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KIM JEST WATCHDOCS? 
 
 
 

WATCH DOCS. Prawa Człowieka w filmie, to drugi co do wielkości festiwal filmów o prawach 
człowieka na świecie. Organizowany jest co roku w grudniu Warszawie przez Helsińską Fundację Praw 

Człowieka i Społeczny Instytut Filmowy. Od 2003 roku w kilkudziesięciu miastach w Polsce organizowana jest 
jego objazdowa edycja. 

 

W  tym  roku  w  Krakowie  w  dniach  od  20  do  23  października  odbędzie  się  już  14.  edycja  
Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. Zaprezentowanych zostanie 

kilkanaście starannie wyselekcjonowanych filmów dokumentalnych z całego świata, których tematem są 

szeroko rozumiane prawa człowieka. Większość z nich obejrzeć można jedynie w trakcie festiwalu. Po raz 
drugi projekcje odbędą się również w Poroninie 20 października. 
 

 

W rozwoju społeczeństwa obywatelskiego niezwykle istotną rolę odgrywają organizacje pozarządowe, 
w tym także te, które „patrzą władzy na ręce”. Tego typu organizacje nazywane są angielskim terminem 
„watchdog” czyli pies stróżujący. Nazwa festiwalu to gra słów „watchdog” i „watch docs” (oglądaj filmy 
dokumentalne). 

 

WATCH DOCS jest wydarzeniem skierowanym do szerokiego grona odbiorców_czyń, nie tylko do 

osób zawodowo zajmujących się prawem. Daje okazję do refleksji nad tym w jaki sposób nasze codzienne życie 
jest związane z ideą praw człowieka, w jaki sposób łamanie praw innych ludzi wpływa na nasze życie, jaka jest 

sytuacja w innych zakątkach świata, ale także co możemy zrobić, jaką rolę każda osoba może odegrać w 
zmianie sytuacji – w naszym mieście, w kraju, na świecie. 

 

Trzymacie Państwo w ręku gazetkę festiwalową, w której staramy się przybliżyć niektóre z tematów 
obecnych w tegorocznej edycji. Dzięki niej mamy nadzieję, pogłębi się wasza wiedza i zachęcimy Was do 
dalszych poszukiwań i zadawania pytań. Miłego czytania! 
 

 

Aga Molińska, lokalna koordynatorka festiwalu 
 

Kontakt: watchdocs@autonomia.org.pl  
www.watchdocskrakow.pl 
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Od pokoju w domu do pokoju na świecie  
Agata Teutsch 

 

 

Jeśli chcemy powstrzymać wojny i przemoc wobec kobiet i dziewcząt musimy z odwagą i konsekwentnie 

ujawniać kulturę militaryzmu i przeciwstawiać się jej. 
 

 

Czym jest militaryzm?  
W czasie konfliktów zbrojnych i wojen dochodzi do masowych naruszeń praw człowieka. Tej tematyce 

poświęconych jest wiele filmów także na tegorocznym festiwalu WATCHDOCS. 

 

Wojny i konflikty zbrojne, to coś dużo więcej niż żołnierze kilku przeciwstawionych sobie sił, walczący na linii 

frontu. To nie tylko działania zbrojne prowadzone przez zorganizowane armie. To działania wymierzone w 

ludność cywilną, środowisko naturalne, edukację, politykę informacyjną, gospodarkę, bezpieczeństwo w 

różnych wymiarach. To działania prowadzone w internecie i mediach tradycyjnych. To wojny hybrydowe. To 

często działania władz wymierzone we „własnych” obywateli/obywatelki. 

 

Wojny i konflikty zbrojne to działania, których koszty ponoszą przede wszystkim cywile, w szczególności 

kobiety i dzieci. 

 

Ale wojny są jedynie jednym ze sposobów na jaki przejawia się militaryzm. 
 

Militaryzm nie jest ograniczony do czasu wojny, ani do funkcjonowania instytucji wojskowych w czasach  
„pokoju”. 
 
Militaryzm nie zaczyna się i nie kończy na terenach objętych konfliktami zbrojnymi, ani nawet tam gdzie uda 

się dotrzeć uchodźcom i uchodźczyniom wygnanym ze swoich domów. 
 
Militaryzm dotyczy nie tylko tych, którzy i które są w armiach, albo tych osób, które cierpią przemoc, głód i 

strach, które tracą życie z powodu prowadzonych działań zbrojnych. 

 

Militaryzm jest wszechobecny. Dotyczy każdej osoby żyjącej na Ziemi, w każdym momencie. 

 

[do ramki caly ten akapit] Militaryzm to: 
 

 zbiór wartości o charakterze nacjonalistycznym, szowinistycznym i ksenofobicznym tworzących 

kulturę strachu, normalizujących i podtrzymujących użycie przemocy, agresji lub dokonywanie 

interwencji militarnych, jako narzędzi rozstrzygania sporów i narzucania m.in. politycznych i 

ekonomicznych interesów, zarówno w relacjach między ludźmi, jak i grupami i państwami.


 specyficzna forma patrzenia na świat, która wpływa na sposób, w jaki widzimy naszych sąsiadów, 

nasze rodziny, nasze życie publiczne i innych ludzi na świecie. Oznacza założenie, że każdy ma 

wrogów, i że przemoc jest skutecznym sposobem rozwiązywania problemów.


 wartości, które przekonują, że gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców i mieszkanek poszczególnych 

krajów jest budowanie, opartych na oddziałach paramilitarnych, armii i zbrojeniach, systemów ochrony 

„naszych” i „naszego terytorium” przed „innymi”, „przed wrogami”, to system, który utrzymuje, że 

podtrzymywanie stanu gotowości do wojny w czasie pokoju jest czymś „koniecznym, oczywistym i 

naturalnym”.


 zbiór wartości zakorzenionych w sztywnych patriarchalnych wzorcach płci, przez które mężczyźni i 

chłopcy wierzą, że agresywna męskość jest najbardziej wartościowa, a kobiety, że silny/kontrolujący
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mężczyzna to najpotrzebniejszy towarzysz życia i gwarant bezpieczeństwa. To system, który twierdzi, 

że chwałę mężczyźnie przynosi bycie żołnierzem i oddanie życia „za ojczyznę”, a kobiecie - wydanie 

na świat i wychowanie „prawdziwego patrioty”. 

