwietniu 2020 roku Sto-
warzyszenie Klon/Jawor opublikowało cie-

1 Raport „2021. Kondycja organizacji pozarządowych – 
najważniejsze fakty”, 2021, dostępny w internecie: https://
fakty.ngo.pl/raporty/kondycja-organizacji-pozarzadowych-
-2021-najwazniejsze-fakty (dostęp 22.07.2022).

44

Aktywność obywatelska młodzieży  
i aktywizowanie młodych ludzi we wsi Chybie

Anna	Zachurzok
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kawe opracowanie dobrze oddające specyfi-
kę zaangażowania społecznego mieszkanek  
i mieszkańców małych miejscowości pt. „Ob-
licza lokalności. Organizacje pozarządowe na 
wsi”2. Już we wstępie podkreśla się, że party-
cypacja społeczności wiejskich ma dużą skalę, 
bo mniej więcej co czwarta organizacja dzia-
ła na wsi, a charakterystyczną formą zaan-
gażowania są grupy nieformalne, nieobecne  
w oficjalnych rejestrach, takie jak Ochotnicze 
Straże Pożarne (OSP), kluby sportowe i Koła 
Gospodyń Wiejskich (KGW).

Ich podstawowymi wyróżnikami są lokalność, 
skupienie na dobru wspólnym oraz charakter 
członkowski. Aż 90% wiejskich NGO ma for-
mę stowarzyszeń, 69% korzysta z wolonta-
riatu, 43% opiera się o pracę społeczną i tylko 
28% ma zespół stałych, płatnych pracowników. 
Warto podkreślić, że jakość zaangażowania 
członków organizacji jest wyższa niż w orga-
nizacjach miejskich, bo wiejskie NGO mają 
40% aktywnych członków, a miejskie tylko 
29%, lecz liczebność organizacji jest wyższa  
w mieście niż na wsi – przeciętna wiejska or-
ganizacja liczy 25 osób, a miejska – 35. Organi-
zacje wiejskie częściej niż miejskie zajmują się 
sportem, hobby i turystyką, a rozwój lokalny 
to główny obszar działalności 10% wiejskich 
i tylko 4% miejskich NGO. Najczęstszym mo-

2  Raport „Oblicza lokalności. Organizacje pozarządowe 
na wsi”, 2020, dostępny w internecie: https://fakty.ngo.
pl/raporty/oblicza-lokalnosci-ngo-na-wsi-2020 (dostęp 
22.07.2022).

delem zarządzania jest model liderski, a rolę 
silnego, skutecznego przywódcy pełnią często 
kobiety będące lokalnymi autorytetami. Naj-
większe problemy związane z tym sposobem 
przewodzenia organizacji to: brak przestrze-
ni dla innych, wypalenie i kłopoty z następca-
mi. Jednakże najistotniejszym i decydującym  
w największym stopniu o specyfice wiejskich 
organizacji elementem jest obszar relacji  
i związków NGO z otoczeniem: mieszkańcami 
i mieszkankami, instytucjami, innymi organi-
zacjami i władzami. Te relacje są nieformalne 
(nie trzeba należeć do organizacji, żeby dzia-
łać), granice pomiędzy odbiorcami działań  
a wolontariuszami są płynne, podziały na 
wewnętrze i zewnętrze grupy nieostre,  
w małych społecznościach występuje wie-
lość ról i przynależności, dystans społeczny 
jest niewielki, a poszczególne osoby i grupy są  
w bliskich związkach. Liderzy i liderki orga-
nizacji znają osobiście przedstawicieli władz 
i instytucji publicznych. Owa sieć i jakość po-
wiązań bywa również zagrożeniem – należy 
wziąć pod uwagę np. manipulację stosowa-
ną przez przedstawicieli władzy, uwikłanie  
w układ polityczny. Ważnymi formami zaan-
gażowania na wsi są przynależność i działanie  
w KGW i OSP, które często ze sobą współpra-
cują. Obie organizacje podlegają zmianom, 
starają się przyciągać młodsze osoby i od-
powiadać na współczesne zapotrzebowanie 
swoich członków i członkiń (głównie KGW) 

45

https://fakty.ngo.pl/raporty/oblicza-lokalnosci-ngo-na-wsi-2020
https://fakty.ngo.pl/raporty/oblicza-lokalnosci-ngo-na-wsi-2020


MISJA PARTYCYPACJA

oraz społeczności. Autorzy raportu zauważa-
ją, że wiejskie organizacje ulegają znaczącej 
transformacji, odchodzą od rozwijania folkloru  
i dziedzictwa kulturowego, promocji sportu  
i koncentrują swe działania na włączaniu mło-
dzieży. Staje się to niezwykle ważne w ob-
liczu trudności, kryzysów i pesymistycznej 
wizji przyszłości, z którą musi się zmierzyć 
młoda generacja. Cenne wydają się typologia 
i opis partycypacji polskiej młodzieży zawarte  
w publikacji „Aktywizacja obywatelska polskiej 
młodzieży. Raport z badań psychologicznych”3, 
pokazujące różnorodność postaw młodych lu-
dzi. Wśród wyróżnionych pięciu segmentów 
odzwierciedlających poziom, jakość i charakter 
zaangażowania w sprawy publiczne i politycz-
ne młodzieży określono typ biernych prosys-
temowców – najczęstszy wśród mieszkańców 
wsi i stanowiący 23% ogółu. To osoby biorące 
udział w wyborach, wspólnotowcy nastawieni 
na lokalne aktywności, którzy podejmują dzia-
łania indywidualne, podpisują petycje, ale nie 
biorą udziału w protestach, bo obawiają się 
agresywnej konfrontacji, i są na ogół zadowole-
ni z sytuacji politycznej, mają niewielką wiedzę  
i nie dostrzegają potrzeby zmian, są konser-
watywni. Młodzież mieszkająca na wsi tak-
że „żyje w wichrze zmian i zagrożeń, jakie 
dotykają całego globu”4 i musi wziąć udział  
w tworzeniu nowej umowy społecznej, również 
jej musimy pozwolić, by znalazła swoją drogę, 
swój głos. „Dzisiaj w Polsce – młodzi są w dro-
dze. Poszukują siebie i szukają odpowiedzi na 
wyzwania świata, który ich otacza. Sami zaczy-
nają tworzyć własną przyszłość” 5.

3 „Aktywizacja obywatelska młodych Polek i młodych 
Polaków. Raport z badań psychologicznych”, 2020, 
dostępny w internecie: http://politicalcognition.psych.
pan.pl/images/Raporty/DIALOG_raport.pdf (dostęp 
22.07.2022).
4  M. Boni, „Młodzi 2020 – w drodze”, [w:] M. Boni, „Mło-
dzi 2020 – w poszukiwaniu tożsamości. Raport”, War-
szawa 2021, s. 144.
5 M. Boni, „Młodzi 2020 – w drodze”, [w:] M. Boni, „Mło-
dzi 2020 – w poszukiwaniu tożsamości. Raport”, War-
szawa 2021, s. 145.

Moja gmina. Jak z aktywnością?

Gmina Chybie to pod wieloma względami typo-
wa gmina wiejska, także pod względem aktyw-
ności obywatelskiej mieszkańców i mieszkanek. 
Ale to też gmina wyjątkowa, bo jedna z mniej-
szych (ma zaledwie 32 km²), pięknie położona 
w dolinie Wisły w Kotlinie Oświęcimskiej, oto-
czona lasami, stawami. Jest częścią tzw. Żabie-
go Kraju, może się poszczycić występowaniem 
wielu gatunków ptaków (obszar Natura 2000),  
a także rezerwatem Rotuz, gdzie rośnie rosiczka 
okrągłolistna, ale prawdziwie wyjątkowym czy-
ni Chybie fenomen kulturowy, jakim jest działa-
jący od 53 lat Amatorski Klub Filmowy „Klaps” 
– jedyny wiejski czynny klub filmowy. Powstała  
w 2015 roku Strategia rozwoju gminy Chybie 
na lata 2015–20256 notuje w analizie moc-
nych stron różnorodność i mnogość organi-
zacji i grup oraz silne poczucie związku z gmi-
ną jej mieszkańców, ale wśród słabych stron  
w dokumencie wypunktowano niewielkie 
zaangażowanie w życie społeczne chybian.  
W gminie funkcjonują 32 grupy i organiza-
cje społeczne (nie wliczam tu organizacji 
uczniowskich, rad rodziców funkcjonują-
cych przy szkołach), 14 z nich jest związanych  

6 Strategia rozwoju, 2015, dostępna w internecie: https://
www.chybie.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=2&me-
nu=12&strona=1 (dostęp 24.07.2022).

46

http://politicalcognition.psych.pan.pl/images/Raporty/DIALOG_raport.pdf
http://politicalcognition.psych.pan.pl/images/Raporty/DIALOG_raport.pdf
https://www.chybie.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=2&menu=12&strona=1 
https://www.chybie.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=2&menu=12&strona=1 
https://www.chybie.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=2&menu=12&strona=1 


MISJA PARTYCYPACJA

z parafiami, a 4 z tych świeckich to grupy nie-
formalne (trzy koła gospodyń wiejskich oraz 
amatorski klub filmowy), przeważająca więk-
szość ma charakter lokalny i celem czyni 
dobro wspólne społeczności gminy lub po-
prawę jakości życia części jej członków. War-
to wymienić także instytucje i ośrodki, któ-
re skupiają i rozwijają potencjał społeczny  
w gminie:
• sołtysi i rady sołeckie (5),
• Biblioteka Publiczna w Chybiu z filią  

w Zaborzu,
• Gminny Ośrodek Kultury (obecnie  

w trudnej sytuacji lokalowo-bytowej),
• parafie (2),
• jednostki OSP z remizami (4), a przy nich 

KGW (3),
• Centrum Sportu i Rekreacji w Mnichu,
• szkoły podstawowe (4) i przedszkola (3),
• RKS „Cukrownik – Chybie” z halą sportową 

i boiskiem.

W ostatnim opublikowanym przez samorząd 
raporcie o stanie gminy Chybie (rok 2021)7 
zostały wymienione inicjatywy i działa- 
nia (8) podejmowane w ramach realizacji po-
lityk i strategii gminnych odnoszących się do 
aktywności mieszkańców – były to głównie: 
organizacja spotkań, festynów czy doposaże-
nie miejsc służących mieszkańcom; wśród nich 
zasługuje na szczególną uwagę akcja sprząta-
nia gminy – nowa, powszechna i rzeczywiście 
służąca poprawie jakości życia, która świetnie 
się udała. Ponadto samorząd wspiera orga-
nizacje społeczne finansowo w formie dota-
cji, zlecania realizacji zadań publicznych czy 
konkursów w ramach programu współpracy  
z organizacjami pozarządowymi. A także or-
ganizacyjnie, udostępniając pomieszczenia czy 
sprzęt (ksero, drukarka, faks – sic!), wspomaga 
je także w obszarze promocji – udostępniając 
informacje, materiały na gminnych stronach 
i w social mediach. Poziom zaangażowania 

7 Raport o stanie gminy Chybie za rok 2021, dostępny  
w internecie: https://www.chybie.pl/asp/pl_start.asp?ty-
p=13&submenu=1&menu=1&dzialy=1&akcja=arty-
kul&artykul=5965 (dostęp 24.07.2022).

samorządu w rozwój postaw obywatelskich 
i wspieranie NGO wydaje mi się niski, szcze-
gólnie w obszarze edukacji – nie zorganizo-
wano żadnego szkolenia, brakuje wsparcia  
i zachęt do udziału w konkursach granto-
wych, nie ma też przestrzeni dla powstawa-
nia i działania organizacji (GOK dopiero ma 
otrzymać nową, dużą siedzibę, a pozosta-
łe przestrzenie, takie jak remizy, pełnią zbyt 
wiele funkcji, takim miejscem może też stać 
się „sołtysówka”, która ma powstać we Fre-
lichowie). A udział młodzieży? Otóż wedle 
danych dostępnych na portalu Polska w licz-
bach.pl8  w gminie Chybie mieszka 1649 osób  
w wieku 15–29 lat, jeśli się uczy, to w szkołach 
i na uczelniach poza gminą, jeśli pracuje, to  
w części również poza granicami Chybia. 
Ta całkiem liczna grupa jest odbiorcą dzia-
łań większości organizacji pozarządowych 
z terenu gminy, wyłączając Związek Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów, Kółko rolnicze, 
Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Żabie-
go Kraju „Impuls” i część grup parafialnych. 
Wszystkie pozostałe kierują swoje inicjatywy 
do dzieci i młodzieży w formie działań edu-
kacyjnych, sportowych czy rekreacyjnych, 
a także starają się przyciągać młodych ludzi  
i włączać ich w swoje szeregi – dużą skutecz-
ność mają na tym polu OSP, tworząc drużyny 
młodzieżowe otwarte także dla dziewcząt, oraz 
parafia w Chybiu, która stworzyła przyjazne 
miejsce przyciągające młode osoby (kawiaren-
ka), od lat umiejętnie pozyskuje wolontariuszy 
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnospraw-
nych „Razem”. Część organizacji z założenia 
realizuje model wielopokoleniowego człon-
kostwa np. AKF „Klaps” czy RKS „Cukrownik 
– Chybie”. Najgorzej radzą sobie Koła Gospo-
dyń Wiejskich, choć doskonale się sprawdzają 
jako uczestniczki działań wielopokoleniowych,  
i Stowarzyszenie Ekologiczne „Eko-Życie” – być 
może winni są silni liderzy, którzy nie potrafią 
otworzyć się na nowe. Zaś nowego spodzie-

8  Polska w liczbach, raport, https://www.
polskawliczbach.pl/gmina_Chybie (dostęp 24.07.2022).
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wam się po RKS „Cukrownik”, bo władzę w klu-
bie przejęli całkiem nowi, młodzi ludzie.

Portret. Ja – aktywistka wiejska

Edwin Bendyk w tekście „Kiedy misja spotyka 
się z zaangażowaniem”9 pisze: „nowoczesna 
liberalna koncepcja demokracji i polityki róż-
ni się od starożytnej, bo jej ważnym aspektem 
jest wolność od konieczności zaangażowania 
publicznego i możliwość dobrego życia po-
przez zaangażowanie w prywatne interesy. 
Nowoczesną  wolność  można jednak też reali-
zować, wybierając prywatne zaangażowanie 
na rzecz spraw publicznych. Efektem jest  sfe-
ra obywatelska i społeczeństwo obywatelskie  
z jego organizacjami. Nieuchronnie jednak 
obywatelskie wkroczenie w przestrzeń pu-
bliczną oznacza spotkanie ze sferą polityki, 
która także odnosi się do tego, co wspólne  
i publiczne”.

Wybieram i realizuję drugi model wolności  
i wydaje mi się, że mieszkając na wsi, nie spo-
sób się nie angażować, jestem wręcz prze-
konana, że wieś niejako wymusza aktywizm. 
Wszystko jest daleko, po wszystko trzeba po-
jechać: po pracę, edukację, kulturę, rozryw-
kę, a to „wszystko” jest oddalone zaledwie  
o 20–30 kilometrów, ale komunikacja publicz-
na nie uwzględnia podstawowych potrzeb 
mieszkańców wsi, zaś transport prywatny jest 
coraz kosztowniejszy, a czasem niewygodny 
lub niedostępny. Wiele potrzeb społecznych 
trzeba zatem próbować zaspokoić własnymi 
siłami, zebrać się, organizować. Od wielu lat, 
od kiedy przyłączyłam się do młodzieżowego 
klubu przy ośrodku kultury w Chybiu w swo-
jej rodzinnej miejscowości, zmieniam świat  
i buduję społeczeństwo obywatelskie, potem 
związałam się z GOK-iem zawodowo i w ra-

9 E. Bendyk, „Kiedy misja spotyka się z zaangażowaniem”, 
2020, dostępny w internecie: https://publicystyka.ngo.
pl/organizacje-spoleczne-neutralne-czy-zaangazowane-
-edwin-bendyk-kiedy-misja-spotyka-sie-z-zaangazowa-
niem (dostęp 22.07.2022).

mach instytucji realizuję też misję pedagogicz-
ną poprzez edukację nieformalną w zakresie 
kultury. Jako pedagożka i aktywistka korzy-
stam z lokalnej rozpoznawalności i propaguję 
ważne dla mnie idee demokratyczne, lewicowe 
i wolnościowe w mojej pracy i działaniach.
Jestem nieuleczalną idealistką wierzącą  
w edukację i głęboko przekonaną, że można 
zmienić świat. Najważniejszymi w mojej pracy 
i aktywności społecznej są kwestie równości  
i praw kobiet oraz działania na rzecz społecz-
ności lokalnej. Moja codzienna praktyka akty-
wistyczna wiąże się z gromadzeniem informa-
cji i regularnym zainteresowaniem bieżącymi 
sprawami politycznymi i społecznymi, promo-
waniem, podejmowaniem indywidualnych 
działań ekologicznych, a także reagowaniem  
i uczestnictwem w akcjach w przestrzeni wirtu-
alnej. 

Kwestie feministyczne, równościowe, pra-
wo-człowiecze – zawsze na tapecie. Dużo 
czytam, oglądam, słucham. Interesuję się 
polityką, sprawami społecznymi. Ważne te-
maty są obecne w mojej pracy – w dysku-
sjach z młodzieżą, w mojej codzienności,  
w rozmowach z przyjaciółmi. Są inspiracją do 
działań. Otwarcie opowiadam się po stronie 
fundamentalnych w mojej życiowej filozofii idei 
i wartości, uważam, że powinnam i muszę zająć 
stanowisko, choć w ostatnich latach nasiliły się 
naciski na zachowanie „neutralności światopo-
glądowej” w naszej instytucji.

Codzienne ekostarania. Ważne są dla mnie 
zagadnienia ekologiczne, ale wybrałam in-
dywidualne zaangażowanie w działania 
związane z rutyną zwykłego życia. Unikam 
plastikowych opakowań, jednorazówek. 
Dbam o otoczenie wokół mojego domu. 
Dbam o czyste powietrze (opalam dom ga-
zem, monitorowałam sytuację związaną  
z założeniem na terenie gminy czujników za-
nieczyszczeń). Staram się ograniczać zakupy 
ubrań, często korzystam z ubrań używanych, 
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w duchu recyklingu urządzam i wyposażam 
kolejne mieszkanie. Biorę udział w akcjach 
sprzątania mojej wsi i terenów wokół Jeziora 
Goczałkowickiego – namawiam też na te akcje 
znajomych. Przede mną wcielenie projektu spa-
cerów z workami na śmieci, a spaceruję często. 

W realu i na Facebooku – cenię i angażu-
ję się w obu obszarach. Podpisuję petycje  
w obronie praw człowieka i popieram akcje 
ekologiczne. Od lat zbieram podpisy pod pro-
jektami liberalizującymi prawo do aborcji. Robi-
łam sobie zdjęcia z bananem i publikowałam na 
Facebooku, by protestować w obronie sztuki. 
Informowałam o własnej apostazji. Bywam na 
marszach równości. Od początku uczestniczę  
w strajkach kobiet. Jestem przekonana, że 
przestrzeń wirtualna i realna składają się na 
przestrzeń publiczną, a aktywni obywatele  
i obywatelki mogą realizować swoje wolności  
i domagać się swoich praw za pomocą narzędzi  
i środków charakterystycznych dla obu sfer 
rzeczywistości społecznej.

