Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich a niewierzący w Polsce

Warszawa, 2007-09-13
Pani Joanna Kluzik-Rostkowska
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Szanowna Pani Minister,
W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów pragniemy zwrócić uwagę na niczym
nieuzasadnione pomijanie opinii środowiska niewierzących w Polsce w pracach Departamentu
ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w MPiPS. Dotyczy to w szczególności
realizacji działań podejmowanych w ramach Europejskiego Roku Równości Szans dla
Wszystkich ustanowionego decyzją Parlamentu Europejskiego na 2007 rok. Głównym celem
Roku Równości, określonym zarówno w dokumentach Komisji Europejskiej, jak i w Krajowej
Strategii Europejskiego Roku Równości, jest „zapewnienie stosowania i propagowania zasady
niedyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania,
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną".
Z przykrością stwierdzamy, że cel ten jest realizowany wybiórczo, z całkowitym
pominięciem kryterium niedyskryminacji ze względu na przekonania. Przy Departamencie
Kobiet, Rodziny i przeciw-działania Dyskryminacji powstał Komitet Doradczy ERRSW 2007
skupiający przedstawicieli wielu organizacji pozarządowych, mediów, związków wyznaniowych
oraz organów administracji publicznej, mających w swoich kompetencjach przeciwdziałanie
dyskryminacji. Niestety, nie ma wśród nich ani jednego przedstawiciela wolnomyślicieli,
niewierzących i humanistów. Pragniemy przypomnieć, że społeczność ta nie powinna być
ignorowana zarówno ze względu na jej historyczne tradycje (w tym roku obchodzona będzie
rocznica 100-lecia I Zjazdu Wolnomyślicieli w Polsce), jak i liczebność. Zgodnie z wynikami
badań w Polsce jest ok. 3 mln osób bezwyznaniowych, z których od 1,7 do 2 mln stanowią
ateiści i agnostycy. Staraniem Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów kilka tygodni temu
została uruchomiona Internetowa Lista Ateistów i Agnostyków, na którą wpisało się do tej pory
ponad 7,5 tys. osób, przy czym część z nich zastrzegła swoje dane osobowe do wiadomości
organizatorów, nie decydując się na ich pełne upublicznienie z obawy przed różnymi
działaniami, które najszerzej można określić właśnie jako dyskryminację. Wielokrotnie
wskazywaliśmy w listach do organów państwowych na dyskryminujący osoby niewierzące
charakter prawa w Polsce, ale nawet to prawo nie jest należycie stosowane, żeby wspomnieć
tu choćby niezapewnienie niewierzącym uczniom lekcji etyki w wielu polskich szkołach.
W Komitecie Doradczym znalazło się miejsce dla reprezentantów dużo mniej liczebnych
mniejszości w Polsce, jak np. Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (ok.
1500 mormonów) czy Ligi Muzułmańskiej (ok. 5 tys. polskich muzułmanów, bez uwzględnienia
studentów, uchodźców i biznesmenów z krajów islamskich). To, że zabrakło w nim miejsca dla
przedstawicieli społeczności niewierzących uważamy zadziałanie niesprawiedliwe i wzywamy
Panią Minister do podjęcia kroków w celu naprawienia tej sytuacji.
Z wyrazami szacunku,
W
imieniu
Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów
Mariusz
Agnosiewicz
Prezes
Nina
Sankari
p.o. Sekretarza
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Autorem tej witryny jest Michał Przech, zwany niżej Autorem.
Właścicielem witryny są Mariusz Agnosiewicz oraz Autor.
Żadna część niniejszych opracowań nie może być wykorzystywana w celach
komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, który zastrzega sobie
niniejszym wszelkie prawa, przewidziane
w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych
do tej witryny i jakiejkolwiek ich części.
Wszystkie strony tego serwisu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz inne
programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane przez Autora.
Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do
okresowych modyfikacji zawartości tej witryny oraz opisu niniejszych Praw Autorskich
bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz nie
odwiedzać tej witryny i nie korzystać z jej zasobów.
Informacje zawarte na tej witrynie przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
serwisu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na witrynie. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