 

Militaryzm to ideologia i pozwalające na jej realizację rozwiązania systemowe: instytucjonalne, prawne, 

społeczne, edukacyjne, kulturowe oraz język i retoryka i in. Kultura militaryzmu, to wszelkie sposoby na jakie 

w różnych obszarach życia przejawiają się i są utrwalane militarystyczne wartości. 

 

Struktury Przemocy: Zależności między Militaryzmem i Przemocą Wobec Kobiet 

 

Pod takim hasłem przez kilka lat odbywała się światowa Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze 

względu na płeć. Obrończynie i obrońcy praw kobiet, analizując struktury i mechanizmy, które przyzwalają na 

istnienie przemocy ze względu na płeć, stwierdzili, że jedną z najtrwalszych i najbardziej wpływowych struktur 

jest militaryzm. 

 

Kultura militaryzmu pozwala państwowym i niepaństwowym podmiotom działać bezkarnie, posługując się 

mizoginią, rasizmem, homofobią, transfobią, klasizmem i ksenofobią, w celu utrzymania władzy i kontroli. Te 

podmioty i struktury normalizują nie tylko przemoc fizyczną i seksualną wobec kobiet w czasie wojny, ale także 

łamanie naszych praw w czasie pokoju. 

 

Wojny, konflikty wewnętrzne, militarne interwencje „pokojowe”, represje wobec politycznych i społecznych 

ruchów domagających się sprawiedliwości – wszystkie będące skutkami kultury militaryzmu – mają szczególny 

i często nieproporcjonalnie duży wpływ na kobiety. Cywile są najczęstszymi śmiertelnymi ofiarami wojen. 

Gwałt używany jest jako taktyka wojenna, która ma służyć wzbudzaniu strachu i upokarzaniu kobiet i całych 

społeczności. Kobiety doświadczają przemocy w swoich domach, bez względu na to czy toczy się wojna czy 

jest „czas pokoju”. Kobiety, które służą lub pracują w wojsku, stają się ofiarami przestępstwa zgwałcenia ze 

strony mężczyzn-wojskowych. Możnaby bardzo długo wyliczać formy przemocy wobec kobiet i innej 

przemocy ze względu na płeć, które wynikają z militaryzmu. 
 

 

Militaryzm i pieniądze a bezpieczeństwo i rozwój 

 

Skuteczność militaryzmu wynika m.in. z jego zdolności do prezentowania finansowania wojny jako czynności 

niezbędnej oraz podtrzymywania stanu gotowości do wojny w czasie pokoju jako czegoś naturalnego, zwykle 

kosztem braku inwestycji w edukację, ochronę zdrowia, opiekę społeczną. 

 

Wydatki na broń, szkolenia militarne i paramilitarne, programy obronne i operacje wojskowe naruszają ludzkie 

bezpieczeństwo i są organizowane kosztem rozwoju. Według Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu 

Badań nad Pokojem, globalne wydatki wojskowe w 2011 roku osiągnęły rekordowy poziom, przekraczając 

szacowane 1.735 tryliarda dolarów. W 2010 roku Międzynarodowe Biuro Pokoju obliczyło, że dodatkowy 

roczny koszt potrzebny do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju do roku 2015 to tylko ułamek wydatków 

wojskowych, w sumie 329 biliardy dolarów. Cele, jakie mogłyby być osiągnięte to: 

 

• Ograniczenie śmiertelności dzieći i poprawa zdrowia matek: 10 bilionów dolarów  
• Zapewnienie ochrony środowiska naturalnego: 155.6 bilionów dolarów 
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• Eliminacja skrajnego ubóstwa i głodu: 102 bilionów dolarów  
• Rozszerzenie globalnego partnerstwa na rzecz rozwoju: 40 bilionów dolarów  
• Walka z HIV / AIDS, malarią i innymi chorobami: 14.2 bilionów dolarów  
• Osiągnięcie powszechnej edukacji na poziomie podstawowym, promowanie równości płci i podniesienia 

pozycji kobiet: 7.2 bilionów dolarów
1
. 

 

Finansowanie konfliktów zbrojnych sprawia, że tracimy zasoby niezbędne do usuwania nierówności 

społecznych. 

 

Kiedy wydatki wojskowe są priorytetem, dziewczęta i kobiety tracą możliwości edukacji, także zawodowej, 

tracą podstawowe środki, narzędzia ochrony zdrowia. Państwa tną budżety socjalne oczekując, że kobiety 

podejmą się opieki i usług na rzecz swoich rodzin. Duże i trwałe wydatki wojskowe pogłębiają ubóstwo i 

niestabilność gospodarczą oraz wydłużają konflikty – są one kluczowym czynnikiem stojącym za nadużyciami, 

takimi jak handel ludźmi, przedwczesne przymusowe małżeństwa i przemoc ze strony partnera. 