Przymus działania. Od 24 lutego realizuję 
jeszcze jeden projekt aktywistyczny, wyko-
rzystując zasoby i potencjał zarówno własny, 
osobisty, jak i powiązany z instytucją, w której 
pracuję. Mam na myśli pomoc uchodźczyniom  
i uchodźcom z Ukrainy. Wybuch wojny w Ukra-
inie sprawił, że musiałam działać, musiałam coś 
zrobić, musiałam organizować pomoc – mu-
siałam. Robiłam to i robię nadal, mimo oporu 
zwierzchnika, mimo niemrawej reakcji władz 
gminy i mimo obaw moich i otoczenia. Organi-
zowałam publiczną zbiórkę potrzebnych rzeczy 
z wysyłką do konkretnej miejscowości, brałam 
udział w koordynacji dużej akcji gminnej zbiera-
nia pomocy rzeczowej, wysłałam pieniądze do 
jednej z organizacji humanitarnych, zaprosiłam 
do domu uchodźczynie z dziećmi i małym psem  
i starałam się im udzielić jak najszersze-
go wsparcia (pomagała mi grupa przyja-
ciół), opracowałam i prowadzę akcję in-
tegracji rodzin ukraińskich w naszej 
gminie, organizuję lekcje polskiego. Pomoc, 
wojna, relacje z uchodźcami i uchodźczynia-

mi są istotnymi tematami rozmów z osobami,  
z którymi stykam się w pracy, ze znajomy-
mi, w rodzinie – omawiamy obawy, doświad-
czenia, zaangażowanie władz i obywate-
li, zachowania różnych grup społecznych 
wobec sytuacji wytworzonej przez wojnę,  
a także konkretne reakcje i zachowania, które 
obserwujemy w naszej społeczności. Do Chybia 
najwięcej osób przybywało w marcu, w szczycie 
napływu uciekinierów zarejestrowano ponad 
130 osób, które uciekły przed wojną z Ukrainy. 
Później część osób wyjechała, część wróciła do 
kraju, pozostało kilkadziesiąt osób. Największe 
skupisko rodzin ukraińskich zamieszkuje w Go-
łyszu, chcą zostać w Polsce.

Feministka – przede wszystkim. Fundamen-
talnym doświadczeniem aktywistycznym są dla 
mnie strajki kobiet, ponieważ walka o równe pra-
wa kobiet i mężczyzn, niedyskryminacja kobiet  
i dziewcząt w różnych sferach życia oraz pra-
wo do aborcji są dla mnie priorytetami w mo-
ich działaniach i ogromnie ważnymi postu-
latami feministycznymi. Brałam udział we 
wszystkich protestach związanych z próbami 
zaostrzenia prawa aborcyjnego, a potem także  
w  tych  akcjach, które stały się manifestacją 
niezadowolenia i sprzeciwu wobec uchwalone-
go restrykcyjnego prawa aborcyjnego i antyko-
biecej i antyludzkiej polityki państwa polskiego. 
Jeździłam na marsze i protesty do Bielska-Bia-
łej i do Pszczyny, zawsze robiłam zdjęcia i publi-
kowałam je na Facebooku (mój profil jest ogól-
nodostępny), zawsze też zapraszałam osoby  
z otoczenia, znajomych, na zmianę ofero-
waliśmy transport. Żeby pokazać popar-
cie dla Ogólnopolskiego Strajku Kobiet,  
w czasie imprez kulturalnych noszę przypin-
ki OSK lub koszulkę z nadrukiem emblematu 
OSK, w okresie strajku umieszczałam czerwo-
ne pioruny (jeden z symboli strajku) w widocz-
nych miejscach w przestrzeni ośrodka kultury.  
Współorganizowałam akcję plakatową, żeby 
zwracać uwagę na postulaty strajkowe. Akcja 
spotkała się z dość ostrą reakcją władz oraz 
sprzeciwem środowisk prawicowych – otrzy-
małam polecenie służbowe, by usuwać plakaty 
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strajkowe z siedziby GOK, zaś plakaty rozwie-
szane na słupach w miejscach publicznych były 
zrywane za każdym razem po ich wywiesze-
niu. Do publicznego demonstrowania emble-
matów OSK namówiłam 5 młodych osób, do 
udziału w akcji plakatowania 2 młode osoby, 
zaś do uczestnictwa w protestach ulicznych 
nakłoniłam w sumie 10 osób, w tym 3 mło-
de kobiety. Wśród młodych osób związanych  
z ośrodkiem kultury kilka osób angażowało się  
w protesty niezależnie. W gminie Chybie 
nie odbywały się strajki kobiet ani czar-
ne protesty, choć mieszkają tu osoby, któ-
re identyfikują się z postulatami femini-
stycznymi, są rozwścieczone na decyzje  
i posunięcia polityczne PiS, obawiają się  
o demokrację i własną wolność, ale w ma-
łej społeczności wiejskiej relacje i zależ-
ności są zbyt ścisłe, by zignorować strach  
o represje i naciski w miejscu pracy lub rozpo-
wszechnianie krzywdzących plotek.

Stale we wszystkich akcjach uczestniczy-
ła ze mną moja wychowanka, młoda kobieta  
o sprecyzowanych feministycznych poglą-
dach, stanowimy jednak zbyt małą siłę, by  
w naszej gminie zorganizować strajk. Mimo 
tego nasza akcja plakatowa – uświadamiająca  
o protestach kobiet – odniosła skutek, wywoły-
wała reakcje, była dyskutowana, zaś fotorela-
cje z akcji miały pozytywny oddźwięk, poczytu-
jemy ją sobie za duży sukces, także dlatego, że 
rozmawiano o tym na sesji rady gminy.

Jak się organizuje protest w obronie praw ko-
biet na wsi?
• udostępnij informacje (np. na Facebooku)  

o łamaniu praw kobiet czy zagrożeniu pod-
stawowych wolności i daj znać innym, że się 
na to nie zgadzasz,

• poruszaj tematy związane z łamaniem praw 
kobiet w każdej rozmowie, w każdym towa-
rzystwie, pobudzaj dyskusje,

• szukaj sojuszników, informuj o działaniach 
w obronie praw kobiet w okolicy / w najbliż-
szym mieście także przez komunikatory, za-
proś do udziału w protestach jak najwięcej 
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osób – wysyłaj SMS-y, wiadomości, maile, 
także do dalszych znajomych,

• zróbcie razem plakaty i rozwieście je  
w miejscach publicznych, rozlepcie wlepki 
(wzory można pobrać na stronach inter-
netowych organizacji kobiecych, np. OSK), 
omówcie inne możliwe formy protestu,

• promuj wydarzenie,
• zorganizuj wspólny udział w wydarzeniach 

w najbliższym mieście (sprawdzanie daty 
i godziny, umówienie transportu, przygo-
towanie transparentów/plakatów/haseł, 
ustalenie godziny powrotu),

• w czasie protestu/wydarzenia trzymajcie 
się razem, róbcie dużo zdjęć, filmików,

• zamieśćcie relacje z protestu w mediach 
społecznościowych, rozpowszechniajcie re-
lacje o wydarzeniu w rozmowach, 

• pamiętaj, że udział w proteście służy wyra-
żeniu sprzeciwu, ale także uwypukleniu pro-
blemu, naświetleniu idei i pobudzeniu dys-
kusji, a wreszcie – zmianie świadomości osób  
z naszego otoczenia.

GOK młodzieżą stoi

W Gminnym Ośrodku Kultury, w którym 
mam przyjemność pracować, aktywizm  
i zaangażowanie społeczne osób związa-
nych z instytucją są kluczowe dla funk-
cjonowania placówki. W GOK-u pracu-
je zaledwie 5 pracowników w pełnym  
wymiarze  godzin  i kilkoro instruktorów, 
którzy prowadzą zajęcia raz w tygodniu –  
w tak wąskim zespole nie sposób przepro-
wadzić większej imprezy czy zrealizować 
projektu, dlatego większość naszych działań 
opieramy na współpracy z wolontariuszami  
i społecznikami, osobami zrzeszonymi w or-
ganizacjach lub grupach nieformalnych (np. 
AKF „Klaps”) czy takimi, które swoją potrze-
bę zaangażowania w życie społeczności lo-
kalnej pragną realizować właśnie w przedsię-
wzięciach GOK-u. Najchętniej współdziałamy  
z młodzieżą, ponieważ możemy sobie zaofe-
rować obopólne korzyści, oni dają swój czas  

i potencjał, zaś my stwarzamy możliwość roz-
wijania kompetencji i uczenia się. Proponuje-
my wolność i otwartą, przyjazną przestrzeń do 
działań twórczych, zaplecze sprzętowe, a także 
szereg zajęć i warsztatów. Przede wszystkim 
zaś nawiązujemy relację i tworzymy wspól-
notę. Zaangażowanie młodzieży polega na 
pomocy w organizowaniu i przeprowadza-
niu imprez i wydarzeń kulturalnych, udziale  
w produkcji filmów i tworzeniu spektakli, ro-
bieniu relacji fotograficznych z propozycji 
GOK-u, współtworzeniu projektów społecz-
nych i kulturalnych. Wspólnie spędzany czas, 
wspólna praca sprzyjają wymianie poglądów, 
rozmowom i dyskusjom, a te z kolei pogłębia-
ją nasz kontakt. Ważnymi cechami tej grupy 
są: fluktuacja członków i zmienność pozio-
mu zaangażowania, młode osoby wiążą się  
z GOK-iem w szkole podstawowej (uczestni-
czą w zajęciach), intensywnie współpracują, 
będąc w szkole średniej i osłabiają swoje włą-
czenie, idąc na studia lub do pracy. Zaś jedną  
z wartościowych sytuacji edukacyjnych, które 
proponuje GOK, jest współudział w przedsię-
wzięciach wielopokoleniowych i angażujących 
różne organizacje i grupy – np. wieloletni pro-
jekt Odlotowa kuchnia objazdowa, który pole-
gał na wymianie doświadczeń i spotkaniu osób  
w różnym wieku, organizacja finału WOŚP, 
tworzenie Gminnego Archiwum Cyfrowe-
go nakierowane na szerokie współdziałanie 
całej lokalnej społeczności czy produkcja fil-
mów amatorskich, która wymaga udziału  
i pomocy różnych osób, instytucji i organiza-
cji. W ostatnim czasie młodzi ludzie związani  
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z GOK-iem zaangażowali się w pomoc Ukrainie 
– brali udział w zbiórce rzeczy dla ukraińskiej 
miejscowości, pomagają w realizacji kina dla 
dzieci z Ukrainy, działają przy organizowaniu 
i przeprowadzaniu pikników integracyjnych,  
a co najważniejsze – decyzje władz gminy 
o włączeniu GOK-u w pomoc uchodźcom  
z Ukrainy i wyasygnowanie pieniędzy na ten 
cel wymogła młoda społecznica, która niegdyś 
była wolontariuszką w ośrodku kultury. Nie-
zwykłym optymizmem napawa również to, że 
coraz częściej inicjatywę przejawiają młodzi 
ludzie (przez wiele lat nie mogliśmy się tego 
doczekać) – chcą grać w GOK-u koncerty, także 
charytatywne, organizować wystawę prac pla-
stycznych znajomej młodej artystki, rozwijać 
działalność AKF „Klaps”, czyli grupy, do której 
przynależą.

Publikację „Młodzi 2020 – w poszukiwaniu toż-
samości. Raport” otwiera pytanie: czy to jest 
kraj dla młodych ludzi? Później czytamy wyjąt-
kowo smutne zdanie: „Tytułowe pytanie zada-
ne ludziom młodym spotyka się z jednoznaczną 
odpowiedzią – w listopadzie 2020 roku 64% 
Polek i Polaków w wieku 18–29 lat deklarowa-
ło, że wołałoby żyć i pracować poza Polską (ba-
dania Ipsos dla portalu OKO.press)”10. Przyglą-
dając się społeczności Chybia i młodzieży, która 
dobrze się sprawdziła w akcjach pomocowych 
Ukrainie, która znowu przejawia inicjatywę  
w sferze kultury, która tak chętnie pomaga swo-
im koleżankom i kolegom zrealizować projekty 
artystyczne (produkcje filmowe AKF „Klaps”), 
która gremialnie zasila jednostki OSP i refor-
muje RKS „Cukrownik”, która potrafi współ-
działać z seniorami, która pomaga osobom  
z niepełnosprawnościami, która opowiada się 
po stronie wartości demokratycznych i staje  
w obronie praw człowieka – praw kobiet czy 
osób LGBTQ+ (choć tych mogłoby być więcej), 
mam nadzieję, że to może być kraj dla młodych 
ludzi.

10  E. Bendyk, „Czy to jest kraj dla młodych ludzi?”, [w:] 
M. Boni, „Młodzi 2020 – w poszukiwaniu tożsamości. 
Raport”, Warszawa 2021, s. 7.
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Norweski aktywizm społeczny

Młodzieżowy aktywizm społeczny

Zaangażowanie i partycypacja młodzie-
ży wspierają społeczeństwo zróżnicowane  
i inkluzywne, w którym młodzi ludzie są świa-
domi swoich praw, wiedzą, jak z nich korzystać 
i potrafią cieszyć się nimi. Takie społeczeństwo 
umożliwia im w równym stopniu, bez dyskrymi-
nacji, swobodne uczestnictwo we wszystkich 
aspektach życia politycznego i obywatelskiego. 
Zaangażowanie i partycypacja prowadzą do ak-
tywizmu młodzieżowego będącego procesem, 
w którym młodzi ludzie stają się działaczami 
społecznymi, korzystają ze swojego prawa do 
wolności słowa, wyrażania siebie oraz wolno-
ści zrzeszania się i zgromadzeń. Aktywna mło-
dzież może podejmować działania, których 
celem jest przeciwstawienie się niewidzialnej 
ręce systemowej dyskryminacji rasowej i profi-
lowaniu rasowemu – młodzież działa na rzecz 
klimatu, przeciw zanieczyszczeniom i odpa-
dom, podejmuje także aktywności związane 
z ochroną przyrody i walczy o przywrócenie 
bioróżnorodności. Warto tutaj wspomnieć, 
kto wspiera aktywizm młodzieżowy – są to 
przede wszystkim pracownicy młodzieżowi  
i organizacje, które interpretują znacze-
nie praw człowieka i demokracji oraz uła-
twiają młodym podejmowanie działań po-
przez tworzenie kampanii uświadamiających  
i rzeczniczych, realizację projektów oraz możli-
wości kształcenia i szkolenia w zakresie aktywi-
zmu społecznego młodzieży.

Aktywizm lokalny młodych jest wysoko ce-
niony w społeczeństwie norweskim i obej-
muje rady dzieci, młodzieży i studentów, opi-
nie młodych w mediach, a także członkostwo  
w organizacjach pozarządowych i/lub partiach 
politycznych. W norweskim społeczeństwie od 

dawna zakorzeniony jest proces zaangażowa-
nia, uczestnictwa i włączania młodzieży. Opiera 
się na funkcjonującej w Norwegii demokracji 
uczestniczącej (partycypacyjnej), wspierającej 
poszanowanie i ochronę praw człowieka i pod-
stawowych wolności dzieci i młodzieży w całej 
ich różnorodności zgodnie z międzynarodowy-
mi deklaracjami praw człowieka. Jest to bardzo 
ważne dla skutecznego politycznego i obywa-
telskiego zaangażowania młodzieży, ponieważ, 
aby praktykować demokrację i/lub stać na stra-
ży praw człowieka, nie wystarczy poprzestać na 
lekturze międzynarodowych deklaracji i zasad 
demokracji. Oczywiście są one istotne w two-
rzeniu formy międzynarodowego konsensusu, 
ukierunkowania na ochronę, poszanowanie  
i spełnianie praw człowieka. Faktem jest jed-
nak, że kiedy wszystkie prawa człowieka i de-
mokracja są praktycznie wprowadzane w życie, 
pojawiają się kontrowersje i złożone wyzwania. 
Dlatego też istnieje potrzeba prowadzenia od-
dolnego, opartego na społeczności procesu, 
który dąży do tworzenia i realizacji skupionych 
na młodzieży inicjatyw edukacyjnych niezbęd-
nych do ułatwienia przekazywania wiedzy  
o prawach człowieka i demokracji oraz rozwi-
jania umiejętności i postaw, które zachęcają do 
zmiany zachowań, co przyczynia się do harmo-
nijnego upodmiotowienia młodzieży w jej po-
litycznym i obywatelskim zaangażowaniu. To 
zaś wiąże się z pracą z młodzieżą, która ułatwia 
wzmocnienie zdolności dzieci i młodzieży w za-
kresie praw człowieka i wartości demokratycz-
nych niezbędnych do wspierania znaczącego  
i integracyjnego uczestnictwa młodych ludzi  
w życiu społecznym. Takie podejście umożliwia 
młodzieży wpływ na kwestie społeczne, kultu-
rowe i środowiskowe oraz udział w podejmo-
waniu decyzji  dotyczących polityki, która ma 
wpływ na ich życie.
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Polityczne i obywatelskie zaanga-
żowanie młodzieży

W społeczeństwie norweskim zaangażowa-
nie polityczne i obywatelskie młodzieży jest 
postrzegane jako proces partycypacyjny,  
w którym dzieci i młodzież konsultują się, roz-
myślają, jak przeciwdziałać nierównościom, 
promować sprawiedliwość i stwarzać młodym 
ludziom możliwości działania, aby mogli swo-
bodnie domagać się swoich praw, korzystać  
z nich i cieszyć się nimi. By mogli także zapo-
biegać i reagować na wykluczenie i dyskry-
minację młodzieży, podejmując decyzje do-
tyczące polityki, która ma wpływ na ich życie  
i dobrobyt. Na przykład w norweskich szkołach 
powołuje się rady uczniowskie składające się  
z przedstawicieli każdej klasy. Taka rada repre-
zentuje uczniów przed dyrektorem i nauczy-
cielami, porusza różne, ważne dla młodzieży 
kwestie i bierze udział w procesie decydowania 
o zasadach obowiązujących w szkole. Ponad-
to wszystkie norweskie partie w parlamencie 
muszą mieć organ młodzieżowy reprezentują-
cy interesy dzieci i młodzieży – zauważmy, że 
nie jest to zwyczajem w innych krajach. Cho-
ciaż skrzydła młodzieżowe są ściśle związane  
z partiami macierzystymi, nierzadko docho-
dzi między nimi do nieporozumień i tarć. Mło-
dzież może wpływać na politykę danej par-
tii, konfrontować poglądy i nie zgadzać się  
z pozostałymi członkami, a także spotykać się  
z partyjnymi przedstawicielami.

Skrzydła młodzieżowe odnotowały wzrost 
liczby członków po 22 lipca 2011  roku1 i od 
tego czasu liczebność jest na stabilnym po-
ziomie. Zwiększyło się natomiast uczest-
nictwo młodych ludzi w wyborach. Podczas 
samorządowych i powiatowych wyborów  
w 2019 roku liczba młodych biorących udział 
w głosowaniu w wieku 18–19 oraz 20–24 
lata wzrosła o 10 punktów procentowych  
w stosunku do 2015 roku. Coraz częściej 

1 Szczegóły na stronie: https://www.sv.uio.no/c-rex/en-
glish/topics/22julyresearch/index.html.

młodzież podpisuje apele, petycje i regular-
nie uczestniczy w demonstracjach, aby stanąć  
w obronie swoich praw – przykładem może 
być szkolny strajk klimatyczny organizowany 
w 2019 roku, który zmobilizował około 40 000 
uczniów w całym kraju. Rośnie też liczba mło-
dych ludzi piszących artykuły opiniotwórcze  
w gazetach.

Młodzieżowy aktywizm społeczny 
w praktyce

Norwegię cechuje długa historia ruchów 
młodzieżowych, które doprowadziły do 
istotnych zmian społecznych w kraju. Mło-
dzi ludzie od dawna opowiadali się za prze-
pisami dotyczącymi prawa pracy dzieci, za 
prawami wyborczymi czy obywatelskimi,  
a także reprezentacją szkół, prawami środo-
wiskowymi oraz prawami osób LGBTQ. Dzię-
ki ich działaniom kraj się zmienił, ponieważ 
kiedy młodzi ludzie stają się aktywistami, 
mają pragnienia, energię i pomysły, aby zro-
bić coś z niesprawiedliwością, którą widzą,  
i – jak się okazało – są najpotężniejszymi agenta-
mi zmian społecznych i środowiskowych.

