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DOKUMENT EX-POST
RAN – Podręcznik postępowania wobec
polaryzacji
Podsumowanie
Przestępstwa z nienawiści, rosnąca nietolerancja,
ksenofobia, zamknięte ideologie i społeczności, przemoc
uliczna ze strony prawicowych i lewicowych ekstremistów –
wszystko to są przejawy polaryzacji, które stanowią
zagrożenie dla fundamentalnych wartości Europy.
Podkreślając własne regionalne problemy związane z
polaryzacją – i poszukując sposobu, by ją zrozumieć –
praktycy RAN z całej Europy zebrali się w Amsterdamie 6
lipca 2017 r. W szczególności poszukiwali działania –
sposobu, żeby coś zrobić i zapanować nad sytuacją.
Ta duża grupa praktyków, reprezentująca zakres działania
różnych grup roboczych, opracowała projekt Podręcznika
postępowania wobec polaryzacji. Tekst wprowadza model
Barta Brandsmy wyjaśniający mechanizmy polaryzacji i
zawiera rozdziały oferujące praktyczne wskazówki dla
różnych sektorów.
Autorami tego dokumentu są:Steven Lenos, Wessel
Haanstra, Marjolein Keltjens oraz Maarten van de Donk,
RAN Centre of Excellence.
Poglądy wyrażone w niniejszym dokumencie są poglądami
autorów i nie zawsze odzwierciedlają poglądy RAN Centre
of Excellence, Komisji Europejskiej, jakiejkolwiek innej
instytucji lub uczestników grup roboczych RAN.
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Podstawowe informacje o polaryzacji, RAN i praktykach
Wydarzenie tematyczne w Amsterdamie (6 lipca 2017 r.) otworzyła grupa praktyków RAN, którzy
przedstawili przekonujący i niepokojący obraz Europy z narastającym zjawiskiem polaryzacji. Polaryzację
obserwuje się na północy i na południu, na wschodzie i na zachodzie. W społeczności praktyków RAN rosną
obawy dotyczące polaryzacji między różnymi grupami społecznymi. Polityka oszczędności i reformy
gospodarcze spowodowały wzrost poczucia niepewności i doprowadziły do narastania gniewu wśród
obywateli w całej Europie. Tę niepewność wykorzystują podmioty usiłujące zyskać poparcie na bazie
narracji „my i oni”. Powoduje to wzrost napięcia. Kryzys migracyjny i uchodźczy również dostarczają
pożywki dla polaryzacji, podobnie jak niedawne incydenty i ataki terrorystyczne.
Te ataki z kolei prowadzą do wzrostu liczby przestępstw z nienawiści – niektórych na małą skalę, innych
bardziej poważnych. Polaryzacja tworzy podatny grunt dla radykalizacji.
Polaryzacja była tematem kilku dokumentów i spotkań RAN. Wszystkie one pasują do planu na rok 2017,
którego najważniejszym punktem jest napisanie i rozpowszechnianie Podręcznika postępowania wobec
polaryzacji RAN, stanowiącego materialne narzędzie. Podręcznik uwzględnia następujące materiały:
•
•
•

RAN PREVENT, ‘How to prevent future violence in post-conflict areas’, Zagreb (19-20 November
2012);
RAN POL ‘Successful and effective engaging with communities’, Oslo (6-7 April 2016)1;
Wydarzenie tematyczne dotyczące uchodźców i polaryzacji (14 kwietnia 2016 r.)2;

•

Seria czterech warsztatów państw członkowskich na temat polaryzacji oraz kryzysu migracyjnego i
uchodźczego (11, 12, 13 maja i 16 września 2016 r.);

•

Opracowanie tematyczne ‘Tackling the challenges to prevention policies in an increasingly polarised
society’, (November 2016)3;

•
•

Wizyta studyjna w Irlandii Północnej (24-25 kwietnia 2017 r.);
‘Working on the polarisation manual’, joint meeting RAN EDU and POL meeting in Stockholm (10-11
May 2017);

•

‘Strengthening community resilience’, RAN YF&C4, London (29-30 June 2017);

1

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-wedo/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-pol/docs/ran_pol_ex_post_paper_oslo_en.pdf
2
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/whatwedo/networks/radicalisation_awareness_network/ranpapers/docs/ran_ex
_post_paper_the_refugee_and_migrant_crisis_en.pdf
33
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/whatwedo/networks/radicalisation_awareness_network/ranpapers/docs/tackling_challenges_prevention_policies_in_increasingly_polarised_society_112016_en.pdf
4
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•

‘Multi- or cross cultural approaches to preventing polarisation and radicalisation’, RAN H&SC5
meeting, 4-5 July 20176.

Te działania zostały podsumowane na wydarzeniu tematycznym w lipcu, kiedy udostępniono wstępną
wersję Podręcznika dotyczącego polaryzacji w formie dokumentu ex ante. Temat polaryzacji był omawiany
szczególnie często przez RAN POL i RAN EDU, co doprowadziło do intensywnych dyskusji panelowych na
wydarzeniu tematycznym, w trakcie których liderzy grup roboczych i ich zwolennicy opracowywali swoje
rozdziały podręcznika.

Polaryzacja: z czym mamy do czynienia?
Polaryzacja może być postrzegana jako konstrukt myślowy oparty na założeniu istnienia tożsamości „my” i
„oni”. W procesie polaryzacji główna i aktywna narracja dotyczy postrzeganych (i często wyolbrzymionych)
różnic, przy czym występuje też uproszczona narracja o innych. Pomija się to, co „my” i „oni” mogą mieć
wspólnego. Dlatego polaryzacja przejawia się w formie negatywnych myśli i postaw wobec innych grup, co
może skutkować narastającą wrogością i segregacją. W efekcie może to doprowadzić do sytuacji, w których
nietolerancja przeradza się w mowę nienawiści lub nawet w przestępstwa z nienawiści. W takim
środowisku niektóre grupy (lub ich części) lub osoby mogą ulec radykalizacji w kierunku brutalnego
ekstremizmu i terroryzmu. Rekrutacja do ideologii ekstremistycznych jest znacznie bardziej skuteczna, jeżeli
istnieją podatne grupy, które uważają, że ich grupa i tożsamość są obrażane lub nawet zagrożone.
J.M. Berger opublikował niedawno dokument prezentujący wyniki badań dla Międzynarodowego Centrum
ds. Zwalczania Terroryzmu(ICCT) pod tytułem Extremist Construction of Identity: How Escalating Demands
for Legitimacy Shape and Define In-Group and Out-Group Dynamics7. Berger definiuje „drabinę budowy
tożsamości” (ladder of identity construction).

5

H&SC to grupa robocza ds. zdrowia i opieki społecznej
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/whatwedo/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-h-andsc/docs/ran_hsc_multi_cross_cultural_approaches_dublin_04-05_07_2017_en.pdf
7
https://icct.nl/publication/extremist-construction-of-identity-how-escalating-demands-for-legitimacy-shapeanddefine-in-group-and-out-group-dynamics/
6
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Rysunek 1 Grupy tożsamościowe ewoluujące w kierunku ekstremizmu (Berger 2017)

Choć Berger nie używa słowa „polaryzacja”, proces odbywający się w górnej części wykresu jest wyraźnie
zbliżony do polaryzacji i stanowi pierwsze szczeble drabiny budowy tożsamości. Przyglądając się procesom
przekształcającym grupy tożsamościowe w grupy ekstremistyczne, Berger wyciąga następujące wnioski:
•

Ruchy tożsamościowe są zorientowane na uzyskanie legitymizacji grupy
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(powstałej w związku z czynnikami geograficznymi, religią, pochodzeniem etnicznym lub innymi
cechami wspólnymi prima facie);
•

Ruchy ulegają ekstremizacji, gdy potrzeba legitymacji grupy własnej eskaluje do punktu, w którym
może być zaspokojona wyłącznie kosztem grupy obcej.

W procesach polaryzacji i radykalizacji postaw w kierunku brutalnego ekstremizmu te wydarzenia są ze
sobą powiązane, a nawet wzajemne. Zatem grupa obca sama siebie postrzega jako grupę własną.
Polaryzację mogą przyspieszyć zdarzenia zapalne, katalizowane i nagłaśniane przez środki masowego
przekazu oraz media społecznościowe. Fałszywe wiadomości, pozorowane zdarzenia oraz tzw. bańki
informacyjne wzmacniają proces polaryzacji. W drugą stronę – grupa określana jako obca z perspektywy
wewnętrznej jest grupą własną, a dla jej członków to „tamci” są grupą obcą.

Polaryzacja – radykalizacja
Sieć upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw nie jest Siecią upowszechniania wiedzy o polaryzacji.
Polaryzacja nie jest kluczowym tematem dla praktyków zapobiegających radykalizacji postaw prowadzącej
do brutalnego ekstremizmu i terroryzmu. Jednakże społeczność praktyków RAN jest zaniepokojona. Dążymy
do zapobiegania radykalizacji, a poprzez zapobieganie i zmniejszanie polaryzacji tworzymy warunki, w
których nietolerancyjne ideologie oparte na przeciwstawieniu „my i oni” są mniej atrakcyjne dla
poszczególnych osób.
Ponadto w spolaryzowanych okolicznościach, w których stosowana jest mowa nienawiści, a także język
nawiązujący do przemocy, istnieje ryzyko, że pojedyncze osoby lub małe grupy uciekną się do przemocy.
Niedawno byliśmy świadkami takich sytuacji: zabójstwa brytyjskiej posłanki do Izby Gmin Joe Cox,
zastrzelenia polityków republikańskich w USA oraz ataków bombowych „o charakterze terrorystycznym” na
holenderski meczet i ośrodek dla uchodźców. Do tych ataków dochodzi w całej Europie – od jej krańców
południowych do północnych. I na zachodzie, i na wschodzie obserwujemy, jak polaryzacja prowadzi do
wrogości, wykluczenia społecznego i przemocy. Spolaryzowana Europa, w której dominują silne i pełne
nienawiści mentalne podziały „my i oni”, to bagno zapewniające idealne środowisko dla rekruterów
ekstremistycznych, gdzie radykalizujące się jednostki stosują przemoc.
Ważne jest, aby podkreślić różnice i podobieństwa między polaryzacją i radykalizacją. W rozumieniu RAN
radykalizacja to proces, w którym jednostka przyjmuje ekstremistyczne poglądy polityczne, społeczne lub
religijne oraz aspiracje, na podstawie których później odrzucane są wartości takie jak różnorodność,
tolerancja i wolność wyboru, a także uzasadnia się łamanie prawa oraz stosowanie przemocy wobec mienia
i osób. Ten proces może osiągać kulminację w przestępstwach terrorystycznych, które „definiuje się jako
czyny popełnione z zamiarem »poważnego zastraszenia ludności«, »nieuprawnionego zmuszenia rządu lub
organizacji międzynarodowej do wykonania lub powstrzymania się od wykonania określonych czynności«
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lub »poważnego zdestabilizowania lub zniszczenia podstawowych struktur politycznych, konstytucyjnych,
gospodarczych lub społecznych kraju lub organizacji międzynarodowej“.8
Proponowana przez Bergera definicja radykalizacji jest ciekawa i mogłaby być pomocna poza dyskursem na
temat polaryzacji:
Radykalizacja to proces przyjmowania coraz bardziej negatywnych opinii na temat grupy obcej,
przy czym uzasadniane są coraz bardziej agresywne działania wobec tej grupy.

Jak wyjaśniono w dokumencie tematycznym RAN pt. Tackling the challenges to prevention policies in an
increasingly polarised society: „Polaryzacja niekoniecznie prowadzi do radykalizacji, a radykalizacja nie musi
skutkować narastającą polaryzacją. Odpowiedź kryje się w koncepcji czynników, które sprawiają, że ludzie
stają się podatni na ekstremistyczną propagandę i rekrutację”. RAN pisała o całym szeregu czynników. 9
Proces polaryzacji u jednostki potęguje wiele czynników społecznych i psychologicznych, które wpływają na
podatność.
Głęboko podzielona społeczność, gdzie występuje wrogość między grupami oraz silna mentalność „my i
oni”, to idealny grunt dla rekruterów i osób o radykalnych zapatrywaniach propagujących ekstremistyczne
ideologie, wykorzystujących poczucie strachu, braku zaufania i odrzucenia przez „nich”.

Zrozumieć polaryzację i nauczyć się nią postępowania wobec niej –
podejście Barta Brandsmy
Na wspólnym posiedzeniu EDU i POL w Sztokholmie uczestnicy rozmawiali o modelu postępowania wobec
polaryzacji zaproponowanym przez Barta Brandsmę10. W ramach krótkiego wprowadzenia prosimy obejrzeć
czterominutowy materiał:
https://www.youtube.com/watch?v=5R3gzMONDUI

8

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571320/EPRS_ATA(2015)571320_EN.pdf
RAN Issue Paper The Root Causes of Violent Extremism, Magnus Ranstorp 9 [Wersja polska: Opracowanie tematyczne
RAN, Źródłowe przyczyny brutalnego ekstremizmu, Magnus Ranstorp]
10
Bart Brandsma https://www.polarisatie.nl/eng-home-1/
9
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Model polaryzacji opisany przez Barta Brandsmę był
również prezentowany na wcześniejszych spotkaniach,
takich jak spotkanie RAN POL w sprawie społeczności11
oraz wydarzenie tematyczne dotyczące kryzysu
uchodźczego i wyzwań stojących przed polityką
prewencyjną. Model ten jest coraz bardziej popularny w
niektórych krajach i jest stosowany przez policję
holenderską oraz, na przykład, w Royal Athenaeum w
Antwerpii (Belgia) – szkole, gdzie dyrektorem jest Karin
Heremans, współprzewodnicząca RAN EDU.
Aby społeczność praktyków RAN mogła uzyskać więcej informacji na temat modelu Brandsmy, RAN
Centre of Excellence przetłumaczyło nieznacznie skróconą wersję jego książki na język angielski.
Można ją pobrać pod adresem: https://www.polarisatie.nl/eng-home/. Podejście przedstawione w książce
podsumowano tutaj.
Brandsma twierdzi, że polaryzacja powstaje w oparciu o trzy zasady i pięć ról:
Trzy zasady:
1. Polaryzacja to konstrukt myślowy, mentalność „my i oni”, tworzona w oparciu o tożsamości i grupy.
Polaryzacja to manipulacja, podejście wykorzystujące incydent lub konflikt.
2. Polaryzacja potrzebuje paliwa; wzrasta na rozmowach o tożsamości w połączeniu z osądzaniem.
Polaryzacja umiera, jeżeli nie ma komunikacji, nie ma inwestowanej w nią energii.
3. Polaryzacja opiera się na uczuciach i emocjach. Fakty i dane liczbowe nie wystarczą, by panować nad
polaryzacją.
Pięć ról
1. „Prowokatorzy” ustawiający się na przeciwległych biegunach usiłują stwarzać polaryzację, prowokują
ze swoich biegunów. Roszczą sobie wyłączne prawa do prawdy i są bardziej nastawieni na „nadawanie”
niż na „odbiór”. Nie chcą prawdziwego dialogu.