 

Militaryzm Szkodzi Środowisku i Zużywa Nasze Zasoby 

 

Nawet w tak zwanym czasie pokoju działalność wojskowa zużywa ogromne ilości ziemi, energii i zasobów. W 

miejscach objętych działaniami wojennymi dochodzi do niszczenia gruntów, przeznaczania wszystkich środków 

na broń i paliwo, co pogłębia problem braku żywności i wody, braku bezpieczeństwa i rozprzestrzeniania się 

chorób. Skutki degradacji środowiska, i odcięcia od zasobów naturalnych są najmocniej odczuwane przez 

kobiety i dziewczęta i inne grupy stanowiące większość ofiar wojen. 

 

Militaryzm Zagraża Obrończyniom Praw Człowieka 

 

Na całym świecie kobiety – Obrończynie Praw Człowieka, aktywistki odgrywają ważną rolę w bronieniu praw 

kobiet dotkniętych skutkami militaryzmu. Podważając tradycyjne role płciowe i stawiając czoła Państwom i 

podmiotom niepaństwowym, Obrończynie Praw Człowieka same są celem gróźb, napaści, a nawet morderstw. 

 

Militaryzm po polsku 

 

Choć formalnie rzecz ujmując w Polsce nie ma wojny, to co się dzieje, jest przykładem na rosnącą, zagrażającą 

pokojowi i naszemu bezpieczeństwu, pozycję militaryzmu. 
 

 

Obrona Terytorialna – poważne zagrożenie 

 

Rosnąca rola militaryzmu w Polsce wyraża się m.in. w ekspresowym tempie wdrażania programu Obrony 

Terytorialnej. Obrona Terytorialna to najważniejszy projekt Antoniego Macierewicza – Ministra Obrony 

Narodowej. 
 
5 października został przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony  
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
 
1
 Materiał dot. militaryzmu opracowany przez Center for Women’s Global Leadership na Kampanię 16 Dni 

Przeciwko Przemocy ze względu na Płed w 2014 roku 
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Projekt ten zakłada utworzenie specjalnych oddziałów wspierających armię zawodową. Proponuje się 

powołanie Wojsk Obrony Terytorialnych (WOT) oraz utworzenie nowego rodzaju czynnej służby wojskowej – 

terytorialnej służby wojskowej (TSW). Ustawa wprowadza też pojęcie zawodowo aktywnego „żołnierza obrony 

terytorialnej”, dla którego służba wojskowa ma być zajęciem dodatkowym, pełnionym w czasie wolnym. 
 
Zgodnie z koncepcją, OT to: "wyposażona w broń maszynową formacja paramilitarna [która] może 

stanowić środek zapobiegawczy działaniom antyrządowym". Oddziały te mają być zdolne do "działań 

antykryzysowych, antydywersyjnych, antyterrorystycznych oraz antydezinformacyjnych w obronie 

bezpieczeństwa cywilnego oraz dziedzictwa kulturowego narodu polskiego". 

 

Oddziały OT dostaną różne rodzaje broni, także przenośne wyrzutnie PPK czy granatniki. Broń aktualnie 

jest magazynowana w obiektach wojskowych, ale ma zostać rozbudowana infrastruktura powiatowa i broń 

znajdzie się poza obiektami wojskowymi. Rozważany jest pomysł wykorzystania w tym celu komend 

powiatowych policji. Pełnomocnik MON ds. tworzenia obrony terytorialnej kraju - Grzegorz Kwaśniak, w 

wypowiedzi dla pisma internetowego wpolityce.pl powiedział, że „pojawiają się też takie głosy, żeby żołnierze 

trzymali tę broń w domu. Wiem, że tak w niektórych państwach jest. Osobiście jestem tego zwolennikiem…”
2 

 

OT będzie odrębnym rodzajem sił zbrojnych, a jej dowódca jednym z trzech głównych dowódców w siłach 

zbrojnych w Polsce. Jednak pewien zakres swobody działania będzie miało dowództwo obrony 

terytorialnej na szczeblu regionu, współpracujące z wojewodą, czyli przedstawicielem rządu centralnego. 
 
Dlaczego powinno to budzić niepokój? M. Piekarski pisze „Można […] zadać pytanie o to czy oddział „obrony 

terytorialnej” będący w dyspozycji lokalnych władz, a już na pewno powiązany z nimi nie stanie się de facto 

partyjną lub samorządową bojówką? Czy struktury sił obrony terytorialnej, nawet zakonspirowane, a więc 

kontrola nad którymi jest utrudniona, nie staną się narzędziem gier i wewnętrznych konfliktów politycznych?”.
3
 

Kompanie OT mają zostać utworzone w każdym polskim powiecie, co oznacza, że powstanie 380 kompanii. 

Pierwsze brygady, liczące łącznie ok 3 tys. żołnierzy, powstaną do końca 2016 roku w województwach 

podlaskim (Białystok), lubelskim (Lublin) i podkarpackim (Rzeszów). Wojska obrony terytorialnej mają 

docelowo liczyć ok. 35 tys. żołnierzy. 
 
 
 

Kim będą żołnierze OT? 

 

O przyjęcie będzie się mógł ubiegać każdy mężczyzna, który spełni warunki kwalifikacji wojskowej. Według 

pełnomocnika MON najbardziej pożądani są członkowie tzw. organizacji proobronnych (często 

paramilitarnych) i absolwenci wojskowych klas mundurowych. Członkowie tzw. organizacji proobronnych 

będą mogli wstępować do Wojsk Obrony Terytorialnej indywidualnie lub grupowo (po przejściu 

odpowiednich testów i egzaminów, będą mogli zostać wcieleni jako drużyna lub pluton do istniejącego już 

większego pododdziału). Kwaśniak podkreśla, że jednostki obrony terytorialnej mają przejmować tradycje 

lokalnych oddziałów Żołnierzy Wyklętych. 
 