To wszystko nie jest jednak dziełem przypad-
ku. W norweskim społeczeństwie przywódcy 
polityczni, instytucje edukacyjne czy organi-
zacje młodzieżowe czują się odpowiedzialni za 
zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości  
i narzędzi, które pozwolą im przeciwdziałać 
społecznej niesprawiedliwości. Przekształce-
nie uczuć i emocji młodych ludzi – złości, smut-
ku, frustracji i beznadziei – w konkretne działa-
nia mogące sprawić, że społeczeństwo stanie 
się bardziej sprawiedliwe, jest ważną okazją do 
wzajemnego uczenia się. Korzystanie z prawa 
wyborczego to tylko jeden ze sposobów wyra-
żenia własnego głosu. Jednym z najskuteczniej-
szych jest uświadomienie młodzieży, że może 
domagać się swoich praw, korzystać z nich  
i cieszyć się nimi, stając się przy tym aktywi-
stami korzystającymi z prawa do wolności sło-
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wa, wypowiedzi oraz wolności stowarzyszeń  
i zgromadzeń. Młodzi jako aktywni obywatele 
podejmują działania mające na celu przeciwsta-
wienie się niewidzialnej ręce niesprawiedliwo-
ści. Co więcej, wśród aktywistów działających 
na rzecz młodych są również osoby pracujące  
z młodzieżą i organizacje kierowane przez mło-
dzież, które interpretują znaczenie praw czło-
wieka i demokracji oraz ułatwiają wzmocnienie 
pozycji młodzieży w podejmowaniu działań po-
przez jej kształcenie i prowadzenie szkoleń.

Potwierdza to, że w Norwegii istnieją dobrze 
funkcjonujące instytucje zorientowane na 
młodzież, których celem jest wprowadzanie 
w życie większego politycznego i obywatel-
skiego ich zaangażowania. Dobrym przykła-
dem może być praca Norweskiej Rady Dzieci 
i Młodzieży (LNU), organizacji „parasolowej” 
zrzeszającej około 97 norweskich instytu-
cji dziecięcych i młodzieżowych, która dzia-
ła na rzecz wzmocnienia tychże organizacji, 
aby zapewnić, że dzieci i młodzież są słyszane 
na szczeblu lokalnym, krajowym i międzyna-
rodowym. LNU wspiera rozwój umiejętności  
i postaw, które uczą dzieci i młodzież obywa-
telstwa i tego, że jest coś, co mogą zrobić, gdy 
spotykają się z niesprawiedliwością społeczną. 
Umożliwia im ponadto pozyskanie funduszy 
i grantów na swoje działania aktywistyczne. 
Dzięki temu młodzież ma realny wpływ na bu-
dowanie społeczności, wnosi i realizuje swoje 
pomysły, a ich głosy są słyszalne. Młodzi lu-
dzie dążą do zmian i tworzą je, gdy: uczestniczą  
w projektach obywatelskich dotyczących roz-
wiązywania lokalnych problemów, współpra-
cują z innymi młodymi ludźmi w swoim są-
siedztwie, działają w ramach organizacji, które 
pracują nad zwiększaniem zaangażowania i in-
tegracją młodzieży.

Aby przybliżyć obraz młodzieżowego aktywi-
zmu społecznego w Norwegii, poniżej podaje-
my kilka pomysłów na dobre praktyki wprowa-
dzania w życie społecznego i obywatelskiego 
zaangażowania młodzieży poza murami szkoły:

1. Edukacja i szkolenia
Gdy dzieci i młodzież dowiadują się o spra-
wach, które ich interesują, naturalnym in-
stynktem jest dzielenie się nową wiedzą  
i spostrzeżeniami ze znajomymi czy ro-
dziną. Edukacja i szkolenie młodzieży za-
chęcają do uczenia się od siebie nawzajem 
– dzięki organizowaniu dla działaczy młodzie-
żowych zajęć poza szkołą (w formie stacjo-
narnej czy online) młodzi ludzie mogą uczyć  
i angażować w życie społeczne swoich kolegów  
i koleżanki. Organizowane są zgromadzenia 
młodzieżowe, fora społecznościowe, programy 
peer-to-peer oraz grupy konwersacyjne w me-
diach społecznościowych, które umożliwiają 
dzielenie się informacjami w interesujący spo-
sób (pisemnie, plastycznie, teatralnie itp.) oraz 
dają młodym ludziom szansę na poznanie wła-
snych myśli i uczuć dotyczących różnych kwe-
stii i zmian, z którymi boryka się lokalna spo-
łeczność.

2. Orędownictwo na rzecz ustawodawstwa
Zmiany można wprowadzać na wiele spo-
sobów, na przykład poprzez polepszanie 
ustawodawstwa. W Norwegii młodzieżowe 
skrzydła polityczne dają ludziom możliwość 
poznania historii i wpływu zmian legislacyj-
nych od momentu ratyfikacji i przyjęcia nor-
weskiej konstytucji w 1814 roku. Pracują 
nad analizą proponowanych aktów prawnych  
w odniesieniu do własnych potrzeb i zaintere-
sowań oraz oceniają, w jakim stopniu propono-
wane akty prawne mogą wpłynąć na ich życie, 
dobrobyt i sprawiedliwość społeczną.

3. Młodzież w parlamencie
Obecność w norweskim parlamencie to 
szansa dla młodych ludzi na wywarcie pozy-
tywnego wpływu na politykę młodzieżową  
i poznanie sposobu funkcjonowania rządu na 
różnych szczeblach. Daje możliwość ugrunto-
wania własnego stanowiska w ważnych kwe-
stiach społecznych, kulturowych, ekonomicz-
nych i politycznych, a także nauki wypowiadania 
i obrony swoich poglądów oraz stania się rzecz-
nikiem chroniącym potrzeb i interesów dzieci  
i młodzieży na poziomie krajowym.
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4. Wspieranie protestów młodzieży
Maszerowanie ulicami w geście protestu jest 
bardzo cenione w norweskim społeczeństwie  
i umożliwia dzieciom i młodzieży masowe wy-
rażanie swoich potrzeb oraz publiczne przed-
stawianie problemów, które ich dotyczą, a tak-
że nawiązywanie kontaktów z innymi młodymi 
ludźmi pasjonującymi się tymi samymi spra-
wami. Demonstracje i protesty podnoszą na 
duchu i dodają sił, a także pozwalają dzieciom 
i młodzieży poczuć, że są częścią większego ru-
chu. Przygotowując się do udziału w proteście, 
rady młodzieżowe i organizacje współpracują 
ze sobą, by ocenić, przeanalizować i rozważyć 
najbardziej zagrożone prawa człowieka oraz 
zastanowić się nad przesłaniem, jakie chcą 
przekazać społeczeństwu. Wspólnie tworzą 
plakaty, przygotowują piosenki, przyśpiewki  
i ćwiczą symbolikę, która przekazuje ich myśli  
i uczucia.

5. Tworzenie kampanii świadomości społecznej
Istnieje wiele sposobów tworzenia lub 
uczestniczenia w kampaniach na rzecz świa-
domości społecznej – edukowanie ludzi na 
temat danego problemu w celu zainspirowa-
nia ich do zmian może odbywać się w szko-
le, na spotkaniach społeczności lokalnej lub  
w internecie. Tworzenie plakatów z wykorzy-
staniem sztuki i fotografii może być bardzo 
skuteczne, podobnie jak nagrywanie filmów 
wideo i przemówień na żywo – z kolei reali-
zacja tego typu działań pozwala młodym lu-
dziom na nabywanie nowych, przydatnych 
w ich życiu umiejętności. W ostatnich latach 
młodzież coraz częściej wykorzystuje media 
społecznościowe do podnoszenia świadomo-
ści społecznej, są one bowiem użytecznym 
narzędziem podnoszenia różnych kwestii  
i wprowadzania zmian. Wykorzystanie blogów, 
portali, takich jak Instagram, Twitter czy Snap-
chat, filmów, memów i petycji internetowych to 
tylko kilka przykładów na to, jak błyskawicznie 
informacje przemieszczają się w sieci i mogą za-
chęcać do szybkiego i skutecznego działania.

6. Zaangażowanie w pracę społeczną
Oprócz organizowania się i prowadzenia 
rzecznictwa na dużą skalę dzieci i młodzież 
zachęca się do zaangażowania w pracę spo-
łeczną na rzecz ważnych dla nich kwestii. 
Wielu młodych ludzi interesuje się przyro-
dą, środowiskiem, bioróżnorodnością i spra-
wiedliwością klimatyczną. Oprócz poparcia 
dla projektów legislacyjnych i/lub udziału  
w demonstracjach wykorzystują dostępne im 
środki prawne, aby zakwestionować politykę 
rządu. Służba ludziom, których problem doty-
czy bezpośrednio, daje młodym wiedzę o sytu-
acji, pogłębia ich zrozumienie i buduje empatię.

Sprawiedliwość klimatyczna  
i aktywizm młodzieżowy

Z badań przeprowadzonych w Norwegii wy-
nika, że środowisko i sprawiedliwość klima-
tyczna są najważniejszymi kwestiami dla 
dzieci i młodzieży, dzięki czemu stwarzają 
możliwości szerszej współpracy z młodymi 
ludźmi. Z kolei badacze z Centrum Rozwoju  
i Środowiska na Uniwersytecie w Oslo  
w 2020 roku w ramach badań „Młodzieżo-
wy aktywizm klimatyczny na rzecz zrówno-
ważonej przyszłości”2  wykazali, że młodzież 
nie jest bynajmniej politycznie apatyczna;  
w rzeczywistości bardzo zależy jej na środo-
wisku i sprawiedliwości klimatycznej, a także 
na poprawie jakości życia swoich społeczności.  
W ostatnich latach troska młodzieży o przy-
rodę, środowisko naturalne, bioróżnorod-
ność i sprawiedliwość klimatyczną stała się 
jednym z głównych tematów, na których 
opiera się zarówno ich aktywizm, jak i udział  
w wyborach. Stwarza to potencjalnie efek-
tywne ścieżki dla politycznego i obywatel-
skiego zaangażowania młodzieży. Rzeczy-
wiście, osoby, które zaliczają środowisko  
i sprawiedliwość klimatyczną do swoich naj-
ważniejszych spraw, są znacznie bardziej skłon-
ne do uczestnictwa lub zaangażowania się w ży-

2 Szczegółowy opis badań zamieszczono na stronie: 
https://www.sum.uio.no/english/sdg/blog/guest/youth-
-climate-activism-for-a-sustainable-future-.html.
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cie polityczne i obywatelskie niż Ci, którzy tego 
nie robią. Potwierdza to tezę, że zaintereso-
wanie młodzieży sprawiedliwością klimatycz-
ną, przyrodą i środowiskiem było, jest i będzie 
skuteczną ścieżką do uczestnictwa w życiu po-
litycznym i obywatelskim3. Młodzi ludzie będą 
nadal odgrywać wiodącą rolę w walce ze zmia-
nami klimatycznymi i innych sprawach, w które 
wierzą. Ich wiedza, pasja i wyjątkowa zdolność 
do dotarcia do grupy rówieśniczej oraz zaanga-
żowania znajomych do aktywności społecznej 
to potężne atuty.

Organizacje młodzieżowe, polityczne, a tak-
że aktywiści, edukatorzy i inni interesariusze 
muszą pracować nad rozbudzaniem i trwa-
łym rozszerzaniem zaangażowania obywatel-
skiego młodzieży, aby różne grupy młodych 
ludzi mogły stać się aktywnymi obywatela-
mi. Społeczeństwo norweskie wspiera dzieci  
i młodzież w uświadamianiu sobie przysługu-
jących im praw oraz stawia ich na czele walki 
z kryzysem klimatycznym. Młodzi ludzie za-
częli bojkotować szkoły w piątki, aby zapro-
testować przeciwko bezczynności w spra-
wie zmian klimatu. Dzieci w wieku szkolnym  
w całym kraju protestowały, argumentując, że 
wolałyby być w szkole, ale ich przyszłość jest 
poważnie zagrożona przez skutki zaniedbań 
klimatycznych. Szkoły i organizacje młodzieżo-
we popierały protestujących podczas strajków 
i domagały się reakcji przywódców politycz-
nych. Obejmowało to wspieranie młodych ak-
tywistów działających na rzecz ochrony śro-
dowiska, aby mogli uczestniczyć w światowych 
konferencjach klimatycznych, a ich głos został 
usłyszany. Obecnie istnieje potrzeba współ-
pracy z nauczycielami i szkołami, aby uczyć 
młodych ludzi o sprawiedliwości klimatycznej, 
zagrożeniach, jakie na nich czyhają, oraz działa-
niach, które mogą podjąć.

3 Więcej informacji na stronie: https://earthworks.org/
blog/norways-youth-activists-take-stand-against-oce-
an-dumping/.

Prawa osób LGBTQ i aktywizm 
młodzieżowy

Zwalczanie dyskryminacji i promowanie równo-
ści poprzez wdrażanie Strategii na rzecz równo-
ści LGBTQ to kolejna kwestia, którą interesuje 
się norweska młodzież. Wiąże się to z działa-
niami na rzecz realizacji kluczowych celów po-
litycznych określonych w Ustawie o równości 
płci i dyskryminacji4. Praca organizacji młodzie-
żowych obejmuje w szczególności inicjatywy, 
których celem jest rozwiązywanie problemów 
związanych z dyskryminacją i nierównościami 
doświadczanymi ze względu na orientację sek-
sualną, tożsamość, ekspresję płciową i cechy 
płciowe w obszarze edukacji, zdrowia, kultury  
i sportu. Nacisk kładzie się na młodzież  
LGBTQ znajdującą się w najtrudniejszej sytu-
acji, np. osoby transseksualne i interseksualne,  
a działania obejmują szkolenie odpowiednich 
pracowników socjalnych. Realizowane są ak-
tywności mające na celu zwalczanie stereoty-
pów dotyczących płci i seksualności w kształce-
niu i szkoleniu młodzieży, zapewnianie wsparcia 
tęczowym rodzinom i podnoszenie świado-
mości na temat wyzwań, przed którymi stoją,  
a także zapobieganie i zwalczanie przestępstw 
z nienawiści, mowy nienawiści, przemocy  
i szkodliwych praktyk na tle LGBTQ.

W tym obszarze działania prowadzone przez 
organizacje młodzieżowe obejmują:
• działania koalicyjne, budowanie potencjału 

i szkolenie, w tym władz krajowych, regio-
nalnych i lokalnych rad młodzieżowych,

• szkolenie pracowników socjalnych oraz 
wsparcie ofiar dyskryminacji, mowy niena-
wiści i przestępstw z nienawiści,

• wzajemne uczenie się, wymiana dobrych 
praktyk, współpraca, w tym identyfikowa-
nie najlepszych praktyk, które można prze-
nieść do innych uczestniczących sektorów,

4 Pełna treść ustawy znajduje się na stronie: https://lov-
data.no/dokument/NLE/lov/2017-06-16-51.
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• opracowywanie i wdrażanie strategii  
antyrasistowskich lub planów działania,  
w tym koncentrowanie się na konkretnych 
obszarach i inicjowanie ich na szczeblu lo-
kalnym,

• upowszechnianie i podnoszenie świadomo-
ści, w tym kampanie w mediach społeczno-
ściowych lub kampanie prasowe,

• prowadzenie badań i działań analitycznych, 
w tym analizy międzysektorowej,

• rejestrowanie i gromadzenie danych, ankie-
tyzacja, monitorowanie i zgłaszanie przy-
padków dyskryminacji, mowy nienawiści 
i przestępstw z nienawiści, analiza tren-
dów, czynników wyzwalających nienawiść  
w internecie.

W ramach działalności instytucji, takich jak 
Dyrekcja ds. Integracji i Różnorodności czy 
Norweska Dyrekcja ds. Dzieci, Młodzieży  
i Rodziny, różnego rodzaju organizacje mogą 
ubiegać się o fundusze i dotacje na projekty 
skierowane do społeczności młodzieżowej ma-
jące jeden lub więcej z wymienionych poniżej 
celów:
• zwiększenie ochrony grup, społeczności  

i osób dotkniętych wielorakimi przejawami 
nietolerancji, w tym przestępstwami z nie-
nawiści i mową nienawiści, ze szczególnym 
uwzględnieniem mowy nienawiści, homofo-
bii i transfobii,

• zwiększenie wiedzy na temat krajowych prze-
pisów o niedyskryminacji i mechanizmów 
sprawozdawczości, a także praktyk admini-
stracyjnych w dziedzinie niedyskryminacji,  
w tym praktyk i polityk obejmujących dys-
kryminację wieloraką i międzysektorową,

• ograniczenie wielowymiarowej dyskrymi-
nacji ze względu na pochodzenie rasowe lub 
etniczne, religię lub kolor skóry, a także ogra-
niczenie rasizmu, ksenofobii i innych form 
nietolerancji oraz ich przejawów ze względu 
na rasę, płeć lub orientację seksualną,

• zwiększenie świadomości praw, ochrona, 
zgłaszanie i reprezentowanie interesów 
ofiar przestępstw z nienawiści i dyskrymi-
nacji ze względu na pochodzenie rasowe lub 

etniczne, religię lub kolor skóry,
• skuteczniejsze wdrażanie i egzekwowanie 

przepisów dotyczących niedyskryminacji, 
mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści,  
a także lepsze niezależne monitorowanie 
działań, sprawozdawczość i gromadzenie 
danych,

• zwiększenie wiedzy i świadomości w za-
kresie dyskryminacji i nierówności mię-
dzysektorowej, której doświadczają osoby  
LGBTQ, w szczególności osoby transsek-
sualne i interseksualne, w dziedzinie za-
trudnienia, edukacji, zdrowia, kultury  
i sportu, a także w zakresie najlepszych prak-
tyk i rozwiązań dotyczących przeciwdziała-
nia temu zjawisku,

• zwiększenie świadomości i poprawa umie-
jętności odpowiednich osób zajmujących 
się edukacją młodzieży, w tym pracowników 
służby zdrowia, mediów i biznesu oraz pra-
cowników szkół w zakresie przeciwdziałania 
stereotypom, stygmatyzacji, dyskryminacji, 
prześladowaniu i nękaniu, których ofiarami 
padają młode osoby LGBTQ,

• zwiększone wsparcie dla młodzieży LGBTQ 
i jej rodzin poprzez realizację kampanii in-
formacyjnych, grup wsparcia, poradnictwo  
i inne środki lub działania zapobiegają-
ce i zwalczające fobię wobec osób LGBTQ  
i mowę nienawiści,

• doskonalenie praktyk w zakresie uzna-
wania tożsamości osób transseksualnych 
i interseksualnych wraz z wytycznymi dla 
władz krajowych i szkół, jak zapobiegać  
i zwalczać przemoc i zastraszanie w szko-
łach wobec uczniów LGBTQ, w tym pozy-
tywna reprezentacja różnorodności LGBTQ 
w edukacji, dostosowanie do potrzeb dzieci  
i młodzieży transseksualnej i interseksual-
nej w środowiskach edukacyjnych,

• wzmocnienie współpracy między władzami 
publicznymi, organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego i firmami internetowymi  
w zakresie zapobiegania, zgłaszania, edukacji  
i podnoszenia świadomości na temat tole-
rancji i przeciwdziałania nienawiści w sieci 
skierowanej do młodych ludzi w całej ich 
różnorodności.
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Norwegian Social Activism

Youth social activism

Youth engagement and participation promote 
and advocate for a diverse and inclusive society 
in which youth are aware of and empowered to 
claim, exercise, and enjoy their rights and can 
equally, without discrimination, freely partici-
pate in all aspects of political and civic life. So, 
youth engagement and participation bring abo-
ut youth activism, a process by which the youth 
turn themselves into activists by exercising 
their right to freedom of expression, freedom 
of speech, and freedom of association and as-
sembly. Through activism, the youth are able to 
take actions to resist the invisible hand of sys-
temic racial discrimination and racial profiling; 
they take actions to tackle climate change, pol-
lution and waste, nature, and biodiversity loss; 
and are fighting for the restoration and protec-
tion of biodiversity, nature conservation, and 
environment protection. In this mix, there are 
invisible actors: the youth workers and youth-
-led organisations who are interpreting the 
meaning of human rights and democracy and 
facilitating the youth empowerment in taking 
actions by creating awareness and advocacy 
campaigns, youth projects, and education and 
training opportunities focusing on youth social 
activism.