2. „Zwolennicy” wybrali stronę i przeszli do prowokatorów; w tym miejscu rozwija się polaryzacja.
3. „Osoby w strefie środka”, o niejednoznacznym podejściu, nie wybrali strony, nie uczestniczą w
polaryzacji. Mogą być neutralni, wystraszeni lub obojętni. Są na celowniku prowokatorów; gra w
polaryzację rozstrzyga się w strefie środka.

11

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-wedo/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-pol/docs/ran_pol_ex_post_paper_oslo_en.pdf
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4. „Mediatorzy” starają się zaprowadzić pokój i umiarkowane nastroje, docierając do obu
przeciwstawnych biegunów. Jednak w ten sposób osoby te podkreślają istnienie dwóch biegunów, co w
rezultacie może dodatkowo napędzać polaryzację.
5. „Kozły ofiarne” są obwiniane lub atakowane, mogą nimi być niespolaryzowane osoby w strefie środka
lub mediatorzy.
Cztery czynniki decydujące:
1. Zmiana docelowej grupy odbiorców. Prowokatorzy wskazują, że wrogiem jest drugi prowokator, lecz
celują w osoby znajdujące się w strefie środka, czyli tam, gdzie wszystko się rozgrywa. Aby uzyskać
depolaryzację, należy zatem zwrócić się do osób w strefie środka.
2. Zmiana tematu. Należy odejść od konstruktu tożsamości wybranego przez prowokatorów i rozpocząć
rozmowę na temat wspólnych problemów i interesów osób znajdujących się w strefie środka.
3. Zmiana pozycji. Nie należy działać ponad stronami, lecz zwrócić się do osób w strefie środka;
4. Zmiana tonu; nie chodzi o to, czy fakty są dobre, czy złe. Należy stosować język mediacji, starać się
zaangażować i znaleźć kontakt ze zróżnicowanymi osobami w strefie środka.
Polaryzacja – konflikt
Brandsma podkreśla konieczność rozróżnienia
między polaryzacją a konfliktem.
Polaryzacja to sztuczna konstrukcja tożsamości. W
przypadku konfliktu musi występować zdarzenie,
sprawcy i ofiary. Coś zostało zniszczone, ukradzione
lub ktoś został skrzywdzony. Ludzie są bezpośrednio
zaangażowani i walczą z jakiegoś powodu. Są
właścicielami problemu.
W problemie polaryzacji chodzi o ludzi, do których
kieruje się wąski przekaz tożsamościowy i na których wywiera się presję, aby opowiedzieli się po jakiejś
stronie. Prowokatorzy usiłują ich zwabić i poddać polaryzacji. Definicja problemu oraz odpowiedzialność za
problem są niejasne. Czy wszyscy muzułmanie uczestniczą w konflikcie w przypadku ataku, do którego
przyznaje się Daesh? Czy może jakieś podmioty próbują wciągnąć ludzi w „czarno-biały konstrukt
tożsamości”? Gdy występuje konflikt, możemy opierać się na długiej tradycji mediacji i budowania pokoju.
Dynamika polaryzacji jest jednak inna. Elementy znane z mediacji w przypadku konfliktu, takie jak język
mediacji i zachowania mediacyjne, są pomocne, ale polaryzacja wymaga też innych metod. Tutaj do gry
wchodzą opisane powyżej trzy zasady, pięć ról i cztery czynniki decydujące.
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Podręcznik postępowania wobec polaryzacji RAN dla praktyków z
pierwszej linii
Brandsma stwierdza, że niektóre podmioty mają do odegrania rolę oczyszczającą. Nauczyciele, policjanci,
dyrektorzy szkół i pracownicy opieki społecznej, w ramach swojej roli zawodowej i etosu, odczuwają
potrzebę zapobiegania dalszej polaryzacji. W wielu miastach i miasteczkach tę prewencyjną funkcję pełni
też prezydent lub burmistrz, choć w walce o głosy politycy mogą również napędzać i wykorzystywać
polaryzację, aby zmobilizować swój elektorat. Wszystkie wymienione podmioty mają do wypełnienia rolę
przywódczą. Istnieje jednak ryzyko, że starając się ją wypełnić, mimowolnie zaostrzają polaryzację. Jeśli
głoszony przez nich przekaz i interwencje nasilają dychotomię – czarno-biały konstrukt „my i oni” – może
się okazać, że pomagają prowokatorom. Na przykład, mogą oni napędzać polaryzację, odgrywając rolę
neutralnego mediatora i doprowadzając do nawiązania dialogu pomiędzy dwoma prowokatorami na
przeciwstawnych biegunach. Działając według zasad prowokatorów i uczestnicząc w ich grze, podkreślają
istnienie dwóch skonstruowanych biegunów.
Polaryzacja nie jest jak pogoda. Podmioty działające mogą mieć na nią wpływ. Dlatego RAN przedstawia ten
podręcznik jako materialne narzędzie zwracające uwagę na czynyi właściwe postępowanie.
Podręcznik zawiera sześć rozdziałów tematycznych
•
•
•

Komunikacja
Administracja lokalna
Policja

•
•
•

Edukacja
Społeczności, rodziny i młodzież
Więzienie i kara w zawieszeniu

Każdy rozdział skupia się na interwencjach i działaniach odpowiadających danemu sektorowi. Jednak w
każdym przypadku warto stosować pewne praktyczne zasady.
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Praktyczne wskazówki dla wszystkich
Nie czyń szkody, poznaj dynamikę polaryzacji
Niezależnie od zawodu warto zainwestować w poznanie unikatowego charakteru polaryzacji, aby mieć
pewność, że twoje działania i głoszony przekaz nie będą przypadkiem służyć polaryzacji i jej prowokatorom.
Dlatego dobrym pomysłem jest organizowanie kursów dotyczących zasad, ról i czynników decydujących.
Nie bądź zaskoczony po czasie. Bądź przygotowany!
Staraj się budować poczucie – lub procedury – pozwalające zauważać i reagować na pierwsze oznaki
potencjalnie problematycznej polaryzacji. Poprzez wewnętrzną ocenę, konsultacje z partnerami i
sprawdzanie danych staraj się zidentyfikować polaryzację, gdy wciąż jest na etapie, gdzie łatwo jest
sobie z nią radzić.
Postępowanie wobec polaryzacji wymaga współpracy interdyscyplinarnej
Ponieważ polaryzacja jest procesem społecznym, wielu podmiotów w ramach społeczeństwa może na nią
wpływać w sposób pozytywny lub negatywny. Do postępowania wobec polaryzacji wymagana jest zatem
współpraca interdyscyplinarna. Wszystkie odpowiednie podmioty muszą
być zaangażowane w koordynowanie informacji i działań – zwłaszcza gdy polaryzacja osiąga niepokojący
poziom.
Chroń szczególnie narażonych praktyków, którzy mają osobiste doświadczenia z polaryzacją
Współpracownicy, których wcześniejsze osobiste doświadczenia są jakoś zakorzenione w procesach
polaryzacji mogą szczególnie pomóc innym w rozumieniu odpowiednich emocji, istotnych osób i czynników.
Istnieje jednak poważne ryzyko, że będą musieli skonfrontować się z pytaniami lub nawet zarzutami
dotyczącymi ich stanowiska. To może ich osłabić. W takich sytuacjach mądrym rozwiązaniem może być
przesunięcie tych osób na dalszy plan.

Sieć upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw

10

Dokument ex-post
RAN – PODRĘCZNIK POSTĘPOWANIA WOBEC POLARYZACJI
Wydarzenie tematyczne 6 lipca 2017 r., Amsterdam (NL)

Komunikacja i postępowanie wobec polaryzacji
Dlaczego w polaryzacji ważna jest komunikacja?
Polaryzacja jest całkowicie zależna od komunikacji. Bez komunikacji nie ma polaryzacji. Wszystkie podmioty
działające wśród sił polaryzacyjnych powinni zatem zwracać uwagę na sposób, w jaki się komunikują lub
jak są przedstawiane zarówno w mediach głównego nurtu, jak i w mediach społecznościowych.
W tym rozdziale skupimy się na trzech aspektach:
• Strategiczna komunikacja w siedmiu krokach
•

Kampanie wspierające osoby w strefie środka i zwiększające odporność• Środki
masowego przekazu, prasa i organizacje medialne

Jak zrozumieć polaryzację i jak stosować strategiczną komunikację
Siedem praktycznych kroków przedstawionych poniżej to adaptacja kroków opisanych w Podręczniku RAN
dotyczącym reakcji na powracających i ich rodziny.12
W jaki sposób komunikować się strategicznie, aby właściwie postępować wobec polaryzacji
1. Należy jasno określić lokalny problem związany z polaryzacją poprzez badania i poznawanie
społeczności, mediów i ogólnych nastrojów zainteresowanych stron. Kim są prowokatorzy i
zwolennicy po obu stronach? Kto jest w grupie osób w strefie środka? Kim są mediatorzy? W jaki
sposób polaryzacja jest przedstawiana przez prowokatorów? Ponadto należy zadbać o koordynację
strategii komunikacyjnej z innymi strategiami komunikacyjnymi. Polaryzacja prawdopodobnie
wpłynie na inną komunikację, ale może też sama ulegać jej wpływowi. Jakie są cele twojej strategii?
2. Poznaj tych, do których mówisz, dowiedz się, jak mówić do nich w zrozumiały sposób oraz tak, by do
nich trafić. Kim są wiarygodne głosy, które trafiają do docelowych odbiorców? Jakie komunikaty
trzeba przekazać i jak przyjmą je docelowi odbiorcy? Jeśli to możliwe, stosuj postawę mediacyjną i
język mediacji.
3. Pracuj kreatywnie nad kampaniami i nawiązuj partnerską współpracę z innymi, zwłaszcza z
administracją rządową (w ramach lokalnego zespołu interdyscyplinarnego), lokalną społecznością i
innymi partnerskimi organizacjami pozarządowymi, korzystaj też ze wsparcia agencji (komunikacja,
projektowanie, media itp.) oraz w miarę możliwości spółek prowadzących media społecznościowe.
Czy można zidentyfikować potencjalnych partnerów kreatywnych?
4. Kim są głosy społeczności i partnerzy, z którymi należy nawiązać współpracę? Czy mogą podzielić się
historiami, które pomogą zmienić temat, zmienić grupę odbiorców oraz „ton wypowiedzi”? Aby
przedstawić fakty, potrzebne są jasne i zwięzłe kampanie, lecz aby uregulować emocje, które ten
problem prawdopodobnie wzbudzi, potrzebne będą szersze kampanie. Staraj się stosować język
mediacji – komunikację, która ją wspiera – jednocześnie okazując empatię i budując zaufanie. Język
nie powinien podsycać polaryzacji.