 

2 Rusza służba Wojsk Obrony Terytorialnej. Ochotnicy będą mogli się zgłaszad od jesieni, 
http://wpolityce.pl/polityka/291339-rusza-sluzba-wojsk-obrony-terytorialnej-ochotnicy-beda-mogli-sie-zglaszac-od-jesieni 
[dostep 5.10.2016] 
 
3
 M. Piekarski, Obywatelska obronnośd czy paramiltaryzm? Krytyczna ocena obywatelskiego zaangażowania w obronnośd na 

przykładzie Polski, [w:] O kulturze strachu i przemyśle bezpieczeostwa, red. P. Żuk, Warszawa 2015, s. 75–95
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Jak można przeczytać na stronie MON, „resort obrony na bieżąco współpracuje z różnymi organizacjami 

proobronnymi, które z dużym zaangażowaniem włączyły się w proces tworzenia nowej formacji. Dzięki tym 

zainicjowanym przez MON konsultacjom formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej odbywa się w sposób 

odpowiadający potrzebom i oczekiwaniom nie tylko państwa, ale również grup społecznych, których 

członkowie będą w przyszłości stanowili ich trzon”. 

 

Szkolenia żołnierzy OT mają obejmować przede wszystkim strzelanie, taktykę w terenie lesistym i w terenie 

zurbanizowanym, zajęcia w terenie z topografii, ochronę i obronę obiektów, rozpoznanie, wychowanie 

patriotyczne oraz wychowanie fizyczne. 

 

Żołnierze OT mają otrzymywać wynagrodzenie za dni szkoleń, w których będą brać udział (od 112 złotych za 

dzień) oraz za samą gotowość „bojową” w ramach OT (ok 500 zł miesięcznie), ma obowiązywać zakaz 

zwolnienia ich z pracy. Służba będzie trwała od roku do sześciu lat z możliwością przedłużenia. 
 
Koszty funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej MON wycenia na 394,4 mln zł w roku 2016, ponad 

półtora raza więcej, bo 639 mln w 2017 roku i ponad miliard w 2018 i blisko 1,5 mld w roku 2019. 

 

Czym są tzw. organizacje proobronne i paramilitarne? 

 

Organizacje paramilitarne w Polsce, według klasyfikacji zaproponowanej przez M. Piekarskiego podzielić 

można na: grupy rekonstrukcyjne oraz środowisko graczy ASG (airsoftowych – gra terenowa prowadzona przy 

pomocy pneumatycznych replik broni palnej, strzelających plastikowymi pociskami), organizacje o charakterze 

proobronnym i paramilitarne formacje („przybudówki”) partii politycznych. 

 

Organizacje proobronne to według Piekarskiego „organizacje, których zasadniczym deklarowanym celem […] 

jest przygotowanie młodzieży (od 16 roku życia) do pełnienia służby wojskowej poprzez prowadzenie szkolenia 

o charakterze paramilitarnym (musztra, taktyka) oraz kształcenie ideologiczne (nazywane „obywatelskim” ), 

skupiające się wokół takich kategorii jak „ojczyzna” „naród” „państwo”.” 
 
Część tzw. organizacji proobronnych jest zrzeszona w powołanej z inicjatywy MON, w trakcie pierwszego 

Kongresu Organizacji Proobronnych w marcu 2015, Federacji Organizacji Proobronnych, do której należą takie 

organizacje m.in: Związek Strzelecki, Związek Strzelecki „Strzelec”, Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa 

Piłsudskiego, ZS „Strzelec” Wągrowiec, Stowarzyszenie Instruktorów Legii Akademickiej (działające m.in. na 

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ale także innych uczelniach) oraz Stowarzyszenie Fideles et instructi 

armis – „Wierni w gotowości pod bronią” – jedna z organizacji paramilitarnych, której członkowie szkolą m.in. 

uczniów klas mundurowych. 

 

Organizacje paramilitarne to organizacje prowadzące działalność naśladującą funkcjonowanie regularnych sił 

zbrojnych poprzez kopiowanie struktur organizacyjnych, wyposażenia, umundurowania i uzbrojenia. Część 

organizacji paramilitarnych, to „bojowe” przybudówki ruchów i partii politycznych. Jedną z nich jest Straż 

Marszu Niepodległości, która chce być formacją porządkową środowisk skrajnie nacjonalistycznych. 

 

Oficjalnie wszystkie te organizacje są apolityczne i nie związane z żadną ideologią. Jednak apolityczność jest tu 

jedynie formalna – bowiem organizacje proobronne w upowszechnianych przez siebie materiałach podkreślają 

hołdowanie wartościom konserwatywnym; promują wąskie ksenofobiczne rozumienie „patriotyzmu”, a 

organizacje mają silne powiązania z Kościołem Katolickim w Polsce i powiązania osobowe z prawicowymi 

partiami politycznymi. 
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W Polsce działa około 130 tzw. organizacji proobronnych.
4
 Szacuje się, że w ramach organizacji i klas 

mundurowych - o których poniżej, skupionych może być około 60 tys. Osób.
5 

 

Dzieci-Żołnierze z gimnazjum. Militarna indoktrynacja w szkołach w Polsce. 