Youth social activism is highly regarded in Nor-
wegian society, and comprises everything from 
children, youth, and student councils, opinions 
in the media, to membership in organisations 
and/or political parties. That is, youth activism 
has long, deeply been imbibed in the fabric of 
Norwegian society as a youth engagement, par-
ticipation, and inclusion process that relies on 
the Norwegian functioning and participatory 

democracy process that supports the fulfilment, 
respect, realisation, and protection of human ri-
ghts and fundamental freedoms of children and 
youth, in all their diversity as stated in the inter-
national human rights declarations. This is very 
import for a successful youth political and civic 
engagement because to practically practise de-
mocracy and/or uphold human rights, it is not 
enough to simply stop by reading international 
declarations on human rights and democratic 
principles. These declarations and principles 
are important in creating a form of internatio-
nal consensus, a form of orientation towards 
the protection, respect, realisation, fulfilment 
of human rights. The fact is that, when all the 
human rights and democracy are practically 
put into action, significant controversies and 
complex challenges emerge.  Thus, there is a 
need for a grassroot, community-based process 
that strives to create youth centred educatio-
nal initiatives necessary to facilitate the trans-
fer of human rights and democracy knowledge 
and the development of human rights and de-
mocratic skills and attitudes which encourage 
behavioural change that contributes to a har-
monious youth empowerment in youth political 
and civic engagement. So, herein, youth empo-
werment entails a youth work that facilitates to 
strengthen children and youth’s human rights 
capacities and democratic values necessary to 
foster young people meaningful and inclusive 
participation in social activism to take control 
of the social, cultural, and environmental issu-
es and take a part in making political decisions 
about the policies that affect their lives.

Terram	Pacis
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Youth political and civic engagement

In Norwegian society, the youth political and 
civic engagement is regarded as a rights-based 
and community-based participatory process 
where children and youth are consulted on how 
to tackle inequality, promote fairness, and cre-
ate opportunity for young people in all their di-
versity to claim, exercise, and enjoy their rights 
and to prevent and respond to youth exclusion 
and discrimination in making decision about 
the policies that affect their life and well-be-
ing. For example, the Norwegian schools must 
have a student council consisting of represen-
tatives from each class. The council represents 
the pupils before the principal and teachers 
and raises different issues and takes part in the 
process of deciding the school rules. Further, 
all Norwegian parties in the Norwegian Parlia-
ment must have a youth wing representing the 
interests of children and youth, which is not a 
customary in other countries. Although youth 
wings are closely connected to their mother 
parties, disagreements between the two is not 
uncommon. Youth wings can influence their 
party’s politics, confront them if they disagree 
on their policies and meet the leading mem-
bers of the party. Youth wings saw an increase 
in membership after 22 July 20111, and the 
growth has been stable ever since. Whereas 
young people’s participation in elections has 
increased. During the municipal and county 
council elections in 2019, the number of young 
voters aged 18-19 & 20–24 had increased by 
10 percentage points since 2015. Increasingly, 
youth sign more appeals and participate more 
regularly in demonstrations to stand for their 
rights; school climate strike in 2019 mobilised 
approximately 40,000 pupils across the coun-
try. Young people writing opinion pieces in the 
newspapers is also increasing.

1 Details at:  https://www.sv.uio.no/c-rex/english/topics/
22julyresearch/index.html.

Youth social activism in practice

Norwegian society has a long history of youth-
-led movements that brought about significant 
social change. Young people have advocated 
for child labour laws, voting rights, civil rights, 
school representation, environment rights, and 
LGBTQ rights. Through their actions, the coun-
try has changed because when young people 
become activists, they have the desire, energy, 
and idealism to do something about the injusti-
ce they see, as they have shown to be the most 
powerful agents of social and environmental 
change. However, this did not simply came by 
chance or on its own. In Norwegian society, po-
litical leaders, education institutions, youth-led 
organisations feel a responsibility to provide 
children and youth with the structure, opportu-
nity, and tools to do something about the inju-
stice they see in society. So, transforming young 
people feelings of anger, sadness, frustration, 
and hopelessness into concrete actions that can 
make society more equitable is a vital teaching 
and learning opportunity. That is, even though 
voting is one way to get your voice heard, the-
re is a myriad of other ways young people can 
make difference. One of the most effective 
ways is the awareness and empowerment of 
youth to claim, exercise, and enjoy their rights 
by becoming activists in exercising their right 
to freedom of expression, freedom of speech, 
and freedom of association and assembly. By 
becoming activists, they take actions to resist 
the invisible hand of injustice. Moreover, in this 
mix, there are invisible actors: youth workers 
and youth-led organisations that interpret the 
meaning of human rights and democracy and 
facilitate youth empowerment in taking actions 
through education and training.

That is to say, Norway has well-functioning 
youth-oriented institutions whose purpose is 
to bring about youth political and civic engage-
ment to life. A good example can be drawn by 
looking at the work of The Norwegian Children 
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and Youth Council2 (LNU), an umbrella orga-
nisation of about 97 Norwegian children and 
youth organisations that works to strengthen 
children and young people’s organisations to 
ensure that children and youth are heard local-
ly, nationally or internationally. LNU offers life-
long skills and attitudes that teach children and 
youth about citizenship and that there is some-
thing they can do when they are faced with inju-
stice. LNU also bring opportunities for children 
and youth to receive funding and grants for the-
ir activism interventions. In this way, the youth 
brings many assets to community-building 
work that is valued and leveraged, but more 
importantly they offer the varied avenues for 
a wide diversity of young people’s voices to be 
heard and for youth to contribute to a thriving 
community. Young people pursue and create 
change when they participate in civic projects 
that involve addressing local problems, when 
they work with other youth people in their ne-
ighbourhood, when they work as part of orga-
nisations that enhance youth participation and 
inclusion. To get a closer picture for youth so-
cial activism in Norway, below are some ideas 
of good practices for bringing youth pollical and 
civic engagement into practice in the outside of 
school walls:

1. Youth education and training
As children and youth learn about an issue they 
care about; their natural instinct is to share their 
new knowledge and insight with others. Youth 
education and training encourages this peer le-
arning by creating offline and online interven-
tions for youth activists to teach and engage 
with other young people and adults in their ne-
ighbourhoods and lives. Some of these activities 
include youth assemblies, community forums, 
peer-to-peer programmes, and social media fo-
rums, which offers opportunities to share the 
information in interesting ways (written, art, 
theatre, etc.) and they give other young people 
the chance to explore their own thoughts and 
feelings about various issues and changes faced 
by the local community.

2  Details at:  https://www.lnu.no/.

2. Advocating for legislation
Change comes about in a variety of ways and 
one of these is through legislative change. For 
example, the youth political engagement in 
Norway provides young people with opportu-
nities to learn about the history and impact of 
legislative change since the ratification and ad-
option of the Norwegian Constitution in 1814. 
Youth pollical wings work to analyse proposed 
legislations in relation to their needs and inte-
rests and assess the extent to which proposed 
legislations might have an impact on their life, 
well-being, and social justice.

3. Youth in the parliament 
Youth presence in the Norwegian parliament 
provides a chance for young people to have 
a positive impact on youth policies and learn 
about how the government works on various 
level. It gives youth the experience to reflect on 
and consolidate their own positions on important 
social, cultural, economic, and political issues, le-
arn how to communicate and stand for those po-
sitions, and become advocates in understanding 
and presenting the needs and interests of children 
and youth at the national level.

4.  Supporting youth protests
Marching in the streets is highly regarded in Nor-
wegian society and enables children and youth to 
express their needs in masse and publicly convey 
the issues affecting them while engaging and con-
necting with other young people who feel passio-
nate about the same issues. Demonstrations and 
protests are uplifting and empowering and help 
children and youth feel like they are part of a 
larger movement. In preparing to attend a pro-
test, youth councils and youth-led organisations 
work in collaboration to assess, analyse, and 
consider the most at risk human rights and think 
through what message they want to convey to 
raise their concerns; creating posters, prepare 
songs, chants and practice symbolism that co-
nveys their thoughts and feelings.

5. Creating public awareness campaigns
There are many ways to develop or participate 
in a public awareness campaign educating pe-
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ople about an issue in order to inspire change 
can take place in school, in the community, or 
online. Creating signs and posters using art and 
photography can be very effective as can videos 
and live speeches; these are all useful skills that 
young people learn through youth-led organi-
sations. In recent years, the use of social media 
to raise public awareness has been largely dri-
ven by young people and is a useful vehicle for 
raising issues and effecting change. The use of 
blogs, social media sites like Instagram, Twit-
ter and Snapchat, videos, memes, and online 
petitions are just a few examples of how words 
travel fast online and can incite quick and effec-
tive action.

6. Engage in community service 
In addition to organising and advocating on a 
large scale, children and youth are encouraged 
to engage in community service on issues they 
care about. For example, there is a great num-
ber of young people who are concerned about 
nature, environment, biodiversity, and climate 
justice. In addition to advocating for legisla-
tions and/or attending a demonstration, young 
people have taken steps in using the legal me-
ans at their disposal to challenge government 
policies. Serving the people who are directly 
impacted gives young people first-hand know-
ledge of the situation, deepens their understan-
ding, and builds empathy.

Climate justice and youth activism

In Norway, research shows that environment 
and climate justice are top issues for child-
ren and youth and presents opportunities for 
broader youth outreach.

The 2020 research conducted by Centre for 
Development and the Environment at the Uni-
versity of Oslo, Youth Climate Activism for a Su-
stainable Future3 has demonstrated that youth 
are far from politically apathetic; in fact, they 

3 A detailed description of the research is provided on 
the website: https://www.sum.uio.no/english/sdg/blog/
guest/youth-climate-activism-for-a-sustainable-future-.
html.

care deeply about the environment and climate 
justice and about improving their communities 
for the future generations. In recent years, 
youth concern about nature, environment, bio-
diversity, and climate justice have emerged as 
some of the top issues driving both their acti-
vism and their participation at the ballot box. 
This creates potentially effective pathways for 
the youth political and civic engagement: youth 
and youth-led organisations are connecting 
elections to their work, and partisan campaigns 
to bring in youth to talk about issues they alre-
ady care about. Indeed, the youth who rank the 
environment and climate justice as one of their 
top issues are much more likely to participate 
or engage in political and civic life than those 
who do not; hence, youth interest in climate ju-
stice, nature, and the environment4  has been, 
is, and will continue to be, an effective pathway 
for young people to participate in political and 
civic life. That is, young people will continue to 
play a leading role in the fight to address the cli-
mate change and other causes they believe in. 
Their knowledge, passion, and unique ability to 
reach and engage their peers are powerful as-
sets. 

So, political campaigns, youth-led organisation, 
activists, educators, and other stakeholders 
must work to create and expand youth civic 
engagement for the diverse groups of young 
people to become lifelong civic actors. That is 
to say, Norwegian society is supporting child-
ren and youth to become more aware of their 
rights and putting them at the forefront of fight 
against the climate crisis and the need for resi-
lience. Young people began boycotting school 
on Fridays to protest inaction on climate chan-
ge. School-age children across the country have 
been protesting, arguing they would rather be 
at school, but their future is under serious thre-
at from the effects of climate change. Schools 
and youth-led organisations have stood with 
young people while striking and demanding ac-

4 For more information visit: https://earthworks.org/
blog/norways-youth-activists-take-stand-against-oce-
an-dumping/.
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tions from political leaders. This included sup-
porting young campaigners and environmental 
activist to attend global climate conferences 
and get their voices heard. Currently, there is 
a need to work with teachers and schools to 
teach young people about climate justice, the 
risks they face, and the actions they can take to 
become more resilient.

LGBTQ rights and youth activism

Fighting discrimination against LGBTQ people 
and promoting LGBTQ equality through the im-
plementation of the LGBTQ Equality Strategy is 
one other issue that Norwegian youth are con-
cerned about. This entails actions to implement 
the key policy objectives set out in the Gender 
Equality and Discrimination Act5. The youth’s 
and youth-led organisations’ work includes 
in particular initiatives that aim to address 
intersectional discrimination and inequality 
experienced on grounds of sexual orientation, 
gender identity, gender expression and sex cha-
racteristics in the area of education, health, cul-
ture, and sport. The focus is on LGBTQ youth, 
in the most vulnerable situations, such as trans 
and intersex people, and includes the training 
of relevant social workers. This encompasses 
actions that seek to tackle gender and sexu-
ality stereotypes in youth education and tra-
ining, provide support to rainbow families and 
raise awareness of the challenges they face, 
and prevent and combat the LGBTQ-phobic 
hate crimes, hate speech, violence, and harmful 
practises. In this area, activities conducted by 
youth-led organisations include: 
• coalition, capacity building, and training ac-

tivities; including for national, regional, and 
local authorities in youth councils,

• training of social workers and victims of 
multiple and intersectional discrimination, 
hate speech and hate crimes,

• mutual learning, exchange of good practi-
ces, cooperation, including identifying best 

5 The full text of the law can be found at: https://lovdata.
no/dokument/NLE/lov/2017-06-16-51.

practices which may be transferable to 
other participating sectors or departments,

• designing and implementing anti-racism 
strategies or plans of action, including with 
focus on specific grounds and initiated at 
the local level,

• dissemination and awareness-raising, inclu-
ding social media or press campaigns,

• studies and analytical activities, including 
intersectional analysis,

• data recording, data collection, surveys, 
including data disaggregation monitoring 
and reporting of incidents of discrimina-
tion, hate speech and hate crime, including 
analysis of trends, triggers, and ecosystem 
of online hatred.

Through the Directorate of Integration and Di-
versity6 or Norwegian Directorate for Children, 
Youth and Family Affairs7 fundings, various ty-
pes of organisations are called to apply for pro-
jects funds and grants for the projects targeted 
at the youth community with one or more of 
the following impacts:
• increased protection for groups, commu-

nities and individuals affected by multiple 
or intersectional manifestations of intole-
rance, including hate crime and hate speech, 
with a particular focus on hate speech, ho-
mophobia, and transphobia,

• increased knowledge of national non-di-
scrimination legislations and reporting me-
chanisms as well as administrative practices 
in the non-discrimination field, including 
practices and policies covering multiple and 
intersectional discrimination,

• reduced multi-dimensional discrimination 
based on racial or ethnic origin, religion, or 
colour, and racism, xenophobia and other 
forms of intolerance and their manifesta-
tions on the ground of race, sex, or gender,

• increased rights-awareness, protection, re-
porting, and interest representation of vic-
tims of hate crime and discrimination based 
on racial or ethnic origin, religion, or colour,

6 Details at:  https://www.imdi.no/en/.
7 Details at:  https://bufdir.no/en.
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• more effective implementation and enfor-
cement of the legislation on non-discrimi-
nation, hate speech and hate crimes, as well 
as improved independent monitoring, re-
porting and data collection,

• improved knowledge and awareness of in-
tersectional discrimination and inequality 
experienced by LGBTQ people, in particu-
lar by trans and intersex people, in employ-
ment, education, health, culture and sports, 
and of best practices and solutions on how 
to tackle this, 

• increased awareness and improvement of 
skills of relevant youth educators, including 
health, media, and business professionals 
and school staff, to counter stereotyping, 
stigmatisation, discrimination, harassment, 
and bullying affecting LGBTQ young people,

• increased support for LGBTQ youth and 
their families through information campa-
igns, support groups, counselling and other 
means or actions that prevent and combat 
LGBTQ-phobic and hate speech,

• improved best practice on the recognition 
of trans and non-binary identities, and in-
tersex people with guidance for national 
authorities and schools on how to prevent 
and combat school violence and bullying 
against LGBTQ students, including positive 
representation of LGBTQ diversity in edu-
cation to accommodate the needs of trans, 
intersex and non-binary children and youth 
in educational settings,

• strengthened cooperation between public 
authorities, civil society organisations and 
internet companies in the area of preven-
tion, reporting, education, and awareness 
raising about tolerance and against hatred 
online, targeting young people in all their 
diversity.
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Aktywizm w Rumunii

Rumunia nigdy nie miała w zwyczaju prote-
stu, raczej cechowała się kulturą przetrwania, 
gdzie każdy sam stara się radzić sobie najle-
piej, jak potrafi. Przed latami 90. XX wieku lu-
dzie byli posłuszni w przestrzeni publicznej, 
a protestowali tylko na polu prywatnym, m.in. 
poprzez żarty. Dziś jest dokładnie odwrotnie. 
Na powierzchni widać swobodę wypowiedzi, 
jednak głęboko zakorzenione wciąż jest posłu-
szeństwo. Badania socjologiczne pokazują, że 
młodzi ludzie preferują rozwiązania indywidu-
alne, a nie zbiorowe, a zaangażowanie obywa-
telskie oznacza właśnie: zbiorowo, wspólnie. 
Problem tkwi również w tym, że poziom zaufa-
nia młodych ludzi do instytucji państwowych 
jest bardzo niski. Prawie 75% badanych uważa, 
że instytucje państwowe zmierzają w złym kie-
runku. Niezadowolona młodzież wśród instytu-
cji, którym ufa, na pierwszym miejscu wymienia 
wojsko, następnie instytucje Unii Europejskiej, 
a później Kościół i organizacje pozarządowe. 
Prezydent, rząd, parlament i partie polityczne 
zajmują miejsca na dole rankingu.

Na początku lat 2000 w Rumunii coś zaczę-
ło się zmieniać, ale dopiero po 2010 roku po-
jawiły się większe protesty i oznaki silnego  
aktywizmu. Jedna z największych rumuńskich 
aktywistycznych organizacji pozarządowych, Du-
chowa Milicja (Militia Spirituala), została założona  
w 2002 roku. Przez osiem lat funkcjonowała 
jako grupa nieformalna, ale członkowie zdali 
sobie sprawę, że aby zbudować ducha obywa-
telskiego, potrzebne są odpowiednie fundusze. 
Założyli więc stowarzyszenie i pozyskali środki 
na projekty aktywistyczne od CEE Trust – orga-
nizacji zrzeszającej kilka amerykańskich NGO,  
w tym Fundację Społeczeństwa Otwartego (Open 
Society Foundation) miliardera George’a Sorosa. 

W 2011 roku zrealizowali badania i oto niektóre 
z wniosków:
• jeśli chodzi o zaangażowanie obywatelskie  
i aktywizm obywatelski: w opinii młodych ludzi 
centralne znaczenie mają wolontariat, akcje 
charytatywne, a przy tym poszanowanie praw  
i wolności innych osób,
• młodzi ludzie uważają, że w Rumunii instytu-
cje nie pracują dla dobra obywatela lub społe-
czeństwa,
• zaufanie do głównych instytucji politycznych 
(parlamentu, rządu i partii) jest bardzo małe 
wśród młodzieży,
• choć mają ku temu powody, wielu młodych lu-
dzi nie jest zainteresowanych monitorowaniem 
działań rządu.

Ta organizacja pozarządowa wykonała także 
pierwszy portret młodego protestującego: 
• ma większe zaufanie do organizacji pozarzą-
dowych,
• nie ufa Kościołowi,
• uważa, że dobry obywatel charakteryzuje się 
chęcią zaangażowania się w sprawy istotne dla 
społeczeństwa,
• twierdzi, że demonstracje publiczne są bardzo 
skuteczne w oddziaływaniu na decyzje podej-
mowane na poziomie społeczeństwa,
• uważa, że obecnie są sprawy, przeciwko któ-
rym powinniśmy protestować. 

Ostatnie protesty zwróciły uwagę na sta-
tystyczną kategorię młodych ludzi. Chodzi  
o tzw. klasę NEET. NEET to skrót, który po-
jawił się w Wielkiej Brytanii w latach 80.  
i oznacza młodych ludzi w wieku od 15 do 24 
lat, którzy nie pracują i nie są objęci żadnym 
programem edukacyjnym – ani nie uczą się  
w szkole, ani nie podejmują innej formy kształ-
cenia zawodowego.

Franciska	Őri-Pákay
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Niektórzy rumuńscy analitycy zauważyli, że 
część młodych ludzi na protestach to właśnie 
NEET. Oczywiście nie ma jednoznacznych 
informacji, jaki procent demonstrantów re-
prezentują. Temat młodych ludzi bez pracy  
i bez szkoły przyciągnął uwagę instytucji mię-
dzynarodowych po kryzysie ekonomicznym 
mającym miejsce w 2008 roku. Część państw 
świata odkryła kategorię młodzieży NEET, za-
częła analizować sytuację i szukać przyczyn, 
które doprowadziły do wzrostu tego zjawiska.