12

RAN MANUAL ‘Responses to returnees: Foreign terrorist fighters and their families’ July 2017
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/ran_br_a4_m10_en.pdf
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5. Sposób dotarcia do poszczególnych grup odbiorców zależy od tego, z jakich osób się one składają,
lecz media głównego nurtu nie są w tym przypadku najskuteczniejsze i nie budzą największego
zaufania. Partnerzy w społeczności mogą spróbować dotrzeć do osób najbardziej „zaangażowanych”
w problem za pomocą mediów społecznościowych. Czy da się to zrobić w sposób naturalny, czy też
trzeba skorzystać z płatnych reklam na platformach mediów społecznościowych? Czy w wyjaśnieniu
zagadnienia pomocne będą lokalne wydarzenia społeczne? Wstępne badania i analiza powinny
udzielić odpowiedzi na te pytania.
6. Uważnie monitoruj reakcje na wszelkie komunikaty. Są to podstawowe informacje zwrotne, które
można wykorzystywać iteracyjnie, aby pracować w sposób świadomy i odpowiednio się dostosować.
Reakcje będą też wpływać na ocenę ogólnego sukcesu działania i pozwolą zbadać niedociągnięcia.
7. Zgłaszaj i omawiaj wysiłki w zakresie komunikacji oraz sukcesy z innymi zainteresowanymi stronami.
Ta praca pomoże podejmować świadome działania w zakresie przyszłej komunikacji prewencyjnej
oraz tworzenia polityki. Zadbaj o dostępność wyników oraz zaplanuj dalszą komunikację, aby dobrze
wykorzystać dotychczasowe sukcesy.
W jaki sposób kampanie mogą wspomagać osoby znajdujące się w strefie środka w budowaniu
odporności?
Polaryzacja rozpoczyna się od tego, że prowokatorzy krzyczą na siebie nawzajem, lecz oba bieguny tak
naprawdę celują w osoby w strefie środka. Prowokatorzy usiłują przekonać ludzi, by do nich dołączyli i
zasilili ich grupę. Jeżeli osoby w strefie środka nie zaczną dołączać do poszczególnych stron, nie będzie
polaryzacji. Jest to również kluczowa lekcja dla kampanii komunikacyjnych: mimo pokusy zwrócenia się do
prowokatorów celem powinny być osoby w strefie środka. Te osoby mogą być obojętne wobec kwestii
stanowiącej podstawę polaryzacji, lecz mogą być także wyważone lub mieć wątpliwości. Kampanie powinny
zapewniać osoby w strefie środka, że to dobrze mieć wątpliwości, a także dostarczać dodatkowych
informacji i w miarę możliwości podkreślać złożoność problemu.
Jak budować kampanię
•
•
•
•
•
•
•

Zidentyfikuj odbiorców docelowych, których można uznać za osoby w strefie środka.
Zastosuj cztery czynniki decydujące: zmianę pozycji, tematu, grupy odbiorców i tonu
wypowiedzi. Za pomocą tych środków staraj się dotrzeć do odbiorców i ich zaangażować.
Dowiedz się, co jest ważne dla twojej grupy docelowej, i postępuj odpowiednio do tych
ustaleń. Czasami emocjonalny komunikat ma większy wpływ niż liczby i fakty.13
Zachowaj realistyczne podejście i dopasuj kampanię, tworząc subkampanie, by dotrzeć do
określonych grup odbiorców docelowych.
W trakcie kampanii pamiętaj, że prowokatorzy i zwolennicy też słuchają. Stosując język
mediacji, zmniejszasz ryzyko, że prowokatorzy wykorzystają twoje komunikaty do polaryzacji.
Angażujące i łączące narracje można budować na empatii i integracji.
Teoria Bergera dotycząca tożsamości grupowej sugeruje, że kampanie zmierzające do
kwestionowania legitymacji tożsamości spolaryzowanej grupy mogą z kolei doprowadzić do

13

Jonathan Haidt ‘The Righteous Mind’ 2013 [wydanie polskie: Jonathan Haidt, Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi
dzieli religia i polityka, Sopot 2014.]
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tego, że grupa zacznie wkładać więcej wysiłku w uzasadnianie swojego istnienia i bycia
potrzebną – a co za tym idzie, w budowanie jeszcze bardziej spolaryzowanej pozycji.
Podejście odgórne czy oddolne?
•
•

Ktoś powinien przejąć inicjatywę. Rząd i samorząd ma sieci i często inne zasoby potrzebne do
rozpoczęcia kampanii.
A jednocześnie, czy kampanie prowadzone przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego
lub organizacje pozarządowe mogą być postrzegane jako bardziej autentyczne, wiarygodne i
akceptowalne? Władze państwowe mogą ułatwiać i wspierać kampanie prowadzone przez
organizacje pozarządowe, a także do nich zachęcać.

Uczenie się na podstawie praktyki
Dare to be grey, Holandia
Inicjatywa Dare to be Grey (DTBG) wzywa do zauważenia „szarych” wartości strefy środka w
kwestiach często błędnie postrzeganych jako „czarno-białe”. Jej celem jest promowanie różnych
poglądów i głosów znacznej większości umiarkowanych osób, które nazbyt często są
przekrzykiwane przez bardziej ekstremalne głosy.
DTBG pragnie zwiększać świadomość głównie poprzez kanały internetowe, stosując liczne kampanie
fotograficzne i wideo, pisząc i rozpowszechniając artykuły w Internecie oraz oferując platformę dla
każdego, kto ma do opowiedzenia „szarą” historię. Oprócz działalności w internecie, która stanowi
rdzeń organizacji, kampania regularnie organizuje lokalne debaty i angażuje się w lokalne wydarzenia;
DTBG aktywnie rozwija serię warsztatów (edukacyjnych).

Środki masowego przekazu, prasa i organizacje medialne
Mimo istnienia „komór pogłosowych” i „baniek informacyjnych”, skąd poszczególne osoby czerpią
informacje i gdzie utwierdzają się w swoich poglądach, organizacje mediów głównego nurtu nadal mają
wpływ na debatę publiczną i budowanie opinii. Dziennikarze i media informacyjne są przedstawiane jako
instytucje prezentujące wiadomości oparte na faktach oraz zachowujące neutralność. Lecz „redaktorzy,
reporterzy i fotografowie powinni mieć świadomość, że jeżeli coś zrobimy źle, bezpośrednio ucierpią ludzie.
Niechlujna, nieprofesjonalna praca w tym względzie zawsze w jakiś sposób krzywdzi podatne osoby”.1415

14

https://www.nuj.org.uk/documents/reporting-on-refugees-nuj-ireland-and-unhcr/nuj-ireland-unhcrbookletreporting-on-refugees.pdf
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Dlatego właśnie powstał przewodnik Irlandzkiego Związku Dziennikarzy dotyczący przekazywania informacji
o uchodźcach, co jest tematem wzbudzającym napięcia, obawy i strach.
Jak współpracować z dziennikarzami i prasą
•
•
•

Należy podnosić świadomość i poziom wiedzy wśród dziennikarzy, redaktorów i ich
organizacji na temat dynamiki polaryzacji.
Należy zachęcać organizacje reprezentujące redaktorów naczelnych lub dziennikarzy, by
zastanowili się nad swoją rolą w polaryzacji w odniesieniu do określonych wydarzeń.
Należy przekazywać mediom i opinii publicznej informacje o faktach. Fakty pomagają w
rozwiewaniu mitów i weryfikacji nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez
prowokatorów

Uczenie się na podstawie praktyki
Kodeks postępowania: przekazywanie informacji na temat uchodźców, Irlandia
The Irish National Union of Journalists (NUJ) guide, ‘Reporting on refugees. Guidance by and for
Journalists.’. Przewodnik został napisany we współpracy z UNHCR oraz Irlandzką Radą ds.
Uchodźców.
Dążąc do poprawy standardów, nie usiłujemy zagłuszyć debaty. Zamiast tego staramy się zadbać,
by wszyscy z nas wypełniali swoje obowiązki poprzez uczciwe i rzetelne dziennikarstwo. Choć
istnieje powszechna świadomość, jak duże znaczenie ma rzetelne przekazywanie informacji,
niektórzy z naszych kolegów nadal rozpowszechniają
w mediach mity i nieprawdziwe informacje na temat uchodźców i osób ubiegających się o azyl.
Nieprecyzyjna terminologia i komentarze wprowadziły jeszcze większy zamęt, a to rodzi uprzedzenia.
To oznacza, że zawsze trzeba: sprawdzać informacje i weryfikować je w kilku źródłach, być świadomym
wiarygodności źródeł, zwracać uwagę na stosowany język oraz kontekst prezentowanych informacji.
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Samorządy i postępowanie wobec polaryzacji
Dlaczego polaryzacja jest istotna z punktu widzenia samorządów?
Na ulicach, osiedlach, w miastach i miasteczkach ludzie o różnych tożsamościach żyją obok siebie na co
dzień. Samorządy mają wpływ na warunki pokojowego współistnienia, a także na odporność na czynniki
polaryzujące. Polaryzacja podkopuje struktury społeczne i osłabia odporność. Samorząd odgrywa kluczową
rolę w ograniczaniu czynników polaryzujących, poszukując rozwiązań i wspierając budowę spójności
społecznej. Na przykład, burmistrz jest często postrzegany jako idealny mediator. I może nim być. Jednak
burmistrz (i jego pracownicy) może też przyczyniać się do polaryzacji lub stać się jej częścią. Niestety w
niektórych krajach i układach politycznych burmistrzowie w rzeczywistości wspierają radykalizację lub
nawet występują w roli prowokatorów.
Samorządy mogą także pełnić funkcję łącznika między obywatelami i rządem krajowym w sprawach
dotyczących ogólnokrajowej polaryzacji i wyzwań społecznych
Skupiamy się na trzech wyzwaniach dla samorządów:
1. gotowość; przewidywanie problemów i przygotowanie działań po ataku w swoim regionie lub kraju;
2. społeczność, tożsamość i przywództwo;
3. trudne decyzje, zdarzenia prowadzące do polaryzacji
Gotowość
Samorządy mają odpowiednie środki i kompetencje, by odpowiednio postępować wobec polaryzacji. Mają
one wiele oczu i uszu zdolnych wychwycić sygnały świadczące o zmianie nastrojów w społeczności, o
podwyższonej temperaturze lub narastających napięciach i wrogości. Osoby zatrudnione przez samorządy,
lokalni politycy, a także wielu partnerów (społeczeństwa obywatelskiego) i ich kontakty mogą rozpoznać
rosnącą polaryzację.
Jak podnosić świadomość i budować zdolność do odpowiedniego postępowania wobec
polaryzacji
•
•

•

Podnoś świadomość na temat procesów polaryzacji oraz faktu, że na polaryzację można
wpływać i panować nad nią.
Zadbaj o szkolenie kluczowych osób w obrębie społeczności lokalnej, które kontaktują się z
prowokatorami, zwolennikami i osobami w strefie środka, dotyczące dynamiki polaryzacji i
konfliktu.
Zbuduj sieć polaryzacji skupiającą organizacje w regionie. Zorganizuj spotkanie i rozważ
przygotowanie ćwiczenia symulacyjnego w celu oceny dynamiki, a także roli każdej
organizacji we właściwym postępowaniu wobec polaryzacji.

Jak wdrożyć system monitorowania i właściwego postępowania wobec polaryzacji. Na co należy
zwracać uwagę, by rozpoznać oznaki polaryzacji.
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•

•

•
•

Doskonałym partnerem we wdrażaniu systemu monitorowania może być lokalna policja.
Monitorowanie można prowadzić przy użyciu danych uzyskanych od policji i od gminy, a
także na podstawie badania postaw. W Rinkeby (Szwecja) do wskazywania poziomu napięć
wykorzystywany jest system sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego.
Zbuduj własny system monitorowania dla spójności społecznej i napięć. o Samorządy lub
partnerzy tacy jak działacze społeczni, pracownicy opieki społecznej i spółdzielnie
mieszkaniowe mogą – w razie potrzeby ze względu na prawdopodobieństwo napięć w
społeczności lokalnej – przeprowadzić ankietę dotyczącą poczucia bezpieczeństwa,
przynależności i największych problemów, a także kontaktów z innymi grupami oraz
podejścia i odczuć względem tych grup.
o Spółdzielnie mieszkaniowe i policja lokalna mogą dostarczyć danych na temat
zarejestrowanych skarg i incydentów.
o Przygotuj raporty na temat dyskryminacji i przestępstw z nienawiści. Mogą to być
oficjalne skargi złożone na policji, lecz czasem marginalizowane grupy pragnące
zgłosić dyskryminację lub mowę nienawiści chętniej kontaktują się z organizacjami
pozarządowymi lub neutralnymi partnerami.
o Monitoruj media społecznościowe i zwracaj uwagę na przejawy polaryzacji w
internecie. Te czynności często wykonuje policja, lecz gminy również mogą się tym
zajmować. To, co się dzieje w internecie, jest ważne i gminy powinny o tym
wiedzieć, podobnie jak wiedzą o wydarzeniach w świecie rzeczywistym.
Zadbaj, by monitorowanie odbywało się z uwzględnieniem krajowych lub
międzynarodowych wydarzeń, które mogą wpływać na społeczności lokalne.
Samorząd może zachęcić grupy mieszkańców, rodziców i inne organizacje, aby stworzyły
swój własny „barometr społeczny” mierzący zmiany w spójności społecznej i napięciach.
Jakie według nich są oznaki rosnącej lub malejącej polaryzacji? Może to generować
zaangażowanie lub nawet odpowiedzialność wśród jednostek i grup w strefie środka.

Jak zbudować sieć sojuszników i kluczowych osób
•
•

•

Rdzeń sieci powinny stanowić kluczowe osoby z samorządu. Posiadają one swoje własne
sieci, które mogą dołączyć do większej sieci.
Ich zaufane osoby tworzą kolejne kręgi. Mogą to być formalni lub nieformalni liderzy z
podgrup w obrębie społeczności lokalnej, takie jak właściciel lokalnego sklepu, matka, która
zna wiele innych matek, lub osoba pracująca z młodzieżą. Można włączyć także bardziej
formalnych liderów, takich jak rzecznik społeczności.
Ci nieformalni liderzy w grupach mogą być nie tylko źródłem informacji, lecz także
partnerami pomagającymi zadbać o odpowiednie podejście do polaryzacji.

W jaki sposób przygotować się na polaryzację po ataku i jak budować odporność
• Dbaj o organizację. Miej gotowe procedury, strukturę kompetencji, komunikację zarządzania
kryzysowego, z których będziesz mógł korzystać w razie potrzeby.

Sieć upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw
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•

•

Współpracuj. „Naprawiaj dach latem”, bądź przygotowany. Ludzie i organizacje, z którymi
przez cały rok i w ramach monitorowania współpracujesz w związku z ich poczuciem
odpowiedzialności za pokojowe współistnienie, również mogą udzielić wsparcia po
incydencie.
Udzielaj wsparcia. Zadbaj o to, by posiadać sieć w społeczności lokalnej lub regionalnej,
zdolną dotrzeć do wszystkich tych, którzy potrzebują wsparcia, informacji i wskazówek.
Obejmuje to listy adresów e-mail do szkół, osób pracujących z młodzieżą, pracowników
opieki społecznej, spółdzielni mieszkaniowych, grup wyznaniowych oraz innych grup i
organizacji. Z tych kanałów można skorzystać, aby udzielać wsparcia tym, którzy tego
potrzebują, dzięki praktycznym informacjom aktualizowanym na bieżąco oraz
dostarczającym nauczycielom i innym osobom praktycznych wskazówek na temat tego, co
należy zrobić i jak się komunikować.