 

W Polsce, w szkołach publicznych, od poziomu gimnazjum, działają klasy mundurowe. Formalnie rzecz 

ujmując klasy mundurowe istnieją w Polsce od ponad dwunastu lat. Początkowo były nieliczne. Dziś jest ich na 

pewno około 2 tysięcy. A zainteresowanie nimi rośnie. Powoływanie klas mundurowych często jest tłumaczone 

przez kierownictwo szkół chęcią odpowiedzi na zapotrzebowanie. Wskazuje się, że ich istotą jest wspieranie 

bezpieczeństwa i przeciwdziałanie patologiom wśród młodzieży. 
 
Młodzież na co dzień chodzi do szkoły w mundurach przypominających wojskowe. Poza standardowym 

programem uczniowie i uczennice mają dodatkowe zajęcia, najczęściej realizowane przez niezależne od szkoły 

tzw. organizacje proobronne i paramilitarne. Ani program, ani jego realizacja nie podlegają kontroli ani szkoły, 

ani Ministerstwa Edukacji Narodowej, ani Ministerstwa Obrony Narodowej. Nikt nie sprawdza co się dzieje na 

zajęciach (choć deklarowane są plany stworzenia standardu programowego w tym zakresie). 

 

W czerwcu tego roku w trakcie targów proobronnych odbył się pierwszy Zlot Klas Mundurowych z ponad 900 

uczestnikami. Zlot Klas Mundurowych formalnie otworzył Przegląd 3 batalionów szkolnych złożonych z 

uczniów 30 szkół reprezentujących województwa znajdujące się na wschodzie Polski w tym z Mielca, 

Białegostoku, Elbląga i Rzeszowa. 
 
Wspomniane wcześniej Stowarzyszenie FIA-„Wierni w gotowości pod bronią”, prowadziło w trakcie zlotu 

szkolenia poligonowe oraz sprawne przeprowadzenie zaplanowanych działań 9 kompanii szkolnych. 

Stowarzyszenie Vis et honor prowadziło ćwiczenia dotyczące pracy z bronią oraz ze strzelania sytuacyjnego. 

Oto fragment przemówienia Ministra Obrony Narodowej, Antoniego Macierewicza do młodzieży oraz 

członków tzw. organizacji proobronnych w trakcie targów: „Znaleźliście się tutaj nie dlatego, że ktoś Wam 

kazał. Nie znaleźliście się tutaj z niczyjego nakazu ani rozkazu. Jesteście tutaj dlatego, że przywiodła Was 

miłość Ojczyzny, przywiodło Was to, co jest najprostszą, najstarszą odpowiedzią na żołnierskie pozdrowienie – 

Ku chwale Ojczyzny!” 
 

 

Choć zarówno istnienie klas mundurowych, jak i tworzenie systemu obrony terytorialnej jest tłumaczone 

oficjalnie koniecznością budowania bezpieczeństwa i ochrony przed napaścią „na kraj” oraz budowaniem 

kompetencji reagowania w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych kryzysów, to (także biorąc pod uwagę 

współczesne realia i charakter wojen) wyraźnie widać, że nie służą bezpieczeństwu a wzmacnianiu kultury 

militaryzmu. 
 
 
 
 
 
4 Śmierd wrogom ojczyzny. Jak działają polskie organizacje proobronne, 
http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,19552243,smierc-wrogom-ojczyzny-jak-dzialaja-polskie-organizacje.html  
[dostęp 5.10.2016 
 
5 Obywatelskie zaplecze armii, Rzeczpospolita, http://archiwum.rp.pl/artykul/1271265-Obywatelskie-zaplecze-armii.html

  

[dostęp  

05.10.2016] 
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Co ma wspólnego projekt obrony terytorialnej i klasy mundurowe z płcią? 

 

W kontekście badań nad płcią kulturową (Gender) bardzo aktualne staje się pytanie o to w jakim zakresie 

rozprzestrzeniający się w ekspresowym tempie w Polsce militaryzm jest przykładem backlashu – wrogiej 

reakcji na emancypację kobiet w Polsce. Idealizowanie „braterstwa broni”, wizje „obcej” agresji i toczenie 

walki w ręcz z „wrogiem” w obronie „naszych kobiet i ziemi” to wizja tradycyjnej męskiej wspólnoty 

wojowników. To paniczne próby utrzymywania i odzyskiwania patriarchalnej władzy. 

 

Patrzenie na to co się dzieje w obszarze „obrony narodowej” przez pryzmat płci, może nam dać lepsze 

rozumienie sytuacji i może pomóc w poszukiwaniu sposobów i dróg na przeciwstawianie się militaryzmowi w 

Polsce. 

 

W ramach zajęć pt. „Płeć i pokój”, które zaproponowałam w tym roku na Feministyczno-Queerowej 

Akcji Letniej grupy nieformalnej Ulica Siostrzana zastanawiałyśmy się m.in. nad tym, w jaki sposób 

militaryzm przejawia się w naszym codziennym życiu. 
 
W wyniku dyskusji i pracy w mniejszych grupach w ciągu zaledwie kilkudziesięciu minut stworzyłyśmy 

następującą listę: obszar edukacji: apele, musztry, defilady, rekonstrukcje historyczne, martyrologia, 

gloryfikacja wojny – pomniki, tablice upamiętniające zwycięskie bitwy, zabawki imitujące broń (samoloty 

wojskowe, broń palna, broń biała itd.), gry w zabijanie, paintball, przemoc wobec dzieci ze strony dorosłych 

(często tłumaczona koniecznością wychowania), system „sprawiedliwości” karnej a nie naprawczej, prawo – 

dostęp do broni, kara śmierci; kultura popularna np. seriale afirmujące wojny „4 pancerni i pies”, „Stawka 

większa niż życie”, Czas honoru”, „Morowe panny”. 