Analiza przeprowadzona przez Organizację 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 
pokazuje, że po kryzysie gospodarczym  
z 2008 roku państwami europejskimi o naj-
większej liczbie NEET były Grecja, Włochy  
i Hiszpania, czyli kraje, w których recesja była 
mocno odczuwalna.

Na poziomie europejskim, po przezwycięże-
niu kryzysu gospodarczego, sytuacja mło-
dych ludzi bez pracy i nieuczestniczących  
w żadnej formie edukacji uległa zmianie. Ru-
munia, niestety, wspięła się w rankingu państw 
z największą liczbą takich osób. Dziś zajmuje 
trzecie miejsce w rankingu krajów z najwięk-
szym odsetkiem młodych ludzi zagrożonych 
ubóstwem (35%). Na całym świecie zjawisko 
to dotyczy przede wszystkim Turcji, Chile czy 
Meksyku. Wszystkie badania wskazują, że jed-
ną z przyczyn zjawiska NEET jest niski poziom 
wykształcenia. To wniosek wynikający z eko-
nomicznego zdrowego rozsądku – niestety Ru-
munia ma wysoki wskaźnik porzucania nauki, 
co oznacza również dużą liczbę młodych ludzi, 
którzy mogą znajdować się poza rynkiem pra-
cy i systemem edukacji. W konsekwencji dla 
młodzieży NEET ryzyko ubóstwa i wykluczenia 
społecznego jest znacznie wyższe niż dla osób  
z wykształceniem wyższym, choć nawet absol-
wenci uczelni wyższych mają różne szanse na 
zatrudnienie.

Na przykład w Islandii, Szwajcarii czy Holandii 
ponad połowa studentów znajduje pracę, pod-
czas gdy w Grecji, na Węgrzech czy we Wło-

szech zatrudniany jest tylko jeden na 20 absol-
wentów.

Problem polega na tym, że wielu NEET nawet 
nie szuka pracy. W rzeczywistości kwestia mło-
dych ludzi bez pracy i wykształcenia ma charak-
ter strukturalny. Istnieje od kilkudziesięciu lat 
na całym świecie, ale z każdym kryzysem staje 
się coraz bardziej dotkliwym problemem.

Poza wątkiem społecznym ma również wy-
miar ekonomiczny. Badanie OECD pokazuje, 
że zwiększony odsetek NEET prowadzi rów-
nież do strat ekonomicznych przejawiających 
się z jednej strony w płatnościach socjalnych 
dokonywanych przez państwo, a z drugiej –  
w nieosiągniętym potencjale produkcyjnym.  
Z analizy wynika, że państwa z dużą liczbą 
NEET, takie jak Turcja czy Grecja, notują straty 
w wysokości odpowiednio 3,4% PKB i 2% PKB. 
Norwegia, Szwecja czy Dania, czyli kraje o naj-
niższym wskaźniku NEET, mają również najniż-
sze straty w gospodarce z tego powodu – poni-
żej 0,5% PKB.

Badania pokazują, że NEET to kategoria nie-
jednorodna. Część młodych ludzi szuka pracy, 
ponieważ porzucili szkołę, a część kobiet ma już 
obowiązki związane z opieką nad rodziną.

Analizy pokazują, że młodzi ludzie bez pracy  
i szkoły mają niższy poziom zaufania do insty-
tucji publicznych niż inni obywatele i są mało 
zainteresowani polityką. Jakie są możliwe roz-
wiązania tego problemu? Niektóre kraje ofe-
rują dotacje na szkolenia zawodowe młodych 
ludzi, inne – ulgi podatkowe. Istnieją też spe-
cjalne płace dla praktykantów. Państwa walczą 
o zmniejszenie liczby NEET. Kryzysy niweczą 
jednak sporą część wysiłków. Obecnie więc 
portret protestującego jest znacznie bardziej 
złożony. Trzeba też mówić o „milczącej więk-
szości”. Zarówno dane statystyczne, jak i bada-
nia przeprowadzone w ciągu ostatnich 10–12 
lat potwierdzają, że większość młodych ludzi 
nie uczestniczy w życiu obywatelskim. Są nie-
zainteresowani „życiem społecznym” i zajmują 
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się przede wszystkim rozwiązywaniem proble-
mów społeczno-ekonomicznych, z którymi się 
borykają. Dane pokazują silną korelację mię-
dzy brakiem zasobów a bierną postawą: mło-
dzi ludzie z „milczącej większości” mają niższe 
dochody i wykształcenie, mniej satysfakcjo-
nujących relacji, gorszą sytuację materialną, 
niższy poziom informacji. Są konserwatywni  
i nietolerancyjni. Takiej sytuacji należało się spo-
dziewać – odpowiada ona klasycznym teoriom  
w naukach społecznych. 

Czas na protesty

W Rumunii w ostatnich latach byliśmy świad-
kami imponujących fal mobilizacji obywatel-
skiej. Choć wciąż pozostają mniejszością, ak-
tywni młodzi ludzie zaczynają wyróżniać się 
jako grupa niejednorodnych i autonomicznych 
głosów w rumuńskiej przestrzeni obywatel-
skiej. Od aktywizmu ekologicznego po sztu-
kę społeczną i partyzantkę polityczną – mło-
dzi ludzie próbują wszystkiego. Uzbrojeni  
w informacje znalezione w internecie, wspie-
rani przez rodziców, przyjaciół, nauczycieli  
i międzynarodowe sieci, aktywni w różnych lo-
kalnych grupach i organizacjach – tak wygląda 
świat młodego rumuńskiego aktywisty.

Kontakt z krajami zachodnimi, ale także 
ogrom informacji dostępnych w interne-
cie były tym, co w przypadku młodych ludzi  
w Rumunii zadecydowało o zainteresowaniu 
polityką i walką o prawa mniejszości. Mło-
dzi ludzie mają wielu przyjaciół i znajomych 
za granicą, gdzie konserwatywna mentalność 
wśród młodzieży zdarza się rzadko. Oprócz 
tego zainteresowanie tworzeniem relacji  
z młodymi ludźmi z innych kultur wynika często 
z braku uprzedzeń, a także z wrażliwości na po-
znanie i zrozumienie innych.

Rumuńskie sprzeciwy wobec projektu Roșia 
Montană w 2013 roku były serią protestów  
w Bukareszcie, Cluj-Napoce i innych miastach 
Rumunii i za granicą. Projekt został zainicjowany 
przez Roșia Montană Gold Corporation – spół-

kę, której największym udziałowcem jest ka-
nadyjski Gabriel Resources. Spółka otrzymała  
w 2000 roku, bez przetargu, koncesję na wydo-
bycie złota. Projekt wydobycia odkrywkowego 
zakłada wykorzystywanie cyjanku do wydobycia 
złota, a także zrównanie z ziemią trzech wiosek i 
zniszczenie czterech szczytów górskich. Gdyby 
projekt zatwierdzono, powstałaby największa  
w Europie odkrywkowa kopalnia złota, która 
zużywałaby 12 000 ton cyjanku rocznie, co da-
łoby wydobycie 350 ton złota i 1500 ton srebra. 

Protestujący twierdzili, że projekt wydobywczy 
zniszczy środowisko i dziedzictwo Roșia Mon-
tană, żądali wycofania ustawy, która umożliwi-
łaby rozpoczęcie prac. W Bukareszcie protesty 
odbywały się co wieczór na placu Uniwersytec-
kim, a w każdą niedzielę organizowano marsze. 
Choć początkowo były one ignorowane przez 
światową prasę, demonstracje zaczęły zyski-
wać coraz większe zainteresowanie mediów  
i społeczeństwa dzięki wykorzystaniu sieci 
społecznościowych. Protesty zostały nazwane 
Ruchem Oburzonych (Mișcarea Indignaților)  
i Rumuńską Jesienią (Toamna Românească).

Kampania przeciw projektowi została pierwot-
nie zorganizowana przez mieszkańców gminy 
Roșia Montană, którzy odmówili przeniesienia 
i od lat walczą z korporacją. Aktywiści twierdzą, 
że projekt spowoduje katastrofę ekologiczną, 
zniszczy starożytne rzymskie stanowiska ar-
cheologiczne oraz zakłada przekazanie akty-
wów kanadyjskiej firmie, podczas gdy państwo 
rumuńskie zarobi na projekcie jedynie 6%.

Aby projekt mógł być kontynuowany, rząd ru-
muński zatwierdził nowy projekt ustawy pod 
koniec sierpnia 2013 roku i przekazał go do 
parlamentu, który głosował nad nim we wrze-
śniu. Niepokój budził fakt, że przepisy dawały-
by Roșia Montană Gold Corporation prawo do 
wydawania nakazów przymusowego wykupu 
mieszkańcom Roșia Montană, którzy odmówili 
sprzedaży swoich domów i ziemi. Projekt usta-
wy wyznaczał również władzom państwowym 
terminy na wydanie wszystkich zezwoleń bez 
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względu na ewentualne naruszenie przepisów 
krajowych lub orzeczeń sądowych.

Revolutia Colectiv

Zaledwie dwa lata później, po tragicznym po-
żarze w klubie Colectiv w Bukareszcie, znów 
byliśmy świadkami serii protestów. Zaczęło 
się spontanicznie jako reakcja na sposób przy-
znawania przez władze licencji i kontroli lokali 
publicznych, następnie protesty dotyczyły już 
całej klasy politycznej uważanej za winną pro-
blemów społecznych w Rumunii. 1 listopada 
2015 roku na placu Uniwersyteckim w Buka-
reszcie zorganizowano marsz upamiętniający 
ofiary pożaru – wzięło w nim udział 8 tysięcy 
osób. Tłum udał się na miejsce tragedii, gdzie 
czekali kolejni protestujący (ok. 2 tys. osób).

W wyniku oświadczenia burmistrza Sektora 4. 
Bukaresztu Cristiana Popescu Piedone’a, w któ-
rym powiedział, że nie ma sobie nic do zarzuce-
nia i z jego punktu widzenia klub Colectiv dzia-
łał legalnie, 3 listopada 2015 roku, również na 
placu Uniwersyteckim, zorganizowano wiec na 
rzecz odwołania polityka. Wiec zgromadził 25 
tysięcy osób. Skandowali hasła i żądali dymisji 
premiera Victora Ponty, ministra obrony naro-
dowej Gabriela Oprea oraz burmistrza Sektora 
4. Bukaresztu Cristiana Popescu Piedone’a. Na-
stępnego dnia, 4 listopada 2015 roku, cztery dni 
po pożarze w klubie Colectiv, Victor Ponta wraz  
z rządem Rumunii, a także burmistrzem Piedo-
ne’m podali się do dymisji.

Piątki dla przyszłości 

Od Indii po Brazylię w większości krajów eu-
ropejskich, z nordyckimi na czele, protesty  
i demonstracje publiczne na temat katastro-
fy ekologicznej i zmian klimatycznych wy-
pełniły rynki publiczne, a młodzież w Nor-
wegii, Szwecji, Holandii, Francji, Niemczech 
strajkowała wiele dni, aby zwrócić uwagę 
na globalne ocieplenie. Kilka stowarzyszeń 
aktywistów ekologicznych działa również  
w Rumunii, a spośród nich Fridays for Future 

(FFF) w Cluj-Napoce, które narodziło się z ini-
cjatywy pewnego aktywisty. Globalna akcja 
rozpoczęła się od 16-letniej dziewczyny, Grety 
Thunberg.

Pierwsze wydarzenie Fridays For Future, któ-
re odbyło się globalnie, miało miejsce 15 mar-
ca 2019 roku. Wówczas grupa dzieci ze szkoły 
przyszłości – Green School Romania – oraz pro-
testujący skandowali na rzecz zielonej i zdro-
wej planety. 

Młodzi ludzie w polityce

Zbadano zaangażowanie młodych ludzi  
w politykę, porównując je z innymi krajami 
Europy Południowo-Wschodniej (Albania, 
Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwa-
cja, Kosowo, Macedonia, Czarnogóra, Serbia  
i Słowenia). Dane zostały zebrane na począt-
ku 2018 roku, a wywiady przeprowadzono  
z ponad 10 000 osób w wieku od 14 do 29 lat. 
Wykładowca Bogdan Radu z Wydziału Nauk 
Politycznych, Administracyjnych i Komunika-
cyjnych (FSPAC) wyjaśnił, że z punktu widzenia 
zaangażowania politycznego i zainteresowania 
polityką młodzi ludzie w Rumunii, podobnie jak 
w większości krajów europejskich, wykazują 
niewielkie zainteresowanie sprawami politycz-
nymi (rumuńska młodzież reprezentuje najniż-
szy poziom). 

Najbardziej interesują się polityką na po-
ziomie lokalnym, a tylko 20% badanych  
w dużym lub bardzo dużym stopniu jest zainte-
resowana sprawami politycznymi. Najpopular-
niejsza forma uczestnictwa to protest. Każdej  
z głównych partii politycznych odpowiada or-
ganizacja młodzieżowa, jednak najbardziej ak-
tywna jest mniejszość węgierska będąca part-
nerem Demokratycznego Związku Węgrów  
w Rumunii (nie są organizacją członkowską). 
Chociaż istnieją różnice w poziomie zaintere-
sowania polityką między obszarami miejskimi 
i wiejskimi, a młodzi ludzie w miastach mają 
więcej możliwości angażowania się w życie 
społeczne i polityczne, badanie wykazało, że 
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wybory polityczne młodych ludzi idą w kie-
runku zachowania niezmiennego stanu rzeczy. 
Większość uważa, że poziom praw mniejszości 
jest wystarczająco wysoki, choć jedna trzecia 
popiera ich rozszerzenie. Sytuacja jest bardziej 
napięta w odniesieniu do mniejszości etnicz-
nych i społeczności LGBTQ – liczba tych, którzy 
uważają za stosowne rozszerzenie praw, jest 
niższa niż osób popierających ich ograniczenie.

Młodzi ludzie zdecydowali dla 
MŁODYCH!

Rekordowa mobilizacja mieszkańców Rumunii  
w proporcji 51,07% w zakresie frekwencji 
wyborczej była odczuwalna również wśród 
młodych ludzi. Godna pochwały jest ini-
cjatywa społeczeństwa obywatelskiego  
w Rumunii, a także kilku stacji telewizyjnych  
i radiowych, które podjęły się promocji 
uczestnictwa w głosowaniu. Wiele organiza-
cji pozarządowych, młodzieżowych, studenc-
kich, obywatelskich, a także mediów, takich 
jak PRO TV i Europa FM, podniosło alarm  
o znaczeniu utrzymania europejskiej przyszło-
ści naszego kraju, z wartościami i zasadami de-
mokracji na pierwszym planie. Frekwencja mło-
dych ludzi (18–34 lata) wyniosła 52,68%.

Aktywizm w pandemii

Młodzi ludzie w Rumunii mogą pomóc 
wzmocnić odporność na obecne wyzwa-
nia demograficzne i społeczne, angażując się  
w programy solidarności międzypokole-
niowej z osobami starszymi, uczestnicząc  
w działaniach centrów młodzieżowych 
i wspierając rozwój społeczności. Naszym 
wspólnym obowiązkiem jest zaoferowanie im 
realnych możliwości uczestnictwa i rozwoju.

Interesujące badanie mierzy wpływ kryzy-
su pandemicznego na poziom zaangażowa-
nia obywatelskiego młodych ludzi w Rumunii, 
zwłaszcza na dynamikę aktywizmu młodzie-

żowego. Ważne jest zrozumienie mechanizmu, 
który zmniejszył uczestnictwo młodych ludzi. 
Pandemia spowodowała znaczne ograniczenie 
działalności społecznej najbardziej aktywnej 
kategorii młodych ludzi, czyli grupy wiekowej 
15–17 lat. Do czasu ogłoszenia stanu wyjąt-
kowego z powodu pandemii wywołanej wi-
rusem Sars-Cov-2 osoby w wieku 15–17 lat 
wykazywały większą aktywność obywatelską  
w porównaniu z innymi (co podkreślają niniejsze 
badania). Ich aktywizm bezpośrednio związany 
jest ze środowiskiem edukacyjnym, dlatego za-
wieszenie fizycznych spotkań instytucji eduka-
cyjnych miało wyraźny wpływ na wycofanie się 
15–17-latków z aktywności obywatelskiej.

Z drugiej strony pandemia stworzyła wa-
runki do tego, by osoby w wieku 21–24 lat 
zwiększyły w czasie kryzysu swoją reprezen-
tację wśród aktywistów. Przed wprowadze-
niem stanu wyjątkowego w kraju motywacja 
do zaangażowania społecznego była niższa  
w tej grupie młodzieży, kryzys pandemicz-
ny najwyraźniej odwrócił tę sytuację. Formą 
partycypacji przejawiającą się w czasie pan-
demii było wykorzystanie internetowych 
platform komunikacyjnych i socjalizacyjnych 
w celu zwiększenia poziomu świadomości  
i informacji dotyczących metod ochrony przed 
COVID-19. Kryzys pobudził innowacyjność 
młodych ludzi – częściej wykorzystywano 
platformy, portale i media społecznościowe  
w celach obywatelskich. Aż 78% młodych ludzi 
korzystało z platform internetowych do infor-
mowania społeczności o metodach ogranicze-
nia rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2.

Jednocześnie w badaniach podkreślono, że  
w czasie pandemii młodzi ludzie znacznie rza-
dziej korzystali z usług podmiotów młodzie-
żowych. Tak więc kryzys pandemiczny nie tyl-
ko ujawnił, ale i zaakcentował niski wskaźnik 
dostępu do organizacji pozarządowych, rad  
i ośrodków młodzieżowych.
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Feminizm 

Feminizm w Rumunii pod koniec XIX wieku, tak 
jak w krajach Zachodu, wynikał z działań nie-
wielkiej grupy kobiet o wysokim stopniu wy-
kształcenia. W tamtym czasie status prawny 
kobiet był podobny do statusu osób nieletnich 
lub osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
Kobiety były ubezwłasnowolnione ekonomicz-
nie i społecznie – w tym kontekście ruch fe-
ministyczny dążył do zmiany ustawodawstwa 
oraz uzyskania równych praw obywatelskich 
i politycznych. Główne osiągnięcia tego eta-
pu to: dostęp kobiet do szkolnictwa wyższego, 
reforma szkolnictwa, umożliwienie kobietom 
wykonywania zawodów, z których wcześniej 
były wykluczone (zwłaszcza profesji lekarza  
i prawnika), uznanie praw własności dla kobiet 
zamężnych, poprawa ustawodawstwa doty-
czącego rozwodów i opieki nad dziećmi oraz 
stopniowe uzyskiwanie praw wyborczych. 
To ostatnie ustanowino w 1939 roku, nieste-
ty było to prawo formalne, z którego w wa-
runkach dyktatury nie można było korzystać.  
W okresie komunizmu  zakazane były wszel-
kie ruchy czy teorie feministyczne, totalitarny 
reżim nie tolerował żadnej innej ideologii niż 
komunistyczna. Komunizm odgrywał podwój-
ną rolę. Z jednej strony zapewniał wsparcie po-
przez tworzenie żłobków i przedszkoli, dostęp 
do edukacji i miejsc pracy, politykę „emancypa-
cji przez pracę”. Z drugiej jednak – pełnił funk-
cję opresyjną, ograniczając podstawowe prawa, 
w tym prawo do decydowania o sobie w odnie-
sieniu do reprodukcji/posiadania potomstwa. 
Wzrost zaangażowania zawodowego kobiet 
nie oznaczał jednak emancypacji społecznej. 
Ich niezależność finansowa była przytłoczo-
na przez obowiązki związane z reprodukcją. 
Ograniczenie praw kobiet ma swój początek 
w 1966 roku, kiedy to wydano dekret nr 770 
zakazujący przerywania ciąży. To posunięcie 
niosło za sobą wiele ofiar – zarówno wśród ko-
biet (które musiały uciekać się do potajemnych 
aborcji przeprowadzanych w złych warunkach 
medycznych), jak i dzieci (ironicznie nazywa-
nych „dekretami’) – niechcianych i porzucanych  
w domach dziecka.