Społeczność, tożsamość i przywództwo
Przeciwdziałanie polaryzacji to walka toczona z fałszywymi, złośliwymi opowieściami o tożsamości naszej i
ich. Polaryzacja nie skupia się na tym, co ludzie mają ze sobą wspólnego, lecz na tym, co sprawia, że „oni”
są inni i stanowią problem lub nawet zagrożenie. Polaryzacja to podziały.
Jak tworzyć wspólny mianownik, „strefę środka” w społecznościach
Samorząd ma trzy opcje, jeżeli chodzi o tworzenie warunków dla istnienia zdrowej strefy środka,
gdzie mogą żyć poszczególne osoby oraz formalne i nieformalne grupy
•
•

•

Polityka. Procesy decyzyjne nastawione na integrację, zróżnicowane, integracyjne polityki i
świadczenia, zachęcanie do aktywności obywatelskiej i zaangażowania mieszkańców.
Struktura. Pracuj z całą społecznością oraz z grupami w jej obrębie. Nie pracuj tylko z
istniejącymi oficjalnymi organizacjami oraz ich przewodniczącymi i rzecznikami – mogą one
działać z perspektywy tożsamości i mieć własne interesy.
Kultura i tożsamość. Bazuj na obywatelskiej dumie oraz wspólnej tożsamości i wartościach
obywatelskich. Czy ludzie mają wspólną historię, kulturę i tożsamość? Wspólna tożsamość oraz
jej poczucie są naturalne i nie należy ich kontrolować ani nimi zarządzać. Lokalna społeczność
i jej samorząd mogą jednak zainicjować program lub kampanię w celu ułatwienia debaty na
temat wspólnej tożsamości. Taka kampania lub program powinny mieć zachęcający,
inspirujący i integracyjny charakter.

Burmistrz i przywództwo

Sieć upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw
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•

•

Zarządzaj rolą mediatora, w jakiej występuje burmistrz. Jest on często przedstawiany jako
osoba neutralna, ponad wszystkimi stronami, przypuszczalnie mediator. Takie działania w
oparciu o fakty oraz normatywność w komunikacji nie pomogą wzmacniać strefy środka.
Występując na pozycji neutralnej ponad wszystkimi stronami oraz zwracając się do obu
biegunów, burmistrzowie ryzykują krytykę przez wszystkie strony. Jeżeli skoncentrują swoje
działania na polaryzujących prowokatorach, ryzykują, że wstąpią w ramy ich polaryzacji i
będą ją podsycać. Tam, gdzie występuje polaryzacja, neutralny mediator często staje się
kozłem ofiarnym.
Burmistrz powinien być akceptowalny dla wszystkich zainteresowanych wspólnot i grup.
Powinien być postrzegany jako neutralny, lecz byłby bardziej skuteczny, gdyby uznawano go
za burmistrza wszystkich mieszkańców. Ważne jest stosowanie stylu mediatora w
zachowaniu i komunikacji, z pozycji w strefie środka, wśród mieszkańców.

Trudne decyzje i zdarzenia prowadzące do polaryzacji
Polaryzacja to szkodliwy proces, w którym ludzie grają kartą tożsamości, aby podzielić społeczeństwo.
Często występuje jakieś zdarzenie zapalne – na przykład decyzja o budowie schroniska dla migrantów,
dyskusja na temat polityki dotyczącej lokali socjalnych lub incydent – na przykład atak. Prowokatorzy
polaryzacji będą usiłowali zbić kapitał na takich zdarzeniach. Niezależnie od tego, czy jest to decyzja o
przyjęciu osób ubiegających się o azyl lub uchodźców, zezwolenie na budowę meczetu albo decyzja
dotycząca innej drażliwej kwestii, może ona zostać wykorzystana jako paliwo lub zapalnik dla polaryzacji.
Kluczowy jest sposób, w jaki procesy decyzyjne zostały zaprojektowane, jak są realizowane i w jaki sposób
przekazuje się związane z nimi informacje.
Sposoby ograniczania ryzyka polaryzacji obecnego w przypadku trudnych spraw i decyzji
•

•
•

Zachowaj transparentność w informowaniu o procesie podejmowania decyzji oraz o
problemach i ograniczeniach. Czy gmina jest zobowiązana do stworzenia spornej placówki i czy
sposób jej budowy to jedyny temat wymagający omówienia?
Dokonaj oceny dynamiki. Czy obawy, gniew i lęki mają charakter lokalny, czy też siły spoza
społeczności lokalnej/regionalnej podsycają napięcia?
Potraktuj sprawę tak kompleksowo, jak tylko jest to możliwe. Rozwiąż problem rozgniewanych
i zaniepokojonych mieszkańców, nawet jeśli wyrażają swoje uczucia w sposób agresywny lub
bardzo bezpośredni. Jeżeli zignorujesz tę sytuację, będzie się pogarszać.

Jak unikać podsycania polaryzacji dialogiem
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Wskazówki dotyczące dialogów i spotkań publicznych w sprawie lokalnych/regionalnych wydarzeń i
tematów:
•

•

•

Uważaj na duże wydarzenia publiczne w dużych salach, które są otwarte dla wszystkich i w
trakcie których za stołem nie zasiadają „ważne osoby”. Prowokatorzy mogą wykorzystać tę
możliwość, by zwrócić się do osób w strefie środka. Lepiej jest zorganizować wiele małych
stołów i osobiście witać przybywających ludzi. Jeśli to możliwe, nawiązuj z nimi kontakt w
bardziej kameralnym otoczeniu.
Pamiętaj, że osoby biorące udział w spotkaniach/debatach w większości są już zaangażowane
i jest mało prawdopodobne, by łatwo zmieniły poglądy. Postaraj się o udział osób, które
jeszcze nie zaangażowały się w debatę lub nie zostały wysłuchane, zwłaszcza jeżeli dana
kwestia lub zdarzenie potencjalnie prowadzące do polaryzacji dotyczą ich w równym stopniu.
Nie ignoruj internetowych prowokatorów, hejterów i innych głośnych osób. Na przykład,
niech burmistrz, funkcjonariusz lokalnej policji lub pracownik opieki społecznej skontaktuje
się z takimi osobami w ramach niezapowiedzianej wizyty domowej. To wymaga jedynie
zapukania do drzwi i poproszenia o rozmowę. Ludzie będą zaskoczeni, zrozumieją, że nie
mogą krzyczeć anonimowo, i mogą poczuć, że zostali wysłuchani.

Praktyki do naśladowania
Uczenie się na podstawie praktyki
Monitorowanie niepokojów społecznych w Rinkeby (Szwecja)
Strefa Rinkeby zmagała się z niepokojami społecznymi. Aby poznać sytuację, gmina i policja
stworzyły system monitorowania, który na bieżąco przekazywał informacje na temat poziomu
niepokojów społecznych.
System korzysta z metafory sygnalizacji świetlnej, określając sytuację kolorem zielonym, żółtym lub
czerwonym. Więcej informacji znajduje się w rozdziale na temat samorządów.

Uczenie się na podstawie praktyki
Seminaria społeczne, Finlandia
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W Finlandii na szczeblu lokalnym organizuje się seminaria społeczne. Spotykają się na nich lokalne
podmioty z różnych sektorów publicznych (organy ścigania, służby opieki społecznej itp.), organizacje
pozarządowe specjalizujące się w pracy z narażonymi grupami i posiadające wiedzę w zakresie
lokalnych działań prewencyjnych, społeczności religijne i organizacje funkcjonujące w społeczności.
Pozwala to uzyskać dostęp do mieszkańców na najbliższym im poziomie. Seminaria funkcjonują jako
platforma współtworzenia i budowania zaufania dla lokalnych inicjatyw i praktyk prewencyjnych. Po
seminarium władze lokalne otrzymują wsparcie od lokalnego zespołu interdyscyplinarnego oraz plan
działania. Celem współtworzenia jest wspieranie transparentnego, integracyjnego i demokratycznego
procesu dla wszystkich stron, który również zapobiega stygmatyzacji i „celowaniu” na przykład w
społeczności muzułmańskie. Jest to ważne także z punktu widzenia komunikacji strategicznej,
ponieważ polaryzacja wokół tematu radykalizacji, brutalnego ekstremizmu oraz powracających
zagranicznych bojowników terrorystycznych odzwierciedla wąski i mylący obraz charakteru
brutalnego ekstremizmu jako zjawiska.

Policja i postępowanie wobec polaryzacji
Dlaczego polaryzacja jest istotna z punktu widzenia policji?
Polaryzacja ma dla policji olbrzymie konsekwencje, nie tylko dlatego, że może prowadzić do zakłócenia
porządku publicznego lub przestępstw z nienawiści, lecz także dlatego, że prowokatorzy w swoich
komunikatach polaryzujących często wskazują na grupę „oni” w kontekście niebezpieczeństwa,
niesprawiedliwości, postrzeganych podwójnych standardów i zagrożenia dla bezpieczeństwa. Tutaj na
scenę wchodzi państwo i policja. Dbanie o porządek dla wszystkich, policja, która służy wszystkim i
wszystkich chroni, stojąc na straży praworządności – i jest postrzegana w ten sposób – to kwestie o
kluczowym znaczeniu.
Można powiedzieć, że osiąganie wyników w zwalczaniu przestępczości oraz ochrona społeczności w
neutralny, profesjonalny sposób to „twardy wkład” w postępowanie wobec polaryzacji. „Miękki wkład”
polega na dbaniu o porządek w społeczności, pracy na szczeblu lokalnym, a nawet z poszczególnymi
osobami, w celu głoszenia idei integracji, okazywaniu empatii oraz budowaniu relacji i sieci. Są to pierwsze
linie obrony przed polaryzacją. Jednocześnie policja powinna rozumieć, że jej działania i komunikacja mogą
być kluczowym katalizatorem dla polaryzacji. Poprzez swoje działania policja może mimowolnie podsycać
polaryzację między grupami społecznymi lub między grupami a policją lub innymi organami.
O ile policja zwykle działa reaktywnie w odpowiedzi na incydenty,
postępowanie wobec polaryzacji wymaga działań prewencyjnych i
proaktywności, zanim dojdzie do przestępstwa. Polaryzację można
opisać jako proces społeczny, który przejawia się w przestępstwach z
nienawiści i innych incydentach. Dlatego policja musi znać symptomy i
potrafić wyciągać wnioski, aby wiedzieć, kiedy potencjalnie dochodzi
do polaryzacji. Podobnie jak w jaskini platońskiej: nie chodzi o cienie
na ścianie, lecz o to, co je tworzy.
Dla policji istnieją trzy grupy odpowiednich działań wobec polaryzacji:
Sieć upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw
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•

zapobieganie rozwojowi polaryzacji między grupami społecznymi;

•

wiedza na temat tego, jak należy reagować w przypadku polaryzacji i konfliktu w następstwie
poważnego zdarzenia zapalnego;

•

działania względem polaryzacji w ramach sił policyjnych.

Co policja może zrobić, aby zapobiec eskalacji polaryzacji między grupami społecznymi?
Jak się przygotować, by po czasie nie być zaskoczonym jej występowaniem
•

•
•

•

•

•

•
•

Przewiduj polaryzację, na przykład poprzez monitorowanie napięć w społeczności lokalnej lub
krajowej. Może w tym pomóc sieć lokalnych podmiotów wspierających punkt centralny, który
dokonuje oceny. Co zaprząta myśli ludzi? Zwracaj uwagę na zmiany w postawach i poglądach.
Połącz to z danymi, monitorowaniem mediów społecznościowych oraz oceną zmian na
poziomie lokalnym, krajowym i globalnym, które mogą wpłynąć na lokalne manifestacje
polaryzacji.
Przyjmij podejście całościowe, które obejmuje proaktywne zbieranie informacji o społeczności.
Oceń sytuację pod kątem konfliktu i polaryzacji. Są one ze sobą powiązane, lecz podejście
wymagane w przypadku konfliktu jest inne niż to dla polaryzacji. Postaraj się zidentyfikować
prowokatorów, zwolenników oraz osoby i grupy w strefie środka.
Pracuj nad wczesnym wykrywaniem napięć i newralgicznych punktów. Monitoruj napięcia
wewnątrz grup lub między nimi; monitoruj tarcia między różnymi grupami tożsamościowymi.
Policja lokalna powinna we współpracy z gminami i organizacjami pozarządowymi wykrywać
negatywne wibracje, które mogą wskazywać na polaryzację, i reagować na nie. Mogą one być
związane z przestępstwami z nienawiści, ale również z sąsiedzkimi sporami.
Przyjmij podejście interdyscyplinarne z jasną strukturą kompetencji i procedurami, które
uwzględnia agencje partnerskie, takie jak władze lokalne – jasno określ zakres obowiązków
(policja zajmuje się dochodzeniem, władze lokalne zajmują się spójnością w społeczności) i
organizuj regularne spotkania z uwzględnieniem najnowszych ocen dotyczących napięć, aby
ustalać i monitorować działania.
Zorganizuj ćwiczenie symulacyjne dotyczące eskalacji polaryzacji z udziałem najważniejszych
zainteresowanych stron w okolicy, aby podnosić świadomość i pokazać im, jak dobrze są
przygotowane.
Angażuj się w dialog na różnych szczeblach, na przykład na poziomie osiedla, miasta, regionu,
kraju (Rada Bezpieczeństwa Narodowego). Inwestuj w słuchanie: co zaprząta myśli ludzi?
Przygotuj strategię medialną – transparentność procedur oraz „neutralne” stanowisko policji to
kwestie kluczowe. Wymagane jest szybkie reagowanie – ważna jest strategia dla mediów
społecznościowych – rozwiewaj mity i zamykaj przestrzeń, w której mogą się roznosić fałszywe
wiadomości.