 

Zebrałyśmy także przykłady przejawiania się militaryzmu w codziennym języku: przysłowia (za mundurem 

panny sznurem, wracasz z tarczą albo na tarczy), bóg-honor-ojczyzna, pokonać kogoś, poddać się, zmienić 

front, narobić sobie wrogów, stoczyć wewnętrzną walkę, staranować kogoś, być zbombardowaną np. 

informacjami, bomba witaminowa, szykować się na wojnę, gesty – np. salutowanie, odzież w militarnej 

stylistyce – moro, bojówki, głośniki do komputera przypominające pociski, kubki termiczne przypominające 

pociski, menażki stylizowane na wojskowe, taśma klejąca w moro itd. 

 

To oczywiście zaledwie wycinek i tylko część odpowiedzi, których można udzielić na pytanie o to, w jaki 

sposób w naszym prywatnym życiu ujawnia się kultura militaryzmu. 

 

Co możemy zrobić? Jak przeciwstawić się militaryzmowi?  
Musimy przyjrzeć się i zrewidować własne i obecne w naszych społecznościach militarystyczne przekonania i 

struktury. Im więcej będziemy wiedzieć na ten temat, tym większe nasze możliwości przeciwstawiania się 

militaryzmowi i budowania kultury pokoju. 

 

Odsunąć ideę militaryzmu to znaczy stworzyć możliwość zaistnienia większej liczby rozwiązań w kwestii 

prawdziwego bezpieczeństwa. 

 

W ramach wspomnianych zajęć sformułowałyśmy także postulaty, których realizacja miałaby przyczynić 

się do zerwania z kulturą militaryzmu i przeznaczenie zasobów społeczności w budowanie kultury 

pokoju. 
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1. Zamiast Ministerstwa Obrony – Ministerstwo Pokoju  
Konieczna jest zmiana celów i strategii, oraz nazwy ministerstwa obrony narodowej na ministerstwo pokoju. 

Budżet MON, który wynosi ok 40 miliardów rocznie (mniej więcej tyle samo co budżet MEN) mógłby być z 

pożytkiem wydatkowany na budowanie pokoju i porozumienia (m.in. poprzez edukację), na budowanie 

stabilnych i skutecznych narzędzi wsparcia (prawnego, socjalnego, edukacyjnego, zdrowotnego i in.) dla ofiar 

konfliktów zbrojnych i przemocy, na rozwój i bezpieczeństwo – ekologiczne, ekonomiczne, fizyczne, prawne 

itd. Inwestowanie w zbrojenia, system „obrony narodowej” jest odbieraniem mieszkańcom i mieszkankom 

dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej. 

 
 
 

 

2. Edukacja dla pokoju i bezpieczeństwa  
Tak wiemy, że aktualnie jest realizowany program edukacji dla bezpieczeństwa, ale podobnie jak systemy 

kamer monitorujących w szkołach, nie przeciwdziała on skutecznie przemocy. 
 
Za konieczne uznajemy wycofanie z edukacji materiałów popularyzujących militaryzm i wojny, albo 

wykorzystywanie ich do krytycznej refleksji, w edukacji na rzecz pokoju. 
 
Potrzebne są programy, których celem jest budowanie pokoju zarówno w relacjach międzyludzkich, jak i 

międzygrupowych i międzypaństwowych. Uczenie się historii musi być uczeniem nie tylko o wojnach, ale także 

o zależnościach, działaniach, osobach które przyczyniają się do budowania pokoju. 

 

3. Apelujemy o likwidację klas mundurowych i zaprzestanie militarystycznej indoktrynacji w 

szkołach 

 

Media i pokój  
Media – zarówno tradycyjne jak i nowe, w tym społecznościowe mają do odegrania znaczącą rolę w działaniach 

informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do całego społeczeństwa. Istnieje już sporo materiałów z których 

mogą korzystać osoby odpowiedzialne za media i przekazy. 

 

4. Ekonomia pokoju zamiast ekonomii opartej na rozniecaniu i podtrzymywaniu konfliktów  
Konieczne jest ujawnienie globalnych zależności finansowych oraz struktur politycznych czerpiących korzyści 

z podtrzymywania kultury militaryzmu a sytuacją ekonomiczną miliardów ludzi – w większości kobiet i dzieci 

oraz osób starszych. 
 
Otóż – nie wszyscy tracą na wojnach. Coraz częściej gospodarki poszczególnych państw są celowo 

destabilizowane by wywołać kryzys ekonomiczny, którego konsekwencją będzie kryzys polityczny obejmujący 

fundamenty państwa i relacji międzygrupowych, co prowadzić wprost do konfliktów z użyciem broni. 
 
Konieczne jest systematyczne ujawnianie wydatków ponoszonych przez nas, jako podatników i podatniczki na 

to, żeby Polska była stale w gotowości do wojny (armia, program obrony terytorialnej, wspierające je systemy 

edukacji, ochrony zdrowia, ubezpieczeń emerytalnych, mieszkalnictwa i inne elementy tej infrastruktury, 

zbrojenia – zakup broni, koszty jej eksploatacji, koszty obsługi kredytów z których finansowane są zakupy 

„wyposażenia armii”). 
 
Konieczne jest uwidocznienie możliwości jakie przyniosłaby ekonomia oparta na pokoju – w której pieniądze z 

budżetów państw, czyli podatków są przeznaczane na budowanie równości i stabilności, komunikacji bez 

przemocy i bezpieczeństwa opartego na wsparciu i opiece. 

 

To początek…. 
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W trakcie naszych dyskusji zastanawiałyśmy się także nad postulatami do nas samych, do ruchów 

feministycznych w których działamy. 