Po 1989 roku rumuński feminizm musiał wy-
pełnić lukę powstałą w wyniku komunizmu, 
zniwelować ogromną różnicę widoczną mię-
dzy Rumunią a krajami Europy Zachodniej  
i Stanami Zjednoczonymi. Wówczas zaczę-
ły pojawiać się pierwsze organizacje obrony  
i promocji praw kobiet (organizacja AnA, cen-
trum FILIA), uniwersyteckie kursy gender stu-
dies, rozwijał się aktywizm obywatelski, który 
łączył się z aktywizmem politycznym, a szereg 
aktów prawnych korzystnych dla programu 
zaczęły przyjmować rumuńskie feministki. Po 
2000 roku społeczność ruchu na rzecz praw ko-
biet, obejmująca zarówno konkretne organiza-
cje „kobiece”, jak i organizacje wspierające inne 
cele ruchu, takie jak równość praw człowieka 
dla Romów i LGBT, stanowi zespół aktorów ak-
tywnych w walce o równość płci. Koalicje dzia-
łające na rzecz walki o prawa kobiet albo za-
leżały od istnienia specjalnie przeznaczonych 
funduszy na rzecznictwo, albo zostały założone 
w wyniku bezpośredniego zagrożenia dla praw 
kobiet.

Prawa LGBT

Bucharest Pride (znany do 2013 roku jako Gay 
Fest) to coroczny festiwal poświęcony prawom 
LGBT w Rumunii, który odbywa się w Bukaresz-
cie i trwa prawie tydzień. Pierwsza edycja od-
była się w 2004 roku. Kulminacyjnym punktem 
tygodnia są ostatnie dni Marca Różnorodno-
ści. Festiwal jest organizowany przez ACCEPT, 
stowarzyszenie LGBT z Rumunii, otrzymujące 
wsparcie i fundusze od Ministerstwa Zdrowia, 
Narodowej Rady do Walki z Dyskryminacją  
i różnych prywatnych organizacji, takich jak 
Instytut na rzecz Otwartego Społeczeństwa  
i British Council. Od 2005 roku w ramach fe-
stiwalu odbywa się również parada dumy. 
Wówczas organizowanych jest szereg wyda-
rzeń kulturalnych, takich jak premiery książek, 
pokazy filmów, przedstawienia teatralne i wy-
stawy fotografii, a także debaty i konferencje 
na temat praw LGBT. Bucharest Pride był je-
dynym wydarzeniem tego typu w kraju, aż do 
2017 roku, kiedy to zorganizowano Cluj Pride.  
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W pierwszych latach postrzegany z wrogością 
przez grupy religijne i konserwatywne oraz bę-
dący sceną pewnych aktów przemocy, dziś pa-
rada jest pokojowa. 

Ruch praw LGBT w Rumunii zaczął zyskiwać 
na znaczeniu w połowie lat 90., po tym jak kon-
sensualne związki homoseksualne między do-
rosłymi osobami zostały zdekryminalizowane 
w 1996 roku. W tym samym roku w Bukaresz-
cie powstała pierwsza rumuńska organizacja 
LGBT, ACCEPT, której głównym celem była 
obrona i promocja praw człowieka osób LGBT 
w Rumunii, a także edukacja społeczeństwa  
i mediów w zakresie LGBT. Pod koniec lat 90. 
ruch na rzecz praw osób LGBT w Rumunii sku-
pił się głównie na lobbowaniu na rzecz uchyle-
nia artykułu 200., który nadal uznawał za prze-
stępstwo publiczne pokazywanie i promowanie 
homoseksualizmu. W odniesieniu do tego kwe-
stia organizacji festiwalu o tematyce LGBT nie 
była realna, ponieważ publiczne manifesto-
wanie homoseksualizmu mogło być karane 
na podstawie art. 200., par. 5., który stanowił: 
„Zachęcanie lub nakłanianie osoby do prakty-
kowania stosunków seksualnych między oso-
bami tej samej płci, jak również propaganda lub 
stowarzyszanie się albo inne akty prozelityzmu 
popełnione w tym samym celu podlegają karze 
pozbawienia wolności od roku do 5 lat”.

Mimo że artykuł 200. wciąż obowiązywał, 
między 4 a 8 października 2000 roku ACCEPT 
był gospodarzem 22. Europejskiej Konferen-
cji Międzynarodowego Stowarzyszenia Les-
bijek i Gejów w Bukareszcie. Wydarzenie to 
przyciągnęło około 100 uczestników z 27 kra-
jów, stworzyło spójny dialog na temat praw 
LGBT w Rumunii i cieszyło się zainteresowa-
niem mediów. Po naciskach ze strony orga-
nizacji ACCEPT, ale także Unii Europejskiej  
i Rady Europy artykuł 200. został uchylony 
23 czerwca 2001 roku. Ponadto ustawa za-
kazująca dyskryminacji ze względu na orien-
tację seksualną została wprowadzona przez 

rząd Isărescu w sierpniu 2000 roku. Wszystko 
to pozwoliło na większą społeczną widocz-

ność osób LGBT i ich kultury – od 2002 roku  
w stolicy i większych miastach otwarto wie-
le klubów gejowskich. Organizacja festiwalu 
LGBT stała się teraz o wiele bardziej realna,  
a ACCEPT miał na celu zwiększenie widocz-
ności osób LGBT poprzez festiwale, wydarze-
nia kulturalne, a także zmianę negatywnych 
postaw społecznych wobec osób LGBT w Ru-
munii. Kraj ten jest jednak konserwatywny  
w kwestii praw lesbijek, gejów, osób biseksu-
alnych i transpłciowych (LGBT), więc osoby 
należące do tych grup mogą napotykać różne 
przeszkody prawne w porównaniu z resztą oby-
wateli. Rumunia wraz z Bułgarią, Łotwą, Litwą, 
Mołdawią, Serbią, Czarnogórą i Ukrainą nie 
przewiduje w ustawodawstwie prawa do mał-
żeństwa dla obywateli należących do mniejszo-
ści LGBT. Kodeks cywilny stanowi, że akt mał-
żeństwa może być zawarty jedynie pomiędzy 
osobami płci przeciwnej.

Statystyki pokazują, że nasz kraj jest w czo-
łówce państw najbardziej dyskryminujących 
ze względu na orientację seksualną, a dane 
procentowe z ostatniego badania przepro-
wadzonego przez IRES są naprawdę niepoko-
jące. Wyniki pokazały, że trzy czwarte odpo-
wiadających stwierdziło, że nie ufa osobom 
homoseksualnym, 59% nie zaakceptowałoby 
osoby o innej orientacji seksualnej w swo-
jej rodzinie, a 52% nie mogłoby się przyjaźnić  
z osobami ze społeczności LGBT.

Spostrzeżenia i postawy młodzieży w odnie-
sieniu do społeczności LGBT nie są szczegó-
łowo badane przez władze oświatowe, choć 
prowadzone są barometry opinii publicz-
nej dotyczące segmentu wiekowego 14–35 
lat. Badania te, reprezentatywne na pozio-
mie krajowym, pokazują tylko jedno: coraz 
więcej młodych ludzi odrzuca osoby LGBT.  
W 2014 roku 60% młodych Rumunów nie 
chciałoby mieć za sąsiada osoby LGBT – to  
o 15% więcej niż w 2012 roku. Od tego czasu  
z uwagi na brak funduszy nie przeprowadzono 
więcej badań w tej dziedzinie.
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Obecna sytuacja

Nowe badanie pokazuje rosnące zaangażowa-
nie młodzieży. Obecnie większość młodych Ru-
munów (61%) jest aktywna społecznie i w ciągu 
ostatnich dwunastu miesięcy uczestniczyli oni 
w działaniach jednej lub więcej organizacji mło-
dzieżowych. Większość młodych Rumunów 
chce od Europejskiego Roku Młodzieży 2022 
być uważniej słuchana przez decydentów, któ-
rzy będą realizować ich inicjatywy i wspierać 
rozwój osobisty, społeczny i zawodowy (76%).

1. Petycje internetowe
Bardzo popularną formą aktywizmu w Ru-
munii są petycje. Wiele organizacji i platform 
zachęca nas do przyłączenia się do działań 
poprzez podpisanie petycji internetowych.  
W rzeczywistości ich rolą jest uwrażliwienie 
decydentów na dany problem w nadziei, że nasz 
głos zostanie usłyszany, a żądanie spełnione. 

Z prawnego punktu widzenia zbiorowe petycje 
internetowe nie mają jednak takiej mocy jak 
petycje fizycznie podpisane i złożone we wła-
ściwych instytucjach. Nie liczą się nawet w ure-
gulowanej ustawowo procedurze inicjatywy 
obywatelskiej. Jedynym rozwiązaniem byłoby 
podpisywanie holograficzne (ręczne) lub elek-
troniczne i złożenie petycji w odpowiedniej in-
stytucji publicznej. 

W art. 74. Konstytucji wskazano, kto ma 
prawo do inicjowania projektów ustaw  
w Rumunii: „(1) Inicjatywa ustawodawcza 
należy, w zależności od przypadku, do rzą-
du, deputowanych, senatorów lub liczby co 
najmniej 100 000 obywateli mających pra-
wo głosu. Obywatele wyrażający prawo do 
inicjatywy ustawodawczej muszą pochodzić  
z co najmniej jednej czwartej powiatów kraju,  
a w każdym z tych powiatów, odpowiednio  
w mieście Bukareszt, musi być zarejestrowa-
nych co najmniej 5000 podpisów popierających 
tę inicjatywę”. Zatem obywatele mogą propo-
nować ustawy, jeśli spełniają warunki paragra-

fu (1) Art. 74. Konstytucji Rumunii. Do tego jed-
nak niezbędne jest zrzeszanie się, kolektywne 
działanie.

2. Aktywne uczestnictwo
Jedna z dobrych praktyk aktywnego uczest-
nictwa pochodzi od organizacji pozarządowej 
PONT z Cluj-Napoca. Com’ON Cluj-Napoca 
to wydarzenie partycypacyjne dla młodzieży, 
którego pierwsza edycja odbyła się w 2015 
roku i w którym do tej pory wzięło udział ty-
siące osób. Com’ON zaprasza młodych ludzi  
z Cluj-Napoca do rejestrowania grupowych ini-
cjatyw mających na celu poprawę życia lokal-
nej społeczności. Następnie są one poddawane 
głosowaniu internetowemu – również przez 
społeczność Cluj-Napoca – a 35 pierwszych 
miejsc w rankingu jest nagradzanych ze środ-
ków przekazanych przez Urząd Miasta i Radę 
Lokalną Cluj-Napoca oraz Rumuński Bank Ko-
mercyjny. Ostatni i zasadniczy krok to wprowa-
dzenie inicjatyw w życie. Innymi słowy Com’ON 
to proces skierowany do młodych ludzi, oparty 
na zasadach budżetu partycypacyjnego, ba-
zujący na trio: organ wspierający finansowo – 
Urząd Miasta Cluj-Napoca, będący czynnikiem 
decydującym o przekazaniu głosowania spo-
łeczeństwu; grupa inicjatorów – młodzi ludzie  
z kreatywnymi pomysłami, gotowi do wpro-
wadzenia ich w życie; członkowie społeczności 
– osoby mieszkające, uczące się lub pracujące  
w Cluj-Napoca, biorące udział w głosowaniu  
i wspólnie decydujące, które z inicjatyw są na-
prawdę korzystne dla miasta i warto je zreali-
zować.

Do konkursu może zgłosić się każda nieformal-
na grupa składająca się z co najmniej trzech 
członków w wieku od 14 do 35 lat, która po-
trafi przekuć pomysł w konkretny plan dzia-
łania. Grupa może zaproponować dowolną 
liczbę inicjatyw, a maksymalnie trzy mogą zo-
stać nagrodzone. Kolejnym etapem jest ocena 
techniczna. Trzeci krok to głosowanie: każ-
da osoba, która mieszka, pracuje lub studiuje  
w Cluj-Napoca może głosować na maksymal-
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nie 10 inicjatyw. Com’ON Cluj-Napoca kładzie 
nacisk na cztery zasadnicze wymiary istotne  
w obecnym kontekście, w którym wszyscy mu-
simy na bieżąco dostosowywać się do wciąż 
kształtujących się status quo. Wymaga to no-
wych sposobów myślenia, innowacji i spojrze-
nia na grupy i członków społeczności w innym 
świetle. Priorytety istotne dla miejskiej rzeczy-
wistości, które podkreślamy w ramach Com’ON 
Cluj-Napoca ’22 to:
1) ZDROWIE – zadbaj o siebie!
Organizatorzy czekają na inicjatywy związane 
z poprawą zdrowia fizycznego i psychicznego, 
duchowego, emocjonalnego.
2) NAUKA – trenuj swój mózg!
Pomysły o potencjale edukacyjnym, których ce-
lem jest rozwijanie ogólnych lub konkretnych 
umiejętności. Można również pisać inicjatywy, 
które dotyczą relacji nauczyciel–uczeń lub tema-
tów związanych z równością płci.
3) ZAANGAŻOWANIE – zaangażuj się!
W tej kategorii można zgłaszać pomysły na 
inicjatywy, które pobudzają ducha współpra-
cy, obywatelskiego, społeczno-kulturalnego 
uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych, 
np. inicjatywy związane z kulturą, działalnością 
sportową, wolontariatem, czasem wolnym, a 
także z równością szans w zakresie uczestnic-
twa w życiu społeczności.
4) ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE – stwórz 
wsparcie!
Organizatorzy czekają na pomysły dotyczące 
usług wsparcia dla młodych ludzi, centrów mło-
dzieżowych, mobilności, transportu, ale także 
polityk publicznych wspierających młodzież.

3. Wolontariusze dla uchodźców
Organizacja Pomocy Zakonu Maltańskiego 
w Rumunii i Czerwony Krzyż Rumunia są na 
pierwszej linii frontu, aby pomagać innym. 
Od początku wojny młodzi ludzie pomagają 
uchodźcom z Ukrainy. Stoją godzinami, rozda-
jąc żywność i wszelkiego rodzaju przydatne 
rzeczy na przejściach granicznych, codziennie 
przenoszą kilka ton darów, sortują je i ładu-
ją na ciężarówki. Jedną z wolontariuszek jest 
Anita, która relacjonuje: „Przede wszystkim 

chciałabym podkreślić, że jesteśmy przeciwni 
każdej formie agresji, wojny. Niestety jesteśmy 
zbyt mali ale robimy, co możemy: pomagamy, 
pomagamy i pomagamy. Wszyscy zaczęli sys-
tematycznie zbierać datki od obywateli, przed-
siębiorców, biznesmenów i instytucji. Zbiór-
ka trwa nadal, dlatego prosimy mieszkańców  
o solidarność. Datki są zbierane w Malteserze 
w Satu Mare i stamtąd pojadą do Ukrainy”. Ani-
ta jest wolontariuszką w wielu młodzieżowych 
organizacjach pozarządowych. 

Ważną zmianą w zakresie wolontariatu jest 
prawo. Ustawa nr 78/2014 lub ustawa o wo-
lontariacie została ogłoszona w 2014 roku 
i określa, że doświadczenie wolontariackie 
będzie uznane za doświadczenie zawodowe, 
ale NIE za staż pracy, jeśli jest wykonywane  
w zakresie ukończonych studiów.

Najważniejsze aspekty zaktualizowanej ustawy 
o wolontariacie: za wolontariat uważa się każdą 
działalność pożytku publicznego podejmowaną 
w takich dziedzinach, jak: sztuka i kultura, sport  
i rekreacja, edukacja i badania naukowe, ochro-
na pracy, zdrowie, pomoc społeczna, religia, 
aktywizacja obywatelska, prawa człowieka, po-
moc humanitarna i/lub filantropijna, rozwój spo-
łeczności lokalnej i rozwój społeczny. W czasie 
trwania wolontariatu oraz po zakończeniu od-
powiednia organizacja wydaje zaświadczenie  
o wolontariacie, które zawiera również spra-
wozdanie z działalności. Wolontariat odbywa 
się na podstawie pisemnej umowy, do której 
należy dołączyć arkusz wolontariusza i arkusz 
ochrony wolontariusza. W przypadku uzyska-
nia przez dwóch lub więcej kandydatów równej 
liczby punktów w konkursach organizowanych 
w celu zajęcia stanowiska instytucje publiczne, 
pracodawcy mogą przyznać dodatkowe punkty 
kandydatom, którzy mają w swoim CV działal-
ność wolontariacką.

4. Młode kobiety dla młodych kobiet
Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest nadal 
obecna w rumuńskim społeczeństwie. Rok po 
roku Sieć Zapobiegania i Zwalczania Przemo-
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cy wobec Kobiet oraz wszystkie jej organizacje 
członkowskie działają na rzecz zapobiegania 
i zwalczania tego zjawiska. Miały one decydu-
jący głos w zmianie przepisów i wprowadzeniu 
tymczasowego nakazu ochrony. Podczas 16 dni 
aktywizmu rozpoczynających się wraz z Mię-
dzynarodowym Dniem Zwalczania Przemocy 
wobec Kobiet wsłuchaj się w głosy ocalałych/
wyzwolonych kobiet i tych, którzy pracują, by je 
wspierać. W 2000 roku Zgromadzenie Ogólne 
ONZ ustanowiło rezolucją nr A/RES/54/134, 
że 25 listopada jest Międzynarodowym Dniem 
Zwalczania Przemocy wobec Kobiet. Poprzez 
wspomnianą rezolucję zachęca rządy, organi-
zacje międzynarodowe i pozarządowe do reali-
zowania w tym dniu wydarzeń mających na celu 
zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem 
przemocy wobec kobiet.

W 1991 roku rozpoczęto międzynarodową 
kampanię na rzecz zwalczania przemocy wo-
bec kobiet i dziewcząt, wyznaczając cykl 16 dni 
aktywizmu przeciwko przemocy wobec kobiet, 
który odbywa się co roku od 25 listopada (Mię-
dzynarodowy Dzień Zwalczania Przemocy wo-
bec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy 
Dzień Praw Człowieka (przyjęcie Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka).

Nie zapominajmy o liczbach, bo to one, wraz ze 
świadectwami kobiet, motywują nas wszyst-
kich do porzucenia sposobu myślenia, który na-
pędza to zjawisko. Na 38445 aktów przemocy 
domowej zgłoszonych na policję w 2018 roku 
tylko 3,5%, czyli 1360 oskarżonych, zakończy-
ło się w sądzie, co stanowi spadek w stosun-
ku do 2017 roku. W 2018 roku 26% zabójstw 
miało miejsce w rodzinie, 64% ofiar to kobiety 
i dziewczęta. 28% zakazów zbliżania wydanych 
w 2018 roku zostało naruszonych. 90% ofiar 
ubiegających się to kobiety.

Sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu z po-
wodu COVID-19. Na całym świecie badacze 
i inni specjaliści konsekwentnie ostrzegają  
o zwiększonym ryzyku eskalacji przemo-
cy domowej wobec grup szczególnie wrażli-
wych (dzieci, kobiet, osób starszych lub osób 

niepełnosprawnych) na tle izolacji domowej  
i dystansu społecznego. W Rumunii co 30 
sekund kobieta jest bita przez mężczyznę,  
a co pięć dni umiera z ręki mężczyzny. Bardziej 
niepokojące jest to, że prawie 60% Rumunów 
uważa przemoc wobec kobiet za uzasadnioną 
i nie reaguje, gdy jest świadkiem. To problem 
społeczny mający wpływ na edukację dzieci, 
na rozwój człowieka. W Rumunii napadnięte 
kobiety od maja do listopada 2020 zadzwo-
niły na krajowy telefon zaufania 2831 razy. 
Co godzinę jakaś kobieta dzwoni pod numer 
112, aby zgłosić swojego agresywnego part-
nera. A to nie wszystko: jest niezwykle dużo 
ofiar, które nie szukają pomocy, wolą cierpieć  
w milczeniu z powodu braku skutecznego sys-
temu ochrony. Niestety wiele z nich zostaje za-
bitych, zanim zdążą ponownie wezwać pomoc. 

W tej sytuacji dużą kampanią była akcja Nők El-

leni Erőszak Elleni Mozgalom (skrót: NEEEM – 
nem w języku rumuńskim oznacza ‘nie’) – Ruch 
Przeciwko Przemocy wobec Kobiet – zorgani-
zowana w 2017 roku przez organizację kobiecą 
Demokratycznego Sojuszu Węgrów w Rumunii. 
Kampania odbyła się w 17 okręgach i obejmo-
wała warsztaty, obozy oraz uruchomienie stro-
ny internetowej poświęconej temu projektowi.