Jak radzić sobie z różnymi zaangażowanymi podmiotami i dynamiką polaryzacji
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•

Policja powinna ciężko pracować, by być postrzegana jako wiarygodna i neutralna, tak aby stojąc
na straży ustalonych reguł, mogła korzystać z mandatu udzielonego zarówno przez agencje, jak i
przez mieszkańców. Oprócz zachowania neutralności ważne jest, by była angażująca i pomocna
oraz zapewniała ochronę. Policja powinna dbać, by była postrzegana jako instytucja posiadająca
aktywną politykę otwartości i reagowania na przestępstwa z nienawiści.
Powinna budować trwałe i długoterminowe sieci wokół określonych newralgicznych punktów.
Jednocześnie powinna budować relacje z określonymi grupami oraz określonymi
dzielnicami/obszarami. Sieć z wielu perspektyw.
Wyszukuj określone zainteresowane strony, wykrywaj je i nawiązuj z nimi kontakt. Pracuj z
różnymi rolami na różne sposoby:

•

•

o

Ostrożnie zarządzaj potencjalnymi mediatorami w sieci policyjnej poprzez zmianę
kierunku wysiłków, aby nie stali się kozłami ofiarnymi i by nie generowali efektu
przeciwnego do zamierzonego.

o

Pamiętaj, że publiczne dialogi prowadzone z prowokatorami w nieodpowiednim czasie
i kontekście mogą stanowić dla nich doskonałe wsparcie.

o

•

•

Stwórz strategię „obchodzenia się z prowokatorami” dla prowokatorów oraz
aktywnych i widocznych zwolenników o złych zamiarach (zwiększanie napięć, nasilanie
polaryzacji, propagowanie przemocy itp.). Przeszukaj obie grupy i izoluj poszczególne
osoby, jeśli to możliwe. Odsuń je na bok, marginalizuj lub zrównoważ i nie dodawaj ich
głosom wiarygodności. o Pracuj z zainteresowanymi osobami w strefie środka. Oznacza
to zwracanie się do wpływowych zainteresowanych stron w związku z konkretnymi
problemami lub obawami – mieszkańców lojalnych wobec różnych grup, którzy mogą
zaoferować pozytywny wkład. Są to wiarygodne głosy i policja powinna starać się
nawiązywać z nimi sojusze. Pracuj z nieformalnymi liderami i osobami w
poszczególnych społecznościach. Może to pomóc uzyskać ważne informacje oprócz
komunikatów oficjalnych rzeczników.
Rozważ zmianę kierunku komunikatu w stronę strefy środka – jakie są problemy i
obawy milczącej większości oraz w jaki sposób można je wykorzystać, aby zmienić
temat lub ton?
Wymagana jest aktywna i proaktywna strategia medialna – największe znaczenie mają tutaj
media społecznościowe. Jest to potrzebne w celu rozwiewania mitów oraz zamykania
przestrzeni, w której mogą się roznosić fałszywe wiadomości.
Informacje medialne powinny skupiać się na pozytywnych działaniach podejmowanych przez
policję w zakresie prowadzenia dochodzeń oraz wpływu na społeczność, zamiast na rzucaniu
wyzwań w stronę biegunów.

Jak reagować na zakłócenia porządku publicznego lub przestępstwa prowokowane polaryzacją
Reakcje są podobne do tych, których wymaga przywracanie porządku lub prowadzenie dochodzenia karnego
i zarządzanie kryzysowe. Choć mogą występować konflikty i przestępstwa, przyjęte podejście będzie miało
wpływ na polaryzację. Niezwykle istotne jest dbanie o bezpieczeństwo ludzi, odbudowywanie zaufania oraz
utrzymanie praworządności.
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Co zrobić, gdy polaryzacja zaostrzy się i doprowadzi do poważnego incydentu
•
•

•

•

•
•
•

•
•

•

Zarządzaj kryzysem i chroń – w pierwszej kolejności należy przywrócić porządek, uspokoić ludzi
i zapobiegać dalszym przestępstwom.
Ustal jasną strukturę kompetencji i procedury uwzględniające agencje partnerskie, takie jak
władze lokalne – jasno określ zakres obowiązków (policja zajmuje się dochodzeniem, gmina
zajmuje się spójnością w społeczności) i organizuj regularne spotkania z uwzględnieniem
najnowszego sprawozdania dotyczącego napięć oraz zaktualizowanej oceny ryzyka, aby ustalać
i monitorować działania. Należy się tym zająć, zanim nastąpi kryzys.
Zbieranie dowodów – badanie miejsca zbrodni, identyfikacja najważniejszych świadków,
zebranie zeznań, identyfikacja podejrzanych, postępowanie z podejrzanymi – należy
wykonywać standardowe czynności policyjne/dochodzeniowe, aby utrzymać wśród
mieszkańców zaufanie do policji oraz zapewnić opiekę ofiarom.
Monitorowanie napięć w społeczności – dla celów oceny ryzyka. Kluczowe jest tutaj
monitorowanie mediów społecznościowych w celu uzyskania dokładnego obrazu napięć, tak
aby policja nie pracowała tylko ze stałymi kontaktami w społeczności, które mogą mieć własne
interesy po jednej lub po drugiej stronie. Przyjmij podejście całościowe, które obejmuje
proaktywne zbieranie informacji o społeczności.
W czasie kryzysu uważne monitorowanie grup i osób będących na krawędzi radykalizacji może
przynieść wiele informacji.
Zidentyfikuj kontekst zdarzenia, w tym konkretne zdarzenie zapalne, aby przewidzieć takie
zdarzenia w przyszłości.
Posiadaj strategię proaktywnej komunikacji. Uwzględnij ramy, ton i komunikat oraz bądź
krytyczny wobec własnego języka i słów używanych do opisania incydentu (stereotypy,
stronniczość). Miej własną historię, zanim stworzą ją za ciebie media.
W swoim podejściu i w swojej komunikacji unikaj nasilania polaryzacji, myśl o czterech
czynnikach decydujących.
Przekazuj komunikaty mediacyjne pochwalające dobre uczynki zaangażowanych osób czy
innych podmiotów po obu stronach; okazuj empatię. W ten sposób inwestujesz w grupy w
strefie środka.
Zastanów się, w jaki sposób najlepiej wykorzystać zasoby: czy najlepiej będzie wykorzystać
funkcjonariuszy pochodzących z poszkodowanych społeczności, czy też lepiej tego unikać,
ponieważ mogłoby to podsycać przekonanie, że policja jest stronnicza? Konieczna jest tu
ostrożność, a reakcję trzeba wybrać na podstawie okoliczności konkretnego przypadku.

Polaryzacja w policji, wśród kolegów
Funkcjonariusze policji noszą mundur. Lecz pod tym mundurem jest żywy człowiek, który czasami odczuwa
silne emocje nasilane tym, czego doświadcza w swojej codziennej pracy. Niestety zdarza się, że
funkcjonariusze policji wyrażają swoje osobiste poglądy, nietolerancyjne lub polaryzacyjne. W kulturze
policji mundurowej krąży wiele dowcipów, również tych, które dotyczą rasy i płci.
Pierwszą linią obrony przed polaryzacją, z korzyścią dla policji będącej skutecznym podmiotem w lokalnym
zarządzaniu polaryzacją, jest profesjonalna organizacja policji. Policja musi działać w sposób neutralny i być
w ten sposób postrzegana. Musi służyć wszystkim i chronić wszystkich.
Sieć upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw
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Uczenie się na podstawie praktyki
Co może zrobić lider zespołu w konfrontacji z polaryzacją we własnym zespole? (Holandia)

Metoda postępowania wobec polaryzacji Barta Brandsmy zaleca, by liderzy zespołów stosowali
trzystopniową metodę, gdy w zespole pojawi się polaryzacja:
1. Koledzy są zachęcani do dzielenia się swoimi poglądami. Chodzi tu o ich zbadanie, a nie o
dyskusję. Nie ma tu osądu moralnego. Uczestnicy nie powinni moralizować ani osądzać,
powinni natomiast zadawać koledze pytania. Zadawanie pytań silnie kieruje ludzi w stronę
środka, natomiast wyrażanie osądów popycha ich w kierunku biegunów.
2. Podstawowa i ogólna dyskusja na temat profesjonalnej roli policji powinna jednoznacznie
wskazywać: „tu nie chodzi o osobiste opinie, o popieranie lewej lub prawej strony. Jesteśmy
neutralni i musimy traktować wszystkich mieszkańców równo, oferując wszystkim ochronę i
bezpieczeństwo”. Zapytaj kolegów, jakie zachowanie będzie potrzebne, żeby osiągnąć
profesjonalne standardy.
3. Po zaakceptowaniu wyników z etapu 2 koledzy są zachęcani – w ramach ostatniego kroku –
do przełożenia tych wspólnych i ustalonych norm i zachowań na swoją własną, konkretną
sytuację: co to oznacza w ich mieście lub miejscowości? Co się dzieje? Jak należy podejść do
poszczególnych zaangażowanych podmiotów? W Holandii proponowane przez Brandsmę
rozumienie polaryzacji i sposób postępowania wobec niej przełożono na metodę szkolenia
policji.
Jak zbudować profesjonalną i zdrową kulturę policyjną odporną na polaryzację
Choć została zaprezentowana w Podręczniku postępowania wobec polaryzacji, kultura zawodowa to
konieczność dla każdej organizacji policyjnej, która chce działać jako profesjonalna organizacja
zapewniająca ochronę i służąca wszystkim. Polaryzacja jest jeszcze jednym powodem, aby zwrócić
uwagę na:
•

•
•

Przywództwo, które odgrywa kluczową rolę w ustanawianiu standardów profesjonalnych,
podstawowych wartości i integralności w ramach organizacji policyjnej. Należy szkolić
kierowników w zakresie polaryzacji.
Postępowanie ze stereotypami i uprzedzeniami w otoczeniu szkoleniowym.
Postępowanie z pierwszymi oznakami zachowań polaryzacyjnych. Przeprowadzaj prywatne
rozmowy – unikaj zapewniania prowokatorom widowni dla ich opinii i komunikatów. Udaj się
z funkcjonariuszem na patrol i ustal granice;
Ćwiczenia. Szkolenia praktyczne i dialog wewnątrz zespołów. Jak należy radzić sobie z
dylematami moralnymi? Jakie są najlepsze sposoby, żeby radzić sobie z dysonansem
między tożsamością osoby a jej zadaniami w roli neutralnego policjanta? Nie jest to łatwe;
czasami potrafi być bardzo skomplikowane. Te kwestie wymagają dialogu.
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Uczenie się na podstawie praktyki
Postępowanie policji wobec polaryzacji, Holandia
Latem 2015 roku, gdy kryzys uchodźczy osiągnął szczyt, nietolerancja, uprzedzenia i mowa nienawiści
były szeroko rozpowszechnione w mediach społecznościowych. Wiele wypowiedzi można byłoby
uznać za obraźliwe lub co najmniej podsycające nietolerancję i polaryzację. W kilku przypadkach
udało się ustalić tożsamość tych głośno krzyczących osób, a funkcjonariusze lokalnej policji złożyli im
wizytę domową – nie po to, by wszcząć dochodzenie lub podjąć inne kroki prawne, lecz po to, by
uświadomić tym osobom, że chowanie się za klawiaturą oraz zastraszanie i obrażanie innych nie jest
właściwym postępowaniem. To, co się dzieje w internecie, jest ważne. Tę samą metodę zastosowali
burmistrzowie w niektórych miastach. Na przykład, burmistrz miasta Goudy zapukał do drzwi około
10 rozgniewanych i zaniepokojonych mieszkańców i przeprowadził z nimi odpowiednią rozmowę.
Pozwoliło to uspokoić nastroje.
Uczenie się na podstawie praktyki
Krajowy zespół ds. monitorowania napięć w społeczności – National Community Tension Team,
NCCT (Wielka Brytania)
NCTT to działający w Wielkiej Brytanii krajowy zespół współpracujący z policją, który korzysta z danych
udostępnianych tygodniowo przez poszczególne siły policyjne, by monitorować i oceniać zmiany napięć
w społecznościach oraz dostarczać informacji służących do podejmowania decyzji w sprawie
odpowiedniej reakcji. Napięcia w społecznościach są oceniane na poziomie lokalnym na podstawie
informacji z czterech źródeł: 1) informacje uzyskane przez siły policyjne 2) zaangażowanie społeczności
3) źródła otwarte (media informacyjne, blogi, dokumenty akademickie itp.) 4) media społecznościowe
(natychmiastowa reakcja)
Na podstawie oceny sporządzany jest krajowy dokument przesyłany do wszystkich sił policyjnych oraz
odpowiednich departamentów rządowych. Raporty zawierają ocenę złożoną z trzech elementów (EEP):
- Experienced (doświadczenia): jak czują się społeczności?
- Evidenced (dowody): co się wydarzyło lub co się dzieje w tej chwili?
- Potential (możliwe scenariusze): co może się zdarzyć?
W każdym z obszarów powołany jest pojedynczy punkt kontaktowy, który tworzy sprawozdania na
temat napięć w lokalnych społecznościach, dba o priorytetowe traktowanie takich działań oraz zachęca
policję i partnerów do przekazywania istotnych informacji.