 

Kultura militaryzmu, w tym wojny mają wyraźny genderowy wymiar. Mają one różne konsekwencje dla 

mężczyzn i kobiet. Militaryzm służy podtrzymywaniu patriarchalnych porządków. Konieczne jest stałe 

podkreślanie genderowej perspektywy we wszystkich dyskusjach i działaniach związanych z konfliktami 

zbrojnymi, operacjami pokojowymi, wojnami, pokojem. 

 

Uznałyśmy, że konieczne jest zwrócenie przez ruch na rzecz emancypacji kobiet uwagi, na strategie 

równościowe w obszarach związanych z obroną narodową. Musimy zadać sobie pytania o to czy (a może raczej 

kiedy, w jakich warunkach) kobiety mogą stać się „aktorkami” zmiany w obszarze związanym z 

bezpieczeństwem, pokojem, wojnami? Czy więcej kobiet w wojsku oznacza więcej bezpieczeństwa, w tym dla 

kobiet? Czy kobiety działające w tych strukturach są bezpieczne? Czy zaangażowanie kobiet w tzw. procesy 

pokojowe zmieni, albo - jak zmienia sytuację? Czyją sytuację zmienia? Na jak długo? Czy to zmiana na lepsze? 

Jakie mogą być konsekwencje wzięcia na siebie przez kobiety odpowiedzialności za zmiany w obszarze 

rozwiązywania konfliktów zbrojnych bez wcześniejszych lub jednoczesnych zmian choćby w edukacji, które 

ujawnią genderowy wymiar przemocy. 
 
Sama nasza obecność niewiele zmieni. Muszą się zmienić przede wszystkim mężczyźni. Nie możemy tylko 

„sprzątać” i „łagodzić”. 

 

Konieczne jest poświęcenie w ruchach feministycznych uwagi problemowi kultury militaryzmu i jej 

konsekwencjom m.in. dla dziewczynek i kobiet – musimy więcej o tym mówić, więcej o tym wiedzieć, 

zastanawiać się nad współzależnościami. Idąc za postulatami z Kampanii 16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze 

względu na Płeć w latach 2011 – 2014 - być może przeciwstawianie się kulturze militaryzmu należy uczynić 

priorytetem? 

 

Dostrzegamy konieczność budowania wewnątrz ruchu feministycznego i szeroko - świadomości wpływu 

konsumpcjonizmu na podtrzymywanie militaryzmu. Musimy budować odpowiedzialność w tym zakresie, 

upowszechniać strategie oporu (np. odmowa kupowania produktów pochodzących od firm, korporacji 

zarabiających na wojnach). 

 

Za ważne uznałyśmy świadome zrezygnowanie z militarnej retoryki, z militarnego języka, wtedy kiedy jest to 

bezzsadne – to znaczy kiedy nie mówimy/nie piszemy o wojnie, konfliktach zbrojnych, operacjach 

humanitarnych itd. 

 

Koniecznie musimy zadawać sobie pytania o to, w jaki sposób ja sama/sam przyczyniam się do 

podtrzymywania kultury militaryzmu? Ważne są odpowiedzi - jak mogę to zmienić. 

 

Przeciwstawiać się kulturze militaryzmu, to budować świadomość, kompetencje i czynny zbiorowy opór wobec 

jej przejawów. 
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Zaangażuj się!  
Na serio - zastanów się jaki możesz mieć wpływ na zmianę sytuacji, w której łamane są prawa człowieka, 

dochodzi do zamachów na demokratyczne i równościowe zdobycze, dochodzi do eskalacji przemocy 

motywowanej uprzedzeniami i in.. 
 
Jakie masz zasoby? Czego jeszcze potrzebujesz (wiedzy, ludzi, miejsca, umiejętności …)? Nie czekaj aż coś się 

„samo” wydarzy. 
 
Dowiedz się więcej na temat powiązań pomiędzy militaryzmem, płcią i pokojem. Odwiedź nasze strony 

www.autonomia.org.pl gdzie w dziale poświęconym Kampanii 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć 

znajdują się materiały poświęcone tej tematyce oraz www.kampania16dni.pl w dziale „zasoby edukacyjne”. 

 

Stawiaj czoła militaryzmowi! 

 

 Działaj w pojedynkę i w grupach! Skrzyknij znajomych!
 Dołącz się do jakiejś inicjatywy! Wspieraj aktywistki działające na rzecz praw i wolności kobiet


 Przyłącz się do realizowanych przez nas działań – już niebawem tegoroczna Kampania 16 Dni – Ty też 

możesz w niej działać (pisz na 16dni@autonomia.org.pl), przeczytaj naszą nową publikację „Siła, 

odwaga, solidarność. Upełnomocnienie jako skuteczna strategia przeciwdziałania przemocy wobec 

kobiet i dziewcząt i innej przemocy ze względu na płeć”. 
 
 
 

W przygotowaniu tekstu wykorzystałam materiały z Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko przemocy ze względu 

na Płeć opracowywane przez Center for Women’s Global Leadership, materiały własne i wypracowane w 

ramach autorskich zajęć „Płeć i pokój”, których pierwsza edycja odbyła się w trakcie Feministyczno-Queerowej 

Akcji Letniej Ulicy Siostrzanej w 2016 roku. Dziękuję bardzo uczestniczkom tych zajęć za dyskusje, refleksje, 

spostrzeżenia i wiedzę. 
 