Wciąż tli się jednak nadzieja, że jakieś poko-
lenie znajdzie swój głos i odważy się stanąć  
w obronie zasad, które są dla niego ważne. Dziś 
Rumunia jest na dobrej drodze – pojawia się co-
raz więcej oddolnych inicjatyw młodych ludzi. 
Choć proces ten jest powolny, kolejne lata i de-
kady będą dowodem społecznej zmiany!
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Activism in Romania

Romania has never had a tradition of protest, 
but rather a culture of survival, where you try 
to manage as best you can, by yourself. Before 
the 1990 s, people were obedient in the public 
space, you were a protester only in the private 
space, through jokes, benches. Now it is exactly 
the opposite. There is a surface display of fre-
edom of expression, but at a deep level a deep 
obedience has been cemented”. According to 
the sociologist, the study shows that young pe-
ople prefer individual solutions, not collective 
ones. Civic involvement means exactly that: 
collectively. The problem is that young people’s 
trust in state institutions is very low. Almost 
75% thinks that state institutions are heading 
in bad directions. Dissatisfied people place the 
army first among the institutions they trust, 
followed by the institutions of the European 
Union, the church and NGOs. The Presidency, 
the Government, the Parliament and the politi-
cal parties occupy the places at the bottom of 
the ranking. 

In the early 2000’s something started to chan-
ge, but only after 2010 have appeared major 
protests and signs of powerful activism in Ro-
mania. One of the biggest activist NGO, the 
Spiritual Militia was founded in 2002. For eight 
years it functioned as an informal group, but 
realized that in order to build some civic spirit, 
funds are needed. They became an association 
and received funding for activism projects from 
the CEE Trust, an association that unites seve-
ral American NGOs, including billionaire Geor-
ge Soros’s Open Society. 

They ordered a study in 2011 and here are 
some of the conclusions: 
- civic involvement and civic activism have, in 
the opinion of young people, the central me-
aning of volunteering, charity actions, respect 

for laws and the freedoms of others, 
- young people have internalized the idea that 
in Romania the institutions do not work for the 
benefit of the citizen or the society, 
- trust in the main political institutions - Parlia-
ment, Government and parties - seems to be 
completely lacking among young people, 
- although they have reasons, many young pe-
ople are not concerned with supervising good 
governance. 

Also this NGO made the first portrait of the 
young protester: 
- has increased trust in NGOs,
- doesn’t trust the church, 
- considers that a good citizen is characterized 
by the desire to be involved in the field of hu-
man promotion, 
- believes that public demonstrations are very 
effective in influencing decisions made at the 
level of society, 
- considers that there are currently things aga-
inst which we should protest. 

The recent protests have brought into focus a 
statistical category of young people. It is about 
the so called NEET class. NEET is an acronym 
that appeared in the UK in the 80s and means 
young people between the ages of 15 and 24 
who are not working and not included in any 
educational program, either in school or in any 
other form of vocational training.
Some Romanian analysts noted that some of 
the young people at the protests are NEET. Of 
course, there is no clear information on how 
many of the demonstrators are from the NEET 
category, but the assumption is plausible.

The topic of young people without jobs and 
without school attracted the attention of inter-
national institutions after the economic crisis 

Franciska Őri-Pákay
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of 2008. Some of the world’s states discovered 
the category of NEET young people, began to 
analyze the situation from a numerical point of 
view and look for the causes that led to the in-
crease of the phenomenon.
Thus, an analysis by the Organization for Eco-
nomic Cooperation and Development (OECD) 
shows that after the economic crisis of 2008, 
the European states with the largest number 
of NEETs were Greece, Italy and Spain, states 
where the recession was felt strongly.

At the European level, after overcoming the 
economic crisis, the situation of young people 
without a job and who are not in any form of 
education has changed. Romania has, unfortu-
nately, climbed into a ranking of the states with 
the most NEETs. For example, Romania is in 
third place in a ranking of young people at risk 
of poverty, with a percentage of 35%. Worldwi-
de, Turkey, Chile or Mexico are affected by this 
phenomenon.
All studies show that one cause of the NEET 
phenomenon is low schooling. It is a conclusion 
of economic common sense, but unfortunately, 
Romania has a high dropout rate, which means 
that it also has a generous supply of young pe-
ople who may be outside the labor market and 
the education system.
As a consequence, for NEET young people the 
risk of poverty and social exclusion is much hi-
gher than for those with tertiary education, i.e. 
university education. But even university gra-
duates have different chances of employment.

For example, in Iceland, Switzerland or the 
Netherlands more than half of students find a 
job, while in Greece, Hungary or Italy only one 
in 20 graduates is employed.

The problem is that many NEETs are not even 
looking for work. In fact, the problem of young 
people without a job and without being inc-
luded in an educational or vocational training 
institution is a structural one. It has existed for 
several decades worldwide, but with each crisis 
it becomes more acute.

Beyond the social theme, the issue of NEET is 
also an economic one. An OECD study shows 
that an increased percentage of NEET also le-
ads to economic losses manifested, on the one 
hand, by the social payments made by the state 
and, on the other hand, by the fact that there is 
a productive potential that is not reached. The 
analysis shows that states with many NEETs, 
such as Turkey or Greece, have losses of 3.4% 
of GDP and 2% of GDP, respectively. Norway, 
Sweden or Denmark, the countries with the lo-
west NEET rates, also have the lowest losses in 
the economy due to this, below 0.5% of GDP.

Studies show that NEETs are a heterogeneous 
category. Some young people are looking for a 
job because they dropped out of school, while 
some women already have family care obliga-
tions.
Analyzes show that young people without jobs 
and without school have a lower level of con-
fidence than other citizens and are little in-
terested in politics. Possible solutions? Some 
states offer subsidies to train young people 
professionally, others offer tax credits. Also, 
there are special wages for apprentices, lower 
than those on the economy. States are fighting 
to reduce NEET. Crises cancel, however, a good 
part of the states’ efforts. So nowadays the 
portrait of a protester is much more complex. 
And we need to talk about the “silent majority”. 
Both statistical data and surveys conducted in 
the last 10-12 years support the statement that 
most young people do not participate in civic 
life. They are disinterested in „city life” and are 
primarily concerned with solving the socio-eco-
nomic problems they face. Survey data shows a 
strong correlation between lack of resources 
and passive attitude: young people in the silent 
majority have lower income, lower education, 
fewer useful relationships, poorer material si-
tuation, lower level of information. They are 
conservative and intolerant. Such a situation 
is to be expected and corresponds to classical 
theories in the social sciences. That is why we 
will not insist on describing it in detail.
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 Time for protests

In Romania in recent years we have witnessed 
impressive waves of citizen mobilization. Altho-
ugh they still remain a minority, active young 
people are beginning to stand out as a group 
of heterogeneous and autonomous voices in 
the Romanian civic space. From environmental 
activism to social art and political partisanship, 
young people seem to be trying everything. 
Armed with the information found on the in-
ternet, supported by parents, friends, teachers 
and international networks, active in various 
local groups and organizations, this would be 
the world of the young Romanian activist.

Contact with Western countries, but also the 
huge amount of information available on the 
Internet was what in the case of young people 
in Romania determines the closeness and in-
terest in politics and the fight for minority ri-
ghts. Young people already have many friends 
and many acquaintances abroad and the con-
servative mentality simply did not take place 
in these communities. In addition to these in-
fluences, their interest in forming relationships 
with young people from other cultures was due 
to an aversion to prejudice and a sensitivity to 
knowing and understanding the lives of others.

The 2013 Romanian protests against the Roșia 

Montană Project were a series of protests in 
Bucharest, Cluj-Napoca and dozens of other 

cities in Romania and abroad against the Roșia 
Montană mining project.

The Roșia Montană Project was initiated by 

Roșia Montană Gold Corporation, a company 
of which the largest shareholder is the Cana-
da-based Gabriel Resources.  The company 
was given in 2000, without bidding, a license 
for mining gold. The open-pit mining project 
will use cyanide to extract gold and it is expec-
ted to require the razing of three villages and 
destroying four mountain tops. If approved, it 
would be Europe’s largest open-pit gold mine 

and it will use 12,000 tonnes of cyanide yearly, 
giving a yield of 350 tonnes of gold and 1,500 
tonnes of silver. 

The protesters say that the mining project wo-
uld destroy the environment and heritage of 
Roșa Montană and demand the withdrawal of 
a law which would enable this project to com-
mence. In Bucharest, protests were held every 
evening in the University Square and marches 
were held each Sunday.
Although at first largely ignored by the world 
press, the demonstrations started to receive 
more significant worldwide attention both by 
the media and the general population via the 
use of social networks. The protests were dub-
bed by Romanian press and not only Indignants 
Movement

The Roșia Montană campaign was originally or-
ganized by locals of Roșia Montană who have 
refused to be relocated and have been battling 
the corporation for years in the courts. The ac-
tivists claim that the project would cause an 
environmental disaster, that it would destroy 
the ancient Roman archeological sites and that 
the project involved handling assets to the Ca-
nadian company, while the Romanian state wo-
uld earn only 6% out of the project. 

In order for the project to continue, the Roma-
nian government approved a new draft law in 
late August 2013 and forwarded it to the Parlia-
ment which had to vote on it in September. 
A concern was the fact that the legislation wo-

uld give the Roșia Montană Gold Corporation 
the right to give compulsory purchase orders 

to the residents of Roșia Montană who refu-
sed to sell their houses and lands. The draft law 
also sets time limits for the state authorities to 
grant all permits, regardless of potential infrin-
gements of national legislation or of court ru-
lings. 
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Revolutia Colectiv

Just two years later after a tragic fire in the Co-
lectiv club in Bucharest, we witnessed again a 
series of protests. The protest started as a re-
action to the way the authorities grant licenses 
and inspect public premises, then extending to 
the entire political class, considered as the main 
culprit for the social problems.
On November 1, 2015, a commemorative 
march for the victims of the fire was organized 
in Bucharest’s University Square, which was at-
tended by 8,000 people; later the crowd went 
to the place of the tragedy, where there were 
another 2,000 people who came to pay their 
last respects to the missing.

As a result of the statement of the mayor of sec-
tor 4 of the capital, Cristian Popescu Piedone, 
that he has nothing to complain about, becau-
se, from his point of view, the Colectiv club was 
operating legally, a rally was organized on No-
vember 3, 2015, also in University Square, for 
his dismissal. The rally in Bucharest in just few 
hours gathered 25,000 people. They chanted 
slogans and demanded the resignation of Pri-
me Minister Victor Ponta, Minister of National 
Defense Gabriel Oprea, and mayor of sector 4 
of the capital Cristian Popescu Piedone.
The next day, on November 4, 2015, four days 
after the fire at the Colectiv club, Victor Pon-
ta, together with the Government of Romania, 
but also the mayor of sector 4, Cristian Popescu 
Piedone, resigned.

Fridays For Future 

From India to Brazil, in most European coun-
tries, with the Nordic countries leading the 
way in this regard, protests and public de-
monstrations on the topic of ecological di-
saster and climate change have filled public 
markets, and teenagers in Norway, Sweden, 
Netherlands, France, Germany went on strike 
for days to draw attention to global warming. 
Several associations of environmental acti-
vists are also active in Romania, and of these, 

FridaysforFuture (FFF) also has a branch in 
Cluj-Napoca. The Fridays For Future Cluj-Na-
poca group was born following the initiative 
of an activist. The global action started with  
a 16-year-old girl, Greta Thunberg.

The first Fridays For Future type event that 
took place globally took place on March 
15, 2019. At the first event in Cluj-Napoca,  
a group of children from a school of the futu-
re - Green School Romania and the protesters 
chanted for a green and healthy planet. 

Young people in politics

One of the studies of this kind is the one on 
young people in Romania and their involvement 
in politics compared to those in other countries 
in Southeast Europe (Albania, Bosnia and He-
rzegovina, Bulgaria, Croatia, Kosovo, Macedo-
nia, Montenegro, Serbia and Slovenia). The data 
were collected at the beginning of 2018 and 
more than 10,000 people aged between 14 and 
29. Starting from this study, the lecturer Bog-
dan Radu from the Faculty of Political, Admini-
strative and Communication Sciences (FSPAC) 
explained that, from the point of view of politi-
cal involvement and interest in politics, young 
people in Romania, as well as young people in 
the most many European countries are relati-
vely disinterested. Of all the countries included 
in the study, young people in Romania have the 
lowest level of political involvement. 

Young people in Romania are most interested 
in politics at the local level, and only 20% of tho-
se interviewed are largely or very interested in 
political issues. The most popular form of politi-
cal participation is protest. Each major political 
party has a youth organization, but the most 
active is the Hungarian minority, although they 
are only partners of the Democratic Union of 
Hungarians in Romania and not a member orga-
nization of the party. Although there are signifi-
cant differences between urban and rural areas, 
with young people in cities having more oppor-
tunities to express themselves politically and get 
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involved in community life, the study found that 
for the most part, young people’s political cho-
ices go in the direction of preserving status. quo. 
According to the mentioned study, most young 
people in Romania support the status quo, in the 
sense that they consider that the level of minori-
ty rights is high enough, although a third support 
their expansion. The situation is more tense for 
ethnic minorities and the LGBTQ community, 
where the number of those who consider it ap-
propriate to extend rights is lower than those 
who support their reduction.

Young people decided for YOUNG 
people!

The record mobilization of the Romanian po-
pulation in proportion of 51.07% in terms of 
voting attendance was also felt among young 
people. The initiative of civil society in Romania, 
as well as several television and radio stations 
that have undertaken the promotion of parti-
cipation in VOT, is commendable. Many NGOs, 
youth, student, civic, as well as media trusts like 
PRO TV and Europa FM, raised the alarm on the 
importance of maintaining a European future of 
our country, with the values and principles of de-
mocracy in the foreground.

Activism in pandemic

Young people are a powerful tool in Romania, 
who can help strengthen the resistance to the 
current demographic and social challenges, 
getting involved in intergenerational solidarity 
programs with the elderly, participating in the 
activities of the Youth Centers and supporting 
the community to develop. It is our shared re-
sponsibility to offer young people real opportu-
nities for participation and development, both 
during the COVID-19 pandemic and after it.

An interestic study measures the impact of the 
pandemic crisis on the level of civic engage-
ment of young people in Romania, especially 
the dynamics of youth activism with high par-
ticipation. 

It is important to understand what was the 
mechanism that affected and reduced the par-
ticipation of young people. The pandemic has 
caused a considerable reduction in the partici-
pation of the most active category of young pe-
ople, namely those in the 15-17-year-old group. 
Until the declaration of the state of emergency 
due to the pandemic caused by the COVID-19 
virus, the 15-17 year olds manifested them-
selves through a greater civic activism compa-
red to the other categories of young people (a 
finding highlighted by this research). Their acti-
vism is directly associated with the educational 
environment in which they were trained daily. 
In the context of the suspension of the activi-
ty through physical meetings of these institu-
tions during the pandemic, that measure had a 
more pronounced effect on the withdrawal of 
15-17-year-olds from the participatory pro-
cess. 

On the other hand, the pandemic created the 
conditions for young people aged 21-24 to 
have a greater representation among activists 
during the crisis. Although before the establish-
ment of the state of emergency in the country, 
the motivation for participation was lower 
among this group of young people, apparen-
tly the pandemic crisis reversed the situation. 
A form of participation manifested during the 
pandemic was the use of online communica-
tion and socialization platforms to increase the 
level of awareness and information regarding 
methods of protection against COVID-19. The 
period of the pandemic crisis, stimulated inno-
vation among young people through the more 
pronounced use of online platforms and so-
cial networks for civic purposes. Up to 78% of 
young people used online platforms to inform 
the community about methods to reduce the 
spread of the COVID-19 virus.

At the same time, the research highlighted that 
during the pandemic, young people accessed 
the services of youth entities much less often. 
Thus, the pandemic crisis not only revealed, but 
also accentuated the low access rate of NGOs, 
Councils and Youth Centers. 
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Feminism

Feminizm w Rumunii pod koniec XIX wieku tRo-
manian feminism at the end of the 19th century 
was synchronous with that in the West, and it 
was due to the actions of a small group of women 
with a high degree of education. The legal sta-
tus of women at that time was similar to minors 
or people with intellectual disabilities. Women 
were economically and socially incapacitated 
and, in this context, the feminist movement so-
ught to change legislation and obtain equal civil 
and political rights. The major achievements of 
this stage were: women’s access to higher edu-
cation, the reform of secondary and high school 
education, the opening of women’s access to 
some professions from which they were exc-
luded (especially those of doctor and lawyer), 
the recognition of property rights for married 
women, improvements of divorce and child cu-
stody legislation and gradually gaining the right 
to vote. The latter was obtained in 1939, but it 
was a formal right, which could not be exerci-
sed under dictatorship conditions. During the 
communist regime one cannot discuss a fe-
minist movement or theories, the totalitarian 
regime not tolerating any ideology other than 
the communist one. Communism played a dual 
role. On the one hand, it ensured support thro-
ugh the establishment of nurseries and kinder-
gartens, access to education and jobs, and a 
policy of „emancipation through work”. On the 
other hand, however, it played an oppressive 
role, by limiting fundamental rights, including 
the right to dispose of one’s own reproductive 
capacities. The presence of women in produc-
tive activity did not imply social emancipation. 
Their financial independence was overcome by 
the obligations of reproduction. The limitation 
of women’s reproductive rights takes place by 
starting in 1966, by Decree no. 770, which pro-
hibited termination of pregnancy. It caused nu-
merous victims, both among women (who had 
to resort to clandestine abortions, in poor me-
dical conditions), and children (ironically called 
„decrees”), unwanted and abandoned in orpha-
nages.

After 1989, Romanian feminism had to co-
ver a gap created by communism, to recover 
a huge difference compared to its develop-
ments in Western Europe and the United Sta-
tes. In this context, the first organizations for 
the defense and promotion of women’s rights 
appear (AnA Organization, FILIA Center), the 
first university courses for gender studies ap-
pear, civic activism develops and merges with 
political activism, and a series of legislative 
acts favorable to the agenda are adopted Ro-
manian feminists. After 2000, the women’s 
rights movement community, including both 
specific organizations and organizations that 
support movement goals, such as rights gro-
ups human, Roma and LGBTQ, constitute  
a sum of actors active in the fight for gender 
equality. Action coalitions formed to fight for 
women’s rights either they depended on the 
existence of specifically targeted funds to advo-
cacy, or were triggered by imminent threats to 
address women’s rights.

LGBT rights

Bucharest Pride (known until 2013 as GayFest) 
is the annual festival dedicated to LGBT rights 
in Romania, which takes place in Bucharest for 
almost a week. The first edition took place in 
2004. The culminating point of the week is the 
last days Diversity March. The festival is Orga-
nized by ACCEPT, an LGBT association from 
Romania, and they receive support and funding 
from the Ministry of Health, the National Co-
uncil for Combating Discrimination and various 
private organizations, such as the Institute for 
an Open Society and the British Council. Since 
2005, the festival also includes a pride parade. 
Apart from this parade, the festival includes a 
number of LGBT cultural events such as book 
launches, film screenings, theater performan-
ces and photography exhibitions, plus debates 
and conferences on LGBT rights. Bucharest Pri-
de was the only event of its kind in the country, 
until Cluj Pride was organized in 2017. Viewed 
with hostility by religious and conservative gro-
ups and the scene of some violence in the early 
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years, the parade is currently a peaceful one. 

The LGBT rights movement in Romania began 
to gain ground in the mid-1990s, after con-
sensual homosexual relationships between 
two adults were decriminalized in 1996. In the 
same year, the first Romanian LGBT organiza-
tion, ACCEPT, was founded in Bucharest, with 
mainly the defense and promotion of the rights 
of LGBT people in Romania as human rights, 
respectively the education of society and the 
mass media regarding LGBT. In the late 1990s, 
the LGBT rights movement in Romania focu-
sed mainly on lobbying for the repeal of Article 
200 which continued to criminalize the public 
display and promotion of homosexuality. In this 
context, the issue of organizing an LGBT-the-
med festival was not viable, as public manife-
stations of homosexuality could have been pu-
nished under Article 200, paragraph (5), which 
provided: „Encouraging or enticing a person to 
practice sexual relations between persons of 
the same sex, as well as propaganda or associa-
tion or any other acts of proselytism committed 
for the same purpose are punishable by impri-
sonment from one to 5 years.”