Edukacja i postępowanie wobec polaryzacji
Dlaczego polaryzacja jest istotna z punktu widzenia edukacji?
W szkołach regularnie pojawia się polaryzacja. Nauczyciele napotykają sytuacje świadczące o polaryzacji w
klasie lub obserwują swoich uczniów podzielonych na grupy na placu zabaw, a dyrektorzy szkół mają do
Sieć upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw
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czynienia z polaryzacją w pokoju nauczycielskim i w szerszej społeczności szkolnej. Kiedy jednak polaryzacja
staje się zbyt silna? Czy to problem, jeżeli uczniowie stoją w osobnych grupach na placu zabaw? Czy zabawa
lub nawet prowokacja nawiązujące do poczucia tożsamości i do subkultury nie są elementem rozwoju na
drodze do dorosłości? I czy nie chcemy zachęcać młodych ludzi do zabierania głosu – nawet jeśli głoszą
ekstremalne idee – by potrafili rozmawiać na interesujące ich tematy? Gdzie należy postawić granicę? Kiedy
dyrektor szkoły w nadmiernym stopniu staje się burmistrzem lub policjantem, zamiast „tylko” prowadzić
szkołę?
Ten rozdział opisuje polaryzację na poziomie klasy, szkoły i środowiska oraz przedstawia wskazówki
dotyczące tego, jak należy sobie z nią radzić w każdym z tych przypadków.
Jak zapobiegać polaryzacji na poziomie klasy
Nauczyciele muszą być przygotowani do radzenia sobie z polaryzacją. To oni mają kontakt z uczniami każdego
dnia i to oni jako pierwsi usłyszą od uczniów polaryzujące wypowiedzi. To również oni jako pierwsi mają
możliwość zapobieżenia temu, by drobne incydenty urosły do rangi większego problemu.
Jednak nauczyciele również mogą mieć problem z polaryzacją, co może pozostać niezauważone, ponieważ
odbywa się w milczeniu. Jak opisano w RAN EDU Guide on training programmes, nauczyciele muszą posiadać
pewne podstawowe umiejętności zapewniające im odporność i moc sprawczą. Należą do nich: świadomość
własnej wizji, wartości, mocnych stron i ograniczeń, posiadanie zdolności interpersonalnych, umiejętność
rozmawiania o prawdziwych problemach w klasie.
Jak opisano w Teaching controversial issues15, nauczyciele mogą przyjmować w klasie różne role, takie jak
neutralny przewodniczący, adwokat diabła lub sojusznik. W okolicznościach narastającej polaryzacji
szczególnie ważne jest, by nauczyciel wybrał właściwą rolę i stworzył odpowiednie środowisko dla dialogu,
gdzie wszyscy uczniowie będą czuć się bezpiecznie i komfortowo. Nauczyciele powinni wysłuchać
wszystkich uczniów i pozwolić im opowiadać o swoich emocjach.
W jaki sposób nauczyciele mogą stworzyć odpowiednie środowisko, by zapobiec albo zaradzić
polaryzacji?
•

•
•

Twórz i buduj na podstawie wspólnych wartości w klasie. Uczniowie nie muszą wyznawać
tych samych wartości, lecz dobrze, gdy niektóre wartości są wspólne, np. równość. Te
wartości odzwierciedlają również minispołeczeństwo, jakim jest klasa.
Ustal jasne zasady. Gdy ktoś mówi, inni powinni słuchać i vice versa. To wymaga od
nauczyciela umiejętności mediacyjnych.
Okazuj empatię jako nauczyciel, zamiast nieustannie starać się przekonać uczniów do swoich
argumentów. Staraj się odgadnąć, dlaczego uczniowie mówią to, co mówią, jakie jest drugie
dno ich wypowiedzi.

15

Link do Teaching controversial issues
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806948b6
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•

•

•
•

•
•

Bądź uczulony na konflikty i przygotowany na to, by je rozwiązywać. Zapewnij bezpieczną
przestrzeń w tym celu. Rozmowa na wrażliwe tematy wymaga czasu, zatem nie staraj się
skrócić jej do pięciu minut. Warto zorganizować regularne debaty w klasie.
W każdej klasie wybierz jedną osobę odpowiedzialną za kwestie polaryzacji. Uczeń ten
powinien reprezentować klasę i rozmawiać z nauczycielem o pojawiających się problemach,
aby można było wspólnie znaleźć rozwiązanie.
W czasie lekcji aktywnie stosuj zasady szkoły i przestrzegaj wspólnych wartości, zwłaszcza w
trudnych sytuacjach.
Skorzystaj z modelu Barta Brandsmy, aby omawiać polaryzację w klasie. Może być potrzebna
wersja moderowana, zwłaszcza dla młodszych uczniów. Ten model dostarczy tobie i uczniom
słownictwa potrzebnego do omawiania polaryzacji oraz pozwoli ją rozpoznawać, gdy się
pojawi.
Jako nauczyciel powinieneś uczyć przedmiotu, i to jest twoje główne zadanie na lekcjach.
Jednak nigdy nie należy zapominać o relacjach z uczniami i trzeba znaleźć na to czas.
Instytut Zmian Globalnych Tony’ego Blaira proponuje kilka ciekawych wskazówek
dotyczących dialogu:
http://tonyblairfaithfoundation.org/sites/default/files/Essentials-of-Dialogue_0.pdf

Jak w roli nauczyciela rozpoznawać polaryzację
•

Jeżeli uczniowie nie słuchają siebie nawzajem lub nie chcą obok siebie siedzieć, warto
przeprowadzić szczerą rozmowę, ponieważ może chodzić o polaryzację.

Jak zapobiegać polaryzacji na poziomie szkoły
Polaryzacja może wystąpić nie tylko w klasie, lecz także na poziomie szkoły lub nawet wśród jej
pracowników albo w pokoju nauczycielskim. Aby zapobiec polaryzacji, należy inwestować w strefę środka
oraz zadbać o promowanie integracji, a nie wykluczenia. Personel szkoły powinien ściśle współpracować
jako zespół, przestrzegając tych samych zasad i wartości etycznych szkoły.
Jak zapobiegać polaryzacji na poziomie szkoły
•

•
•

•
•
•

Jako dyrektor szkoły powinieneś inwestować w strefę środka. Inwestuj w kulturę i etos
szkoły, na przykład poprzez szkolenia personelu. Wartości szkoły powinny być jasne dla
wszystkich pracowników i uczniów.
Jako dyrektor szkoły powinieneś jasno przedstawić wszystkim zasady szkoły.
Zachowaj czujność! Przyjrzyj się sytuacji w pokoju nauczycielskim: czy nauczyciele zawsze
siedzą osobno lub w określonych grupach? Dobrym pomysłem może być omówienie z nimi
tego spostrzeżenia. Możesz też zaprosić neutralnego obserwatora.
Korzystaj ze studiów przypadku, aby omówić ze swoim zespołem różne poziomy polaryzacji.
Ucz wszystkich uczniów umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz wartości
demokratycznych.
Dbaj o regularną pracę w zakresie budowania zespołów, na przykład poprzez wprowadzanie
ćwiczeń w tym zakresie. Pomoże to rozwinąć silne więzi w zespole i ustalać wspólne cele.

Sieć upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw

27

Dokument ex-post
RAN – PODRĘCZNIK POSTĘPOWANIA WOBEC POLARYZACJI
Wydarzenie tematyczne 6 lipca 2017 r., Amsterdam (NL)

Jak najlepiej współpracować z rodzicami, aby uniknąć polaryzacji
•

•

•

Zadbaj, by wszyscy rodzice znali wartości i etos szkoły, do której uczęszcza ich dziecko. Jako
dyrektor szkoły możesz omówić je z rodzicami w chwili zapisywania dziecka. Możesz także
poszukiwać okazji, takich jak zebrania z rodzicami, aby wzmacniać te wartości i ich
świadomość.
Rodzice stanowią istotną grupę w strefie środka. Szkoły mogą z nimi współpracować ze
względu na wspólny interes, jakim jest zapewnienie dzieciom bezpiecznej i inspirującej
społeczności, w której dzieci mogą się uczyć: „W jaki sposób my, szkoła i rodzice, możemy
razem na to wpłynąć?”
Wobec rodziców, którzy chcą odgrywać rolę prowokatorów, należy zastosować czynniki
decydujące. Pierwszy z nich to: nie dawaj im przestrzeni, w której mogą prowadzić grę w
polaryzację.
Rozmawiaj z nimi w zamkniętym, prywatnym i mniej publicznym otoczeniu, nie oferując im
przestrzeni publicznej do polaryzacji.

W jaki sposób zapobiegać polaryzacji w szkołach, pozostając częścią społeczności lokalnej
Choć szkoła sama w sobie jest społecznością, nie jest wyspą. Szkoły mają powiązania ze swoimi partnerami,
środowiskiem i szerszym społeczeństwem. Istnieją nawet pedagogiczne korzyści z rozszerzania działalności
szkoły poza jej teren – dzięki temu szkoła jest obecna w prawdziwym świecie, w którym mieszkają
uczniowie i ich sąsiedzi.
Rozwiązując problem polaryzacji, szkoły muszą niekiedy radzić sobie ze swoim otoczeniem, zwłaszcza jeśli
jest spolaryzowane i wpływa na szkołę (klimat). Aby się przygotować na polaryzację zarówno w szkole, jak i
poza nią, szkoły muszą proaktywnie budować relacje ze swoimi partnerami oparte na zaufaniu. Najlepiej
zrobić to w czasie pokoju, zanim pojawi się polaryzacja.
Bądź przygotowany na niespodziewane nadejście trudnych czasów. Może się okazać, że szkoły muszą
zidentyfikować „odpowiednich” partnerów oraz motywować ich do inwestowania w te relacje. Może też być
trudno znaleźć odpowiedni ton w komunikacji z rodzicami, partnerami oraz, w szerszym sensie, ze
społecznością. Choć z jednej strony szkoły zmagają się z tymi wyzwaniami i nie mogą zmienić społeczeństwa,
z drugiej strony mogą zmienić kształt kontaktów ze społeczeństwem i podnosić świadomość polaryzacji.
W jaki sposób najlepiej pracować w otoczeniu interdyscyplinarnym
•
•

„Naprawiaj dach latem”: bądź przygotowany!
Opieraj się na istniejących kontaktach i sieciach interdyscyplinarnych oraz nawiązuj kontakty
na przykład ze spółdzielniami mieszkaniowymi, klubami sportowymi, gminą, policją, osobami
pracującymi z młodzieżą. Przedstawiaj szkołę jako partnera, który jest najlepiej
przygotowany do pracy z młodymi ludźmi i ich rodzicami.
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•

•

•
•
•
•
•
•

Przeprowadź warsztaty i przedstaw na nich fikcyjny scenariusz, który może być
prawdopodobny. Dowiedz się, czy ludzie mogą dotrzeć do innych istotnych podmiotów w
okolicy.
Stwórz interdyscyplinarną grupę roboczą łączącą różne środowiska, na przykład władze
lokalne, grupy rodzinne i policję. To pozwoli spojrzeć na sytuację z różnych perspektyw.
Oprócz wspólnego celu ta grupa potrzebuje wspólnej terminologii. Używanie odpowiednich
słów i zmiana tonu są szczególnie ważne, gdy trzeba uspokoić emocje.
Motywuj różnych partnerów, by przyłączyli się do grupy roboczej.
Wyszukuj i wybieraj odpowiednie osoby i przedstawicieli, na przykład tych praktyków, którzy
należą już do RAN.
Skoncentruj się na znalezieniu „łączników” i „przekonujących”.
Twórz więzi poprzez nieformalne dyskusje na wspólne tematy.
Pokaż, że grupa robocza funkcjonuje w określonych realiach i że konieczne jest podjęcie
pilnych działań.
Pamiętaj: nie trzeba angażować wszystkich, grupa powinna być jak najmniejsza.

Jak wykorzystać media społecznościowe
•

Wykorzystuj media społecznościowe jako sposób kontaktowania się ze światem
zewnętrznym i pamiętaj, że docelową grupą odbiorców powinna być strefa środka. Konto na
Twitterze może oferować alternatywne narracje na temat wydarzeń wpływających na szkołę.
Konto na Facebooku można wykorzystać jako platformę do ukazywania wartości szkoły i
budowania społeczności internetowej.

Jak współpracować z innymi szkołami
•

Zorganizuj projekty partnerskie szkół w tej samej okolicy; mogą to być wspólne projekty
szkolne lub wymiana uczniów. Te projekty dają szkołom możliwość wspierania spójności
społecznej i ograniczania zjawiska segregacji widocznego w wielu częściach szkoły. Dzięki
takim inicjatywom uczniowie mogą również bardziej doceniać różnorodność kulturową i
społeczną.

Uczenie się na podstawie praktyki
Rozwiązywanie problemu polaryzacji na poziomie szkoły i klasy, Belgia
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Szkoła Royal Athenaeum w Antwerpii musiała zmierzyć się z różnymi natężeniami polaryzacji, które
wywierały wpływ na atmosferę w szkole. Aby rozwiązać ten problem, zmieniono kierunek działań,
skupiając się na strefie środka. Oprócz innych inicjatyw szkoła stworzyła podstawowy zestaw
wspólnych wartości, prowadzi dialog międzykulturowy i międzyreligijny oraz skupia się na aktywności
obywatelskiej.
Po nieudanej próbie przewrotu w Turcji nastąpił wzrost polaryzacji między zwolennikami Gülena i
zwolennikami Erdogana. Dlatego szkoła postanowiła zainwestować w szkolenie na temat
depolaryzacji dla wszystkich nauczycieli oraz podkreślić znaczenie historii, między innymi
wprowadzając specjalny dzień poświęcony historii imperium tureckiego. Grupa 10 nauczycieli /
kluczowych osób przeszła bardziej kompleksowe dwudniowe szkolenie w oparciu o model Barta
Brandsmy. Na poziomie klasy tłumaczono wszystkim nauczycielom konieczność znajomości tego
modelu, podobnie jak konieczność rozwiązywania problemu polaryzacji bez lęku. W przypadku takich
problemów nie jest wymagana szeroka wiedza specjalistyczna; nauczyciele muszą jedynie stosować
model i używać odpowiednich umiejętności komunikacyjnych.
Uczenie się na podstawie praktyki
Rozwiązywanie problemu polaryzacji poprzez nauczanie tematów kontrowersyjnych, praktyczny
przewodnik
Aby zapobiegać polaryzacji, nauczyciele muszą potrafić radzić sobie z kontrowersyjnymi tematami w
klasie. Przewodnik Teaching controversial issues dostarcza nauczycielom praktycznych narzędzi i
wiedzy. Na przykład, oferuje wskazówki dla nauczycieli dotyczące wprowadzania w klasie
kontrowersyjnych tematów, metod ich nauczania oraz wyciągania wniosków i oceniania dyskusji.
Przewodnik pokazuje ponadto, jak inwestycja w podstawowe, fundamentalne umiejętności może
wspierać skuteczność zawodową i dawać moc sprawczą nauczycielom.