 
 
 
 
 

 

Na fryzjerskiej kozetce 
 

Małgorzata Świerad 

 

Atmosfera pokoju i tolerancji to dla wielu społeczeństw niedościgły ideał. Bywa jednak, że najbardziej 

zróżnicowani mogą koegzystować, nie tracąc przy tym swojej odmienności. Duch pokoju nie jest nigdy 

wartością trwałą – wymaga dbałości i stałego pielęgnowania. 

 

„U fryzjera” w reżyserii Iris Zaki to niezwykły dokument z mozaikowej Hajfy - miasta, które jest 

domem dla wyznawców m.in. trzech największych religii świata, religii mniejszościowych i dla tych, co nie 

wierzą w nic. Autorka, starając się zrozumieć nastroje lokalne, staje się fryzjerką i psycholożką zarazem: 

kolejne klientki są niejako przesłuchiwane jak na terapeutycznej sesji. Te intymne rozmowy między kobietami 

stopniowo malują obraz współczesnego Izraela. Warto w tym miejscu przywołać powojenne konflikty na 

półwyspie Synaj (proponowano wówczas rozłam i powstanie państwa żydowskiego i arabskiego, na co 

członkowie tej ostatniej społeczności nie przystali) z religijnymi różnicami w tle. Populacja Hajfy jest do dziś 

bardzo heterogeniczna: ok. 82 % stanowią izraelscy Żydzi, niemal 14 % Chrześcijanie (w większości 
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chrześcijańscy Arabowie), i ok. 4 % Muzułmanie. Miasto co tydzień obchodzi szabat, a świąteczne choinki 

dekorują ulice w grudniu. Piękno różnorodności Izraela jest zarazem wyzwaniem dla poczucia bezpieczeństwa 

obywateli i przeciwdziałania dyskryminacji. Konflikty wewnętrzne, często tworzy ekstremizm religijny o czym 

świadczą m.in. wojny izraelsko – arabskie, zamieszki w Betlejem, wojna Jom Kippur czy ciągłe obustronne 

zbrojenia. I choć obecnie pokój w Izraelu jest utrzymywany od przeszło 20 lat, wciąż atmosfera napięcia i 

strachu towarzyszy wielu mieszkańcom. 

 

Co o historii i sytuacji aktualnej mówią obywatelki Hajfy na fryzjerskiej kozetce? Wiele z nich jest świadome 

problemu prześladowań, które nie jest tylko reliktem przeszłości. Niektóre wspominają o swoim 

zróżnicowanym pochodzeniu, porównując współczesność do zasłyszanych od rodziców opowieści. Dokument 

nie ucieka jednak od prezentowania rzeczywistości w jej prawdziwym obliczu. Reżyserka wprost mówi o 

wychowywaniu w duchu nienawiści do obcej kultury, co jej rozmówczyni podsumowuje słowami: „to działa w 

obie strony. Nas uczono, że to Żydzi chcą nas zabić”. 
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„Stabilizacja” w Czeczenii 
 

Anna Lipowska-Teutsch 
 
 

 

Mariusz Błaszczak, polski minister spraw wewnętrznych tłumaczy, że wojna w Czeczenii dobiegła 

końca i nie ma podstaw by wpuszczać do Polski ludzi z Czeczenii, którzy szukają ratunku. Funkcjonariusze 

straży granicznej utrudniają i uniemożliwiają przekroczenie granicy Polski przez osoby, które chcą ubiegać się o 

status uchodźcy. Proceder ten opisany jest w raporcie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej „Na granicy. Raport 

z monitoringu dostępu do postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej na przejściach granicznych w 

Terespolu, Medyce i na lotnisku Warszawa Okęcie” (http://interwencjaprawna.pl/docs/ARE-216-na-

granicy.pdf) 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił datowany na 2016-09-21 „Komunikat dotyczący wizytacji 

kolejowego przejścia granicznego w Terespolu” (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/komunikat-o-wizytacji-

kolejowego-przejscia-granicznego-w-terespolu) . 

 

W komunikacie tym czytamy między innymi, że „Wizytacja potwierdziła przypadki, w których funkcjonariusze 

Straży Granicznej nie dopuszczali do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej cudzoziemców, 

którzy podczas rozmowy albo wprost deklarowali zamiar ubiegania się o taką ochronę, albo sygnalizowali 

okoliczności mogące świadczyć o tym, że byli prześladowani w kraju pochodzenia.” 

 

W Czeczenii trwa terror opisywany między innymi w raporcie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – 

„Czeczenia i Kaukaz Północny” (http://programy.hfhr.pl/uchodzcy/files/2016/09/Raport-COI_Czeczenia-i-

Kaukaz-P%C3%B3%C5%82nocny_2016.pdf) 
 
 

 

Gromadzenie przez organizacje pozarządowe informacji o tym, co dzieje się w Czeczenii a także o tym, kto i w 

jaki sposób przyczynia się do tych działań i zaniechań jest zajęciem niepożądanym a także niebezpiecznym. 

Parę dni temu broniąca praw człowieka i dokumentująca naruszenia tych praw organizacja pozarządowa 

Memoriał została wpisana przez rosyjskie ministerstwo sprawiedliwości do rejestru organizacji „pełniących 

funkcje zagranicznego agenta”. To właśnie Memoriał stanowił wiarygodne źródło informacji prowadząc portal 

Kawkazskij Uzieł. 

 

O formach tortur i prześladowań oraz okolicznościach i metodach podporządkowania Czeczenii i złamania 

oporu Czeczenów możemy przeczytać w niedawno wydanej książce Krystyny Kurczab-Redlich „Wowa, 

Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina.”. Tam też przedstawiona jest sylwetka Ramzana Kadyrowa, 

obecnego przywódcy Czeczenii, namaszczonego do pełnienia tej roli przez