Although Article 200 was still in force at that 
time, between 4 and 8 October 2000, ACCEPT 
hosted the 22nd European Conference of the 
International Lesbian and Gay Association in 
Bucharest. The event attracted around 100 
participants from 27 countries, created a con-
sistent dialogue on LGBT rights in Romania and 
enjoyed media attention. After pressure from 
ACCEPT, but also from the European Union and 
the Council of Europe, article 200 was repealed 
on June 23, 2001. Moreover, a law prohibiting 
discrimination based on sexual orientation was 

introduced by the Isărescu Government in Au-
gust 2000. All this allowed for greater social vi-
sibility of LGBT people and their culture, with 
many gay clubs opening in the capital and major 
cities since 2002. Organizing an LGBT festival 
now became much more viable, while ACCEPT 
aimed to increase the visibility of LGBT people 
through these festivals and, through the em-
phasis on cultural events, to change negative 

social attitudes towards LGBT people in Roma-
nia. But the country is, in general, conservative 
regarding the rights of lesbian, gay, bisexual 
or transgender (LGBT) people, so people from 
these categories may face different legal impe-
diments compared to the rest of the citizens. 
Romania, along with Bulgaria, Latvia, Lithuania, 
Moldova, Serbia, Montenegro and Ukraine, 
does not provide in the legislation the right to 
marriage of citizens who belong to the LGBT 
minority. The Civil Code of Romania stipulates 
that the act of marriage can only be concluded 
between persons of the opposite sex.

Statistics show that our country is in the top 
of the most discriminatory states based on 
sexual orientation, and the percentages of  
a recent survey conducted by IRES are really 
worrying. The results showed that three-qu-
arters of those who answered stated that they 
did not trust homosexual people, 59% stated that 
they would not accept a person with a different 
sexual orientation in their family, and 52% cla-
imed that they could not be friends with people 
from the LGBTQ+ community.

The perceptions and attitudes of young people in 
relation to the LGBT community are not studied 
in detail by the education authorities, although 
public opinion barometers are carried out on the 
14-35 age segment. These studies, which are re-
presentative at the national level, show only one 
thing: more and more young people are rejecting 
LGBT people. In 2014, 60% of young Romanians 
would not want to have an LGBT person as a ne-
ighbor, 15% more than in 2012. And since than 
we have no more studies in this field, because 
the lack of funds for this kind of projects. 

The present situation

The new Eurobarometer survey shows an incre-
asing involvement of young people: currently, 
the majority of young Romanians (61%) are ac-
tive in the societies in which they live and have 
participated in the activities of one or more 
youth organizations in the last 12 months. The 
majority of young Romanians want from the 
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European Year of Youth 2022 to be listened to 
more carefully by the decision-makers, who will 
implement their initiatives and support their 
personal, social and professional development 
(76%).

1. Online petitions
A very popular form of activism in Romania are 
petitions. Online petitions multiply exponen-
tially. Many organizations, platforms urge us 
to join an effort by signing a petition, which is 
very good, because we get involved. In reality, 
the role of these online petitions that as many 
of us sign as possible, if we resonate with the 
request, have the role of sensitizing the deci-
sion-makers in the hope that our voice will be 
heard and the request resolved. 
From a legal point of view, however, these col-
lective online petitions do not have the power 
of petitions physically signed and submitted 
to the competent institutions. They cannot co-
unt even in the citizens’ initiative procedure, 
regulated by law.  The only solution for online 
petitions to really count would be to be signed, 
holograph (by hand) or electronically and sub-
mitted to the public institutions in question. 

Art. 74 of the Constitution tells us who has the 
right to initiate draft laws in Romania:  (1) The 
legislative initiative belongs, as the case may 
be, to the Government, deputies, senators or 
a number of at least 100,000 citizens with the 
right to vote. Citizens who express their right 
to a legislative initiative must come from at le-
ast a quarter of the country’s counties, and in 
each of these counties, respectively in the city 
of Bucharest, at least 5,000 signatures must be 
registered in support of this initiative. Therefo-
re, the citizens, can propose laws if we meet the 
conditions of para. (1) of Art. 74 of the Roma-
nian Constitution. For this, however, it is neces-
sary to associate, to act collectively. 

2. Active participation
One of the good practices for active partici-
pation is coming from an NGO, PONT Group 
from Cluj-napoca. Com’ON Cluj-Napoca is  
a participatory process for youth whose first 

edition took place in 2015 and in which tho-
usands of people have participated so far. 
Com’ON invites young people from Cluj to 
register group initiatives to improve the life 
of the local community. Then, they are vo-
ted online - also by the Cluj community - and, 
subsequently, the first 35 ranked are awar-
ded from funds provided by the Cluj-Napoca 
City Hall and Local Council and the Roma-
nian Commercial Bank. The final and essen-
tial step is putting the initiatives into practice 
by young people. In other words, Com’ON is  
a process addressed to young people, based on 
the principles of participatory budgeting, ba-
sed on the trio: the financial supporter – that 
is, Cluj-Napoca City Hall is the decision-making 
factor that decides to delegate the decision to 
the public; a group of initiators – i.e. young pe-
ople with creative ideas and ready to put them 
into practice; community members – i.e. people 
who live, study or work in Cluj-Napoca, who de-
cide by voting which of the initiatives are really 
favorable to the city and which must be imple-
mented.

Any informal group of at least three members 
between the ages of 14 and 35 who can turn 
an idea into an action plan is welcome to ap-
ply. A group can propose as many initiatives as 
it wants, of which a maximum of three can be 
awarded. The next step is technical evaluation 
- Proposed initiatives undergo a technical eva-
luation to check if they are eligible. The third 
step is voting: any person who lives, works or 
studies in Cluj-Napoca can vote for a maximum 
of 10 initiatives. Com’ON Cluj-Napoca empha-
sizes four essential dimensions, relevant to the 
current context in which we all have to adapt 
on the fly to status quos still in formation. It 
requires new ways of thinking, innovation and 
looking at groups and community members in 
a new light. The relevant priorities for Cluj’s 
urban reality that we emphasize within Com’ON 
Cluj-Napoca’22:
1) HEALTH – Take care!
The organizers are waiting for initiatives rela-
ted to improving health, whether it is physical 
or mental, spiritual, emotional.
2) LEARNING – Train your brain!
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The community would benefit a lot from your ide-
as with educational potential, which aim to deve-
lop general or specific skills. You can also write 
initiatives that address the teacher-pupil/student 
relationship or topics related to gender equality or 
that based on ethnic criteria.
3) ENGAGEMENT – Get involved!
Here are ideas that encourage the spirit of 
initiative, collaboration, civic-social-cultural 
participation in the life of the community: initia-
tives related to culture, sports activities, volun-
teering, free time; you would also be welcome 
to think about how you can address issues and 
challenges related to equal opportunities in 
terms of participation in community life.
4) ENABLING ENVIRONMENT – Create support!
The organizers are also waiting for ideas on 
support services for young people, youth cen-
ters, mobility, transport, but also public policies 
to support young people.

3.  Volunteers for refugees
Order of Malta Relief Organisation in Roma-
nia and Red Cross Romania are in the front 
line to help others. Since the beginning of the 
war, young people have been helping refugees 
from Ukrain. They stand for hours handing out 
food and all kinds of useful things at the border 
crossings, they move several tons of donations 
every day, sort them and load them onto trucks. 
One of the volunteers is N. Anita. “First of all, I 
would like to emphasize that we are against any 
form of aggression, any form of war, but we are 
too small. But what we can do are the following: 
we help, help and help. Everyone started syste-
matically collecting donations from citizens, 
entrepreneurs, businessmen and institutions. 
The collection continues and everyone is asking 
for solidarity from the citizens. These materials 
are collected at the Malteser in Satu Mare and 
from there they will go to Ukraine” – said Anita 
who is volunteering in all kinds of youth NGOs. 

Important change is the law of volunteering. 
Law no. 78/2014 or the Law on Volunteering 
was promulgated in 2014 and specifies that vo-
lunteer experience will be considered profes-
sional experience, but NOT seniority in work if 

it is carried out in the field of completed studies

The most important aspects of the updated 
Volunteer Law: volunteering is considered any 
activity of public interest undertaken in fields 
such as: art and culture, sport and recreation, 
education and research, labor protection, he-
alth, social assistance, religion, civic activism, 
human rights, humanitarian and/or philanthro-
pic aid, community development and social 
development.; During the period of the volun-
teering activity and at the end of the volunte-
ering action, the organization within which the 
volunteering was carried out issues a volunte-
ering certificate, which also includes an activity 
report; Volunteering takes place on the basis 
of a written contract. The contract must be ac-
companied by a volunteer sheet and a volunte-
er protection sheet; If two or more candidates 
obtain equal points in the contests organized to 
occupy a position, public institutions, employ-
ers of natural or legal persons may award ad-
ditional points to candidates who have volunta-
ry activities in their CV.

4. Young women for young women
Violence against women and girls continues to 
be present in Romanian society. Year after year, 
the Network for the Prevention and Combating 
of Violence against Women as a common voice 
and all member organizations of the network 
individually act to prevent and combat the phe-
nomenon. They had a decisive say in changing 
the legislation and introducing the provisional 
protection order. During the 16 days of acti-
vism starting with the International Day for the 
Elimination of Violence against Women listen 
to their voices, survivors and those who work 
to support them and advise them how to chan-
ge their lives. In the year 2000, the General As-
sembly of the United Nations established by 
Resolution no. A/RES/54/134, that 25 Novem-
ber be the International Day for the Elimination 
of Violence against Women. Through the afo-
rementioned Resolution, the United Nations 
General Assembly invites governments, United 
Nations agencies, international and non-gover-
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nmental organizations to organize events on 
this day to draw public attention to the issue of 
violence against women.

Since 1991, the international campaign to eli-
minate violence against women and girls has 
been launched, marking the series of 16 days 
of activism against violence against women, 
which takes place every year on November 25 
(International Day for the Elimination of Vio-
lence against Women). – December 10 (Inter-
national Human Rights Day (adopting the Uni-
versal Declaration of Human Rights).

Let’s not forget the numbers, because they, 
together with the women’s testimonies, will 
motivate us all to give up the way of thinking 
that fuels the phenomenon. Out of 38,445 acts 
of domestic violence reported to the police in 
2018, only 3.5%, i.e. 1,360 defendants, ended 
up in court, down from 2017. In 2018, 26% of 
murders took place in the family, 64% of the 
victims are women and girls. 28% of protection 
orders issued in 2018 were violated. 90% of 
victims seeking protection orders are women.

The situation has worsened significantly due 
to COVID-pandemic. Around the world, re-
searchers and other specialists consistently 
warn of the increased risk of domestic violence 
escalating against vulnerable groups (children, 
women, the elderly or people with disabilities) 
against the backdrop of home isolation and so-
cial distancing . In Romania, every 30 seconds, a 
woman is beaten by a man, and every five days 
a woman dies in a man’s fist. What is more alar-
ming is that almost 60% of Romanians consider 
violence against women justified and do not 
react when they witness violence. Domestic 
violence is a societal problem, with consequen-
ces on children’s education, on the evolution of 
a person. In Romania, assaulted women called 
the single national number 2,831 times from 
May 2020 to November. Every hour, a woman 
calls 112 to report her violent partner. And 
that’s not all: there are extremely many victims 

who do not seek help, who prefer to suffer in 
silence due to the lack of shelters and an effec-
tive protection system. Unfortunately, many of 
the women are killed before they can call for 
help again. 

In this situation a big campaign was the Nők 
Elleni Erőszak Elleni Mozgalom (acronym: 
NEEEM – nem means no) - Movement Against 
Violence Against Women organized in 2017 by 
the women’s organization of the Democratic 
Alliance for Hungarians in Romania. The cam-
paign took place in 17 counties of Romania and 
included workshops, camps, launching a websi-
te dedicated to this project.

There is always hope that a generation will fi-
nally find its voice and dare to stand up for the 
principles that are important to them. I think 
that Romania is on the right track, because the-
re are initiatives from young people, organized 
from below, even if the process is slow. The fol-
lowing years and decades will prove this!

 

Sources:

https://www.feminism-romania.ro/ 
https://green-report.ro/fridays-for-future-romania/ 
https://www.mediafax.ro/social/problema-rosia-mon-
tana-se-reaprinde-ong-urile-condamna-solicitare-
a-premierului-de-retragere-a-dosarului-de-la-une-
sco-20166641 
https://www.militiaspirituala.ro/nc/home.html 
h t t p s : //r o .w i k i p e d i a . o r g / w i k i / P r o t e s t e l e _ d i n _
Rom%C3%A2nia_din_2015 
https://www.acceptromania.ro/ 

86

https://www.feminism-romania.ro/
https://green-report.ro/fridays-for-future-romania/
https://www.mediafax.ro/social/problema-rosia-montana-se-reaprinde-ong-urile-condamna-solicitarea-premierului-de-retragere-a-dosarului-de-la-unesco-20166641
https://www.mediafax.ro/social/problema-rosia-montana-se-reaprinde-ong-urile-condamna-solicitarea-premierului-de-retragere-a-dosarului-de-la-unesco-20166641
https://www.mediafax.ro/social/problema-rosia-montana-se-reaprinde-ong-urile-condamna-solicitarea-premierului-de-retragere-a-dosarului-de-la-unesco-20166641
https://www.mediafax.ro/social/problema-rosia-montana-se-reaprinde-ong-urile-condamna-solicitarea-premierului-de-retragere-a-dosarului-de-la-unesco-20166641
https://www.militiaspirituala.ro/nc/home.html
https://ro.wikipedia.org/wiki/Protestele_din_Rom%C3%A2nia_din_2015
https://ro.wikipedia.org/wiki/Protestele_din_Rom%C3%A2nia_din_2015
https://www.acceptromania.ro/


MISJA PARTYCYPACJA

Michał Bawełek – student historii i psychologii w ramach Indywidualnych Studiów Międzyobszaro-
wych na Uniwersytecie Śląskim. Aktor i reżyser-amator, pasjonat starożytności klasycznej, religio-
znawstwa i antropologii; korepetytor, miłośnik Śródziemnomorza. Zaangażowany w kulturę lokalną, 
content-creating i pracę warsztatową za pośrednictwem projektów społecznych aktywizujących mło-
dych, m.in. Misja Partycypacja, Meet and Code. 

Beata Duda – wykładowczyni akademicka w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie prowadzi 
zajęcia w oparciu o ideę partycypacji i świadomego uczestnictwa młodych w przestrzeni publicznej; 
posiada doświadczenie w realizacji grantów w ramach krajowych programów ministerialnych (m.in. 
NCK i MKiDN: Ojczysty – dodaj do ulubionych, Kultura Dostępna, Promocja czytelnictwa) czy mię-
dzynarodowych przedsięwzięć realizowanych w ramach takich programów, jak Erasmus+ czy Fundu-
sze Europejskie – Wiedza-Edukacja-Rozwój.

Małgorzata Grzonka – absolwentka filologii polskiej, wiceprezeska Fundacji Wiedzy i Dialogu Spo-
łecznego Agere Aude, prowadzi warsztaty dla młodzieży, realizuje projekty społeczne, moderuje spo-
tkania dla młodzieży (prowadzone metodą open space), koordynuje projekty (m.in. Młodzi dają radę, 
Wybierz kulturę, z hejtem nie jesteś sobą czy Stop hejt. Wybierz język bez przemocy). Prowadziła 
tutoring grupy licealistów oraz tworzyła Grę o budżet (wykorzystaną w projekcie dot. partycypacji 
młodzieży).

Bartłomiej Kokot – student zarządzania Politechniki Śląskiej. Pasjonat fotografowania – od kilku lat 
zajmuje się fotografią dokumentacyjną i portretową, tworzy własne techniki improwizacji ze zdjęciami. 

Mateusz Kokot – absolwent komunikacji promocyjnej i kryzysowej na Uniwersytecie Śląskim w Ka-
towicach, zajmuje się marketingiem w social mediach oraz tworzeniem materiałów filmowych na po-
trzeby nowych mediów. Hobbystycznie organizuje konwenty oraz gry terenowe, zajmuje się także 
tworzeniem gier komunikacyjnych oraz podcastów.

Franciska Őri-Pákay – wiceprezeska Stowarzyszenia Kulturalnego dla Młodzieży z Satu Mare w Ru-
munii. Jest niezależną trenerką w dziedzinie edukacji nieformalnej młodzieży i pracuje jako koordy-
natorka projektów. Obecnie koordynuje projekty finansowane przez UE zarówno dla organizacji mło-
dzieżowych, jak i dla sektora publicznego.

Terram Pacis – fundacja założona w 2010 roku, jest organizacją praw człowieka, niezależną, humani-
tarną i non-profit, z wielką pasją zajmującą się edukacją młodzieży. Zmienianie życia czyni nas szczę-
śliwymi! Strona internetowa: www.terrampacis.org. 
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Antoni Sobisz – student kierunku komunikacja cyfrowa na Uniwersycie Śląskim. Cyfrowy humanista, 
początkujący fotografik, operator kamery wideo i całkiem zaawansowany technicznie montażysta.  
W czasie wolnym uwielbia aktywności sportowe i gry komputerowe.

Tomasz Sobisz – aktywista angażujący się w budowanie społeczności lokalnych, zwolennik two-
rzenia aktywnych wspólnot opartych na wiedzy i wzajemnym szacunku, propagator uczenia się 
przez całe życie. Współzałożyciel Fundacji Agere Aude i Fundacji Rozwoju Edukacji SPATIA. Po-
mysłodawca i koordynator projektów edukacyjnych i społecznych. Swoim doświadczeniem  
w zakresie komunikacji i kreacji tekstu dzieli się ze studentami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Katarzyna Sujkowska-Sobisz – społeczniczka, nauczycielka akademicka, naukowczyni, preze-
ska Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, profesorka Uniwersytetu Śląskiego  
w Katowicach. Koordynatorka kilkudziesięciu projektów, w tym 5 międzynarodowych: E-learning pro-
spects for humanities, Cross-disciplinary Academics Offer czy Knowledge of Islands. Zaangażowana 
w aktywności kluczowe z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności nauki.   

Karolina Skórka – pisze i nagrywa dla Śląskiej Opinii. Na kanale podcastowym redakcji moż-
na posłuchać jej nagrań o polityce, ekonomii i książkach. Do mikrofonu zaprasza społeczników,  
z którymi rozmawia o aktywizmie i pracy z ludźmi. Zawodowo wpiera instytucje i organizacje po-
zarządowe w działaniach PR-owych. Przez 6 lat jako rzeczniczka prasowa dbała o wizerunek Mia-
sta Chorzów, teraz działa na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Domu Aniołów 
Stróżów. Można spotkać ją także na Uniwersytecie Śląskim, gdzie opowiada studentom o pracy  
z mediami. 

Szymon Witczak – lokalny lider, absolwent kultur mediów oraz komunikacji promocyjnej i kryzyso-
wej na Uniwersytecie Śląskim, pracownik Muzeum w Mikołowie oraz koordynator Młodzieżowej 
Rady Miejskiej Mikołowa, członek Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude. Organizator 
konferencji naukowych – ogólnopolskich i międzynarodowych. Koordynator projektów społecznych  
i kulturalnych, edukacyjnych, w tym: Spotkania ze Śląskiem, Gryfne beboki i gdzie je znaleźć. Mocno 
zaangażowany w społeczność lokalną.

Anna Zachurzok – feministka, aktywistka, humanistka, pracuje jako animatorka kultury w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Chybiu i współpracuje z Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude. Jest 
nieuleczalną idealistką wierzącą w edukację i głęboko przekonaną, że można zmienić świat. Najważ-
niejszymi w jej pracy i aktywności społecznej są kwestie równości i praw kobiet oraz działania na rzecz 
społeczności lokalnej. Miłośniczka sztuki, wielbicielka polskiego kina, czytelniczka.
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