Uczenie się na podstawie praktyki
Rozwiązywanie problemu polaryzacji poprzez współpracę z policją, Szwecja
Szkoła w Rinkeby znajduje się w jednej z najbiedniejszych części Sztokholmu, w dzielnicy
zamieszkiwanej przez ludzi z różnych środowisk kulturowych. Miejsce to zmaga się z wieloma
wyzwaniami i jest znane z niepokojów społecznych. Szkoła, policja i gmina ściśle współpracują w celu
rozwiązania tych problemów. Komunikują się codziennie w sprawie napięć w dzielnicy, stosując
system sygnalizacji świetlnej i określając ich poziom odpowiednim kolorem: zielonym, żółtym lub
czerwonym.
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Młodzież, rodziny i komunikacja a postępowanie wobec polaryzacji
Dlaczego polaryzacja jest istotna z punktu widzenia społeczności, młodych ludzi i pracujących z nimi
osób?
Polaryzacja oparta na podziale „my i oni” wzmaga segregację, nietolerancję, wrogość, a ostatecznie nawet
przestępczość z nienawiści i ekstremizm między grupami społecznymi, między społecznościami. Strefa
środka, w której znajdują się osoby poza wpływem polaryzacji, to zbiór społeczności, które częściowo się
pokrywają. Są to osoby z wielowymiarowymi tożsamościami i lojalnościami.
Społeczności to potencjalne grupy docelowe lub nawet potencjalne ofiary polaryzacji, lecz mogą być
również sprawcami zmian zdolnymi do oporu i posiadającymi odporność. Społeczności, grupy młodych ludzi
oraz praktycy mogą mieć okazję do wzmacniania i wspierania społeczności i młodzieży.
Skupiamy się na czterech różnych grupach z określonymi szansami i wyzwaniami:
1. Społeczności i grupy wyznaniowe;
2. Matki, ojcowie i inne potencjalne „filary” strefy środka;
3. Młodzież;
4. Specjaliści pracujący ze społecznościami i młodzieżą.
Rola społeczności i grup wyznaniowych
Choć rządy i władze publiczne muszą dokładać wszelkich starań, by zapobiegać polaryzacji, ekstremizmowi i
radykalizacji, problemów tych nie da się skutecznie rozwiązać bez zaangażowania społeczności. Ekstremizm
i polaryzacja rozwijają się, gdy same społeczności nie sprzeciwiają się tym, którzy dążą do radykalizacji
innych. W niektórych społecznościach panuje głęboki brak zaufania i wiary w rząd, policję i władze
publiczne. W takich okolicznościach trudno jest budować współpracę i partnerstwo niezbędne do
wypracowania skutecznych metod. Inwestowanie w zaangażowanie i wzmocnienie społeczności jest
kluczowym czynnikiem prewencyjnego podejścia do polaryzacji i radykalizacji. Najważniejszym pytaniem
pozostaje to, w jaki sposób skutecznie to osiągnąć.
Aby zyskać zaangażowanie społeczności i budować jej odporność, trzeba rozwiązać kilka problemów16: w
społecznościach może brakować bezpiecznej przestrzeni do nawiązania dialogu; społeczności mogą
doświadczać strachu przed stygmatyzacją lub zaangażowaniem mediów lub policji; społeczności mogą czuć
się niezauważane przez władze lokalne; społeczności nie mają dostępu do wiarygodnych informacji i nie
ufają władzom. Należy również pamiętać, że społeczności są różnorodne, a ich granice są płynne.
Te problemy da się jednak rozwiązać. Należy wykorzystać głosy społeczności i utalentowane osoby, aby
budować odporność na polaryzację wewnątrz społeczności i pomiędzy nimi za pomocą grup działania,
organizacji społecznościowych i projektów dialogu społecznościowego. Należy zatem nieustannie
16

EX POST paper RAN YF&C ‘Strengthening community resilience to polarisation and radicalisation’ London, 29-30
June 2017
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edukować społeczności oraz wzmacniać ich obronę przed narracją polaryzacyjną i ekstremistyczną. Ważne
jest również, by upoważnić liderów społeczności do wypowiadania się na temat obaw strefy środka.
Społeczności i ich liderzy będą bardziej otwarte na dialog na dalszych etapach polaryzacji, jeżeli relacje
zostały już nawiązane. Budowanie relacji opartych na zaufaniu wymaga czasu i wysiłku.
Jak budować odporne organizacje wspierające strefę środka
•

•

•

•
•

Słuchanie jest bardzo ważne w budowaniu zaangażowania i zaufania wewnątrz społeczności
i pomiędzy nimi. Kluczowe znaczenie mają długoterminowe relacje. Relacje, które zostały
nawiązane w dłuższej perspektywie, a nie tylko ze względu na jednorazowy incydent, są
znacznie bardziej efektywne.
Zidentyfikuj prawdziwych liderów społeczności i inwestuj w relacje z nimi. Tradycyjni
„podejrzani”, na przykład przywódcy kościelni lub imamowie, nie zawsze są osobami, z
którymi identyfikuje się społeczność.
Utrzymuj kontakty z formalnymi i bardziej nieformalnymi organizacjami i grupami wewnątrz
społeczności. Rozpoznawaj różnorodność w obrębie społeczności i zidentyfikuj ich
podstawowe wartości.
Utrzymuj kontakty z organizacjami, okazując empatię i przyjmując postawę mediacyjną. Nie
skupiaj się na tematach kontrowersyjnych, lecz na rzeczach, na których im zależy.
Jeżeli nie możesz dotrzeć do określonej społeczności, zmień pozycję lub temat. Na przykład:
choć społeczność migrantów nie identyfikuje się z państwem, może identyfikować się z
dzielnicą. Ci sami ludzie należą do różnych społeczności – użyj tego na swoją korzyść.

Uczenie się na podstawie praktyki
Kręgi transformacyjnego dialogu, Irlandia
W moderowanych kręgach dialogu ludzie z różnych środowisk (np. byli członkowie organizacji
paramilitarnych lub młodzi ludzie zagrożeni zaangażowaniem w przemoc na tle politycznym)
otrzymują przestrzeń, gdzie mogą opowiedzieć swoją historię. Gdy tu przychodzą, nie mają do siebie
nawzajem zaufania, lecz dzięki tej inicjatywie oraz bezpiecznej atmosferze miejsca zostają stworzone
warunki, aby to zaufanie zbudować.
Proces dialogu zachęca ich do krytycznej refleksji na temat ich osobistej drogi oraz drogi społeczności
poprzez uważne słuchanie. Jakie są powody ich zaangażowania i jak to wpłynęło na ich życie oraz na
życie innych osób?
Uczenie się na podstawie praktyki
Dialogi społeczności, Finlandia
Finchurchaid organizuje dialogi społeczności, aby wspierać współpracę między miastami, władzami i
społecznościami w zakresie przeciwdziałania brutalnemu ekstremizmowi (PVE), integracji i wspierania
rodzin. W ramach procesu partycypacyjnego policja, opieka społeczna i służby ds. młodzieży, sektor
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edukacji i opieki zdrowotnej, wspólnoty religijne i organizacje pozarządowe są zapraszane do udziału,
aby zapobiegać stygmatyzacji i unikać „celowania” w określone grupy.

Rola matek, ojców i innych potencjalnych „filarów” strefy środka
Rodzice zwracają uwagę na środowisko, w którym żyją ich dzieci. Choć ludzie mogą się nie zgadzać w wielu
kwestiach, wszyscy pragną bezpiecznego i spokojnego środowiska dla siebie i swoich dzieci. To samo
dotyczy właścicieli sklepów, klubów sportowych i innych osób, które chcą żyć w bezpiecznym i spokojnym
otoczeniu. Zmieniając odbiorców, ustawiając się w strefie środka oraz zwracając się do rodziców i innych
mieszkańców dzielnicy w takich sprawach, można stłumić polaryzację.
W jaki sposób utrzymywać kontakty z matkami i ojcami
•
•

•

•
•

Zwracaj się do nich jako do mieszkańców i rodziców, którzy żyją w danym miejscu i chcą dla
swoich dzieci jak najlepiej.
Gdy propagowana jest polaryzacja na podstawie tożsamości, można nawiązać do takich
wspólnych interesów, czyli na przykład do wpływania na kształt życia rodzinnego (jest to
czynnik decydujący, który polega na zmianie tematu).
Uświadom rodzicom ich mocne strony i możliwości, pozytywny wpływ, jaki mają (lub mogą
mieć) na swoje rodziny i szerszą społeczność, oraz pokaż, w jaki sposób mogą najlepiej
wykorzystać ten potencjał. Jest to decydujące w kształtowaniu samooceny oraz wspieraniu
rodziców w podejmowaniu działań.
Wspieraj rodziców w ich działaniach i nie usiłuj kierować ani sterować ich inicjatywami. Bądź
wrażliwy oraz okazuj postawę i zachowania mediacyjne.
Działaj na niewielką skalę i nie bój się pracować z grupami etnicznymi lub innymi grupami
homogenicznymi, jeżeli pomaga to również utrzymywać kontakty z grupami w strefie środka.
Wystarczy, jeśli wszyscy będą spokojnie żyć obok siebie.

Uczenie się na podstawie praktyki
Szkoła matek, Austria
Model szkoły matek to pionierski program prewencyjny zorientowany na rodzinę, którego celem jest
przeciwdziałanie zagrożeniu radykalizacją wśród młodzieży. Model skupia zainteresowane i
zaniepokojone matki i pomaga im wzmacniać ich indywidualne zdolności oraz kompetencje
emocjonalne, co pozwala im reagować i przeciwdziałać wpływom ekstremistycznym, na które
narażone są ich dzieci. Emocjonalna więź matek z ich dziećmi sprawia, że to właśnie one mogą
odebrać rekruterom ich najważniejsze narzędzia — inwestują czas, słuchają, zyskują zaufanie,
okazują empatię oraz zapewniają kotwicę emocjonalną. Matki potrzebują strukturalnego i
emocjonalnego wsparcia, by odbudować więź ze swoimi dziećmi w trakcie wyzwań związanych z
dorastaniem.
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Zaangażowanie młodzieży
Młodzi ludzie są szczególnie podatni na polaryzację, ponieważ jest to konstrukt myślowy oparty na
tożsamości. Dorastanie oznacza eksperymentowanie z tożsamościami oraz tworzenie subkultur i
kontrkultur. Prowokacyjne zachowanie, testowanie granic i upór to w okresie dorastania zjawiska
normalne, a wręcz pożądane. Dlatego bardzo ważne jest tworzenie bezpiecznej przestrzeni, gdzie młodzi
ludzie mogą sprawdzać swoje opinie, otwarcie dyskutować i poznawać inne subkultury. W połączeniu z
programami nauczania bezpieczna przestrzeń najlepiej wzmocni ich zdolność do krytycznego myślenia, co
jest bez wątpienia najlepszą obroną przed polaryzacją i ekstremizmem.

W jaki sposób utrzymywać kontakt z młodzieżą
•

•

•

•

•

Jednym z najstarszych sposobów opisywanych w podręcznikach dla osób pracujących z
młodzieżą jest stwarzanie okazji, by członkowie jednej subkultury mogli poznać członków
innej. Jest to skuteczne tylko na etapie zapobiegania polaryzacji.
Pamiętaj o znaczeniu skutecznego angażowania młodzieży w drodze do samodzielności:
młodych ludzi należy zachęcać, by formułowali własne opinie, odnaleźli własne cele oraz
wyrażali własne zdanie, poglądy i zainteresowania.
Osoby pracujące z młodzieżą powinny zrozumieć rzeczywistość, w której młodzi ludzie
żyją na co dzień. Powinny mieć dogłębną wiedzę na temat świata młodzieży, w tym sieci
w internecie, a w szczególności na temat faktycznych potrzeb i zainteresowań młodych
ludzi.
Uważaj, z kim nawiązujesz współpracę. Czy to naprawdę ci młodzi ludzie są podatni? Czy
jest to milcząca strefa środka? Czy są to osoby, które i tak są zaangażowane i
zmotywowane?
Kwestią kluczową jest podejście oparte na akceptacji. Ludzi należy akceptować takimi,
jacy są. Można kwestionować ich słowa i czyny, ale nie samą osobę.

Jak radzić sobie z polaryzacją i prowokatorami w grupie młodzieży
•

•
•

Skuteczność działań zmierzających do zaangażowania młodzieży zależy od jakości dostępnych
zasobów ludzkich. Niezależnie od tego, czy są to specjaliści pracujący z młodzieżą,
wolontariusze, trenerzy z grona rówieśników, czy też inne osoby, powinny one potrafić
nawiązać więź z młodymi ludźmi, rozumieć ich problemy i potrzeby oraz umieć ich zachęcić
do zmiany (nawet niewielkiej), jeżeli młody człowiek wydaje się podążać destrukcyjną
ścieżką. Mogą w tym pomóc autentyczność i wewnętrzna motywacja plus szkolenie i
praktyczne ćwiczenia.
Pracę z młodymi ludźmi należy rozpoczynać wcześnie.
W kontaktach z młodzieżą w spolaryzowanym środowisku stosuj cztery czynniki decydujące:
1. Pozycja
2. Temat
3. Grupa odbiorców
4. Ton głosu
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Specjaliści pracujący ze społecznościami i młodzieżą
Pracownicy opieki społecznej, których zadaniem jest wspieranie i wzmacnianie grup mieszkańców w
budowaniu społeczności, mogą być bardzo cenni. W Europie pracować z młodzieżą mogą specjaliści lub
wolontariusze. Standardy profesjonalne i dostępność zasobów znacznie się różnią – pod względem
jakościowym i ilościowym – w zależności od państwa członkowskiego. Pracownikom opieki społecznej
pracującym z mieszkańcami pomóc mogą koncepcje demokratycznego profesjonalizmu, które opisał Albert
Dzur(17). Określa on oczekiwania wobec pracownika opieki społecznej: stawanie w obronie słabych i
bezbronnych, wspieranie integracji i promowanie pluralizmu (interesy i opinie).

Jak wspierać społeczności i młodzież
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Skuteczni praktycy muszą być świadomi polaryzacji i jej dynamiki.
Praktycy powinni umieć stosować postawy i język mediacji, aby nawiązywać kontakt z grupami
w strefie środka.
Praktycy powinni przejść szkolenie w stosowaniu czterech czynników decydujących, aby w
każdym przypadku napotkania polaryzacji umieć sobie z nią radzić.
Praktycy powinni mieć świadomość, że ich pozycja, osobista historia i doświadczenia życiowe
mogą wytworzyć tendencyjność wpływającą na ich działania i postawy w środowiskach
polaryzujących.
Osoby pracujące z młodzieżą i ze społecznością muszą znać lokalną politykę i strategię
komunikacyjną dotyczącą obywatelstwa, kultury, a w szczególności problemów związanych z
polaryzacją.
Osoby pracujące z młodzieżą i ze społecznością nie mogą być wykorzystywane jako megafon do
upowszechniania polityki lokalnej. Ich rolą jest wspieranie grup w wyrażaniu zainteresowań i
opinii w taki sposób, by stworzyć warunki konieczne do rozwiązywania problemów, pozostając
jednocześnie w strefie środka.
Należy pamiętać o barierze językowej. Młodzi ludzie są otwarci na inny rodzaj komunikacji niż
ten, który jest skuteczny w przypadku dorosłych.
Uważnie wybieraj tematy. Czasami lepiej jest nie poruszać „złego” tematu bezpośrednio.
Nie lekceważ, ale także nie przeceniaj roli internetowej komunikacji i sieci. Bądź świadomy
istnienia baniek komunikacyjnych.
Zawsze sprawdzaj, czy są inni, którzy nie zaangażowali się aktywnie, ale mają jednak wpływ na
młodzież i na debatę.

17
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Uczenie się na podstawie praktyki
Stay Human, Holandia
Organizacja Stay Human ma na celu wzmocnić spójność społeczną i przeciwdziałać polaryzacji
związanej z przybyciem, zakwaterowaniem i integracją migrantów i uchodźców. Prowadzi badania w
celu poznania różnych poglądów, dylematów i rozwiązań dotyczących kwestii migrantów i uchodźców
oraz stara się wzmocnić wzajemne zrozumienie oraz więzi między różnymi społecznościami i grupami.
Korzystając z modelu Barta Brandsmy, szkoli również specjalistów i organizacje oraz pomaga im lepiej
poznać dynamikę polaryzacji i wybierać odpowiednie metody działania. Organizacja Stay Human
stworzyła pięć portretów (stereotypów), aby pomóc decydentom zrozumieć, jak określone dylematy i
polityki są postrzegane przez różne grupy.

Więzienie i kara w zawieszeniu a postępowanie wobec polaryzacji
Dlaczego polaryzacja jest istotna z punktu widzenia więzienia i kar w zawieszeniu?
Więzienie i kara w zawieszeniu to ważne elementy systemu sądownictwa karnego. Aby działać zgodnie z
prawem, system sądownictwa karnego musi ograniczać wolność jednostek w sposób sprawiedliwy i
proporcjonalny. Zarówno więźnia, osobę odbywającą karę w zawieszeniu, jego rodzinę, jak i społeczność
należy traktować z szacunkiem, uczciwie, obiektywnie i z zachowaniem zasad równości w kontaktach z tymi
instytucjami i ich przedstawicielami.
Kara więzienia oznacza osłabienie lub nawet utratę regularnego kontaktu ze społecznością, jaki dana osoba
miała wcześniej. Więźniowie będą poszukiwać nowych kontaktów, zarówno tymczasowych (aby zapełnić
czas w trakcie odbywania wyroku), jak i długoterminowych. Ta potrzeba przynależności powoduje
dynamikę grupy generującą więzi pozytywne (przyjaźnie, wzajemne wsparcie, wspólne działanie) lub
negatywne (nielegalne działania i status, poszukiwanie kozłów ofiarnych). Stan społeczności więziennej
wpływa na to, w jaki sposób grupy odnoszą się do siebie. Jeżeli więźniowie czują się bezpieczne i wiedzą, że
są szanowani, współzawodnictwo między grupami będzie mniejsze, podobnie jak potrzeba nawiązywania
relacji wynikająca z instynktu przetrwania.
Tradycyjna dynamika grupy może się pokrywać z wydarzeniami społecznymi poza więzieniem, które mogą
przyspieszać lub spowalniać procesy. Świadomość bycia częścią grupy obcej w społeczeństwie może
sankcjonować/potwierdzić istnienie obecnych struktur lub podkreślać potrzebę powstania nowych grup. W
późniejszym czasie mogą wystąpić konfrontacje. Na przykład, po niedawnych atakach w Europie i na
świecie w niektórych więzieniach doszło do dość intensywnych dyskusji między więźniami. Grupy mogą
również wykorzystywać napięcia społeczne lub poczucie wykluczenia jako wytłumaczenie dla swoich
czynów przestępczych.
Sieć upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw
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Z punktu widzenia więźnia więzienie często nie jest miejscem bezpiecznym. Więźniowie nie ufają
pracownikom i z całą pewnością nie ufają sobie nawzajem. Zaufanie między personelem a więźniami, a
przynajmniej zaufanie w przewidywalnym zakresie, jest ważne. Kierownictwo więzienia, a w szczególności
pracownicy, odgrywają kluczową rolę, jeśli chodzi o stworzenie warunków do funkcjonowania społeczności
więziennej i zagwarantowanie bezpiecznego środowiska. Wymaga to czegoś więcej niż tylko monitorowania
zachowań i wzorców wśród więźniów (grupy). Pracownicy więzienia decydują, co powinno się dziać w ich
placówce, i są uznawani za grupę, której należy się sprzeciwiać. Ta niechęć będzie wzrastać, jeżeli
członkowie jednej grupy stwierdzą, że są traktowani gorzej niż inna grupa.
Jednak personel nie powinien być uznawany za grupę jednolitą. Silne sprzeczne przekonania polityczne
mogą odgrywać pewną rolę, jeśli chodzi o wzajemne zaufanie, co jest podstawowym warunkiem, aby
pracownicy więzienia mogli wypełniać swoje zadania.
W więzieniu to procesy grupowe w zamkniętym środowisku są ważne w kontekście polaryzacji, lecz w
przypadku kary w zawieszeniu na jej skuteczność wpływa ogólna atmosfera w społeczeństwie.
Resocjalizacja i znalezienie drogi powrotu do społeczeństwa jest trudniejsze, jeżeli brakuje wspólnych
wartości. Podatni ludzie, którzy poszukują drogowskazów, również mogą być zainteresowani stanowczymi
poglądami, z jakimi wiąże się polaryzacja.
Gdy polaryzacja występuje w społeczeństwie, może mieć szkodliwy wpływ na resocjalizację osób po wyjściu
z więzienia. (Postrzegany) poziom tolerancji oraz liberalnego podejścia do byłych więźniów będzie niższy,
zwłaszcza jeżeli ktoś ma wyraźnie zradykalizowany/ekstremistyczny profil lub jeśli uważa, że należy do grupy,
która nie jest akceptowana przez innych. Kluczowe pytanie brzmi: czy naprawdę mam jakiekolwiek szanse na
rozpoczęcie nowego życia? Te obawy mają zarówno więźniowie, jak i osoby odbywające karę w zawieszeniu.
W celu rozwiązywania problemów związanych z polaryzacją w więzieniu i w trakcie odbywania kary w
zawieszeniu można zastosować trzy zestawy działań:
• zapobieganie rozwojowi polaryzacji między grupami w społeczności więziennej;
•

dbanie o świadomość wśród personelu;

•

praca nad poziomem braku akceptacji w społeczeństwie w związku z integracją podatnych grup
byłych więźniów.

W jaki sposób zapobiegać polaryzacji między grupami w środowisku więziennym
Środowisko więzienne obejmuje fizyczne otoczenie, wartości, relacje, procedury i polityki, które
składają się na codzienne funkcjonowanie więzienia. Te czynniki kształtują doświadczenia
więzienne i dają możliwość zmniejszenia zarówno ryzyka radykalizacji i polaryzacji w trakcie
odbywania kary pozbawienia wolności, jak i ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa po jej
zakończeniu. Przepełnienie, braki kadrowe lub nieprawidłowe relacje między personelem a
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więźniami pogłębiają poczucie niepewności i braku bezpieczeństwa, a co za tym idzie, tworzą
środowisko zwiększające podatność.
Co może zrobić pracownik więzienia?
•
•

Dbaj o bezpieczne środowisko i utrzymuj je. To podejście jest warunkiem niezbędnym
dla wszystkich działań w kontekście polaryzacji.
Zwracaj uwagę na procesy grupowe w systemie. Które grupy mają silne tożsamości?
W których grupach wyczuwalne są napięcia? Do jakiego stopnia grupy stanowią
zagrożenie dla pracowników więzienia?

Wiedza pracowników na temat polaryzacji
Polaryzacja wymaga świadomości zjawiska oraz tego, w jaki sposób może ono „zabarwić”
dostrzeżenie/zrozumienie zachowań i działań. Tym, co wzmaga lub podkreśla proces
polaryzacji, nie są zamiary, lecz postrzeganie określonych kwestii. Jednym z wyzwań jest to, że
wiele systemów więziennych i wymierzania kar w zawieszeniu w całej Unii Europejskiej
dysponuje pracownikami, którzy pod względem kultury, doświadczeń życiowych itp. są w
znacznym stopniu odmienni od ludzi, dla których pracują.. Nierzadko personel więzienny jest
raczej monokulturowy. Może to skutkować brakiem wbudowanego mechanizmu, który
uświadamia systemowi, w jaki sposób mogą być postrzegane działania i co poszczególne grupy
myślą o innych.
Co może zrobić pracownik więzienia oraz pracownik zajmujący się osobami
odbywającymi karę w zawieszeniu?
•

•

•
•
•
•

•
•

Stwarzaj atmosferę, w której pracownicy mogą omawiać niewłaściwe
zachowania względem siebie nawzajem, więźniów lub osób odbywających karę
w zawieszeniu.
Bądź świadomy swoich własnych poglądów i tego, w jaki sposób mogą na nie
wpłynąć silne poglądy innych osób. Pamiętaj, że czasami twoje prywatne
przekonania mogą nie zgadzać się z twoją rolą zawodową.
Wypowiadając swoje opinie, przestrzegaj granic, jakich inni więźniowie i
społeczeństwo obywatelskie oczekują ze względu na twoją funkcję.
Pamiętaj, że w okresie słabych więzi / niskiej akceptacji uwagi, które w
zamierzeniu miały być zabawne, mogę być odebrane jako obraźliwe.
Naucz się odróżniać zachowania normalne, spolaryzowane i ekstremistyczne.
Rozmawiaj z innymi pracownikami, jeżeli wśród pracowników więzienia
lub pracowników zajmujących się osobami odbywającymi karę w
zawieszeniu pojawią się oznaki polaryzacji.
Natychmiast zgłaszaj wszelkie niewłaściwe zachowania kolegów, które
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa.
Nie toleruj żadnych dyskryminujących komentarzy ze strony pracowników.
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•
•

Zadbaj o szkolenia na temat radykalizacji i polaryzacji z uwzględnieniem
punktów związanych ze wspólnymi cechami (sub)kultur i ideologii.
Poszukuj różnorodności wśród pracowników, aby zapewnić lepsze
zrozumienie różnorodnych kultur, religii i środowisk więźniów i osób
odbywających karę w zawieszeniu.

W jaki sposób pracować nad społecznym brakiem akceptacji dla szczególnie podatnych grup osób
zwolnionych z więzienia
Negatywne odczucia dotyczące resocjalizacji osób z przeszłością ekstremistyczną nie są
rzadkością w społeczeństwie. Częściowo wynika to z uzasadnionej obawy, że osoby te mogą
ponownie dopuścić się przestępstwa, a w przypadku niektórych ludzi z pourazowych zaburzeń
stresowych związanych z aktami ekstremistycznymi. Ale są też osoby ze spolaryzowanymi
uprzedzeniami, które nie wierzą, że ludzie mogą się zmienić. Na koniec, niektórzy ludzie mogą
odczuwać niepokój w związku z tym, że były terrorysta jest ich sąsiadem lub pracownikiem.
Co może zrobić system więzienny oraz obsługujący karę w zawieszeniu?
•

•
•

•
•
•

•

Rozpocznij pracę nad resocjalizacją tak wcześnie, jak to możliwe, angażując system
więzienny oraz obsługujący karę w zawieszeniu od samego początku kary
pozbawienia wolności (w przypadku takiej kary).
Zaangażuj rodziny i pozytywnych przyjaciół w proces resocjalizacji, ponieważ zwykle
to na nich więźniowie mogą polegać w trakcie odbywania kary i po zwolnieniu.
Korzystaj z dobrych narzędzi oceny ryzyka i jasno określaj akceptację ryzyka, aby
zadbać o możliwość reagowania na krytykę w następstwie incydentu. To pokaże
również, że nie działasz w sposób nieodpowiedzialny.
Ściśle monitoruj podatne osoby odbywające karę w zawieszeniu.
Utrzymuj dobre kontakty z odpowiednimi partnerami, aby zagwarantować
bezpieczeństwo dla społeczeństwa, jak i dla danej osoby.
Powołaj specjalistyczne zespoły i grupy interwencyjne do pracy nad resocjalizacją
tej trudnej grupy docelowej. Ważna jest praca na poziomie interdyscyplinarnym,
umiejętności, doświadczenie oraz wymiana informacji. Nie zaczynaj wszystkiego od
zera, lecz ucz się na podstawie interwencji i struktur dla podobnych podatnych
grup.
Chroń osoby odbywające karę w zawieszeniu oraz ich otoczenie we współpracy z
gminami, służbami opieki społecznej, organizacjami pozarządowymi i innymi
odpowiednimi organizacjami.
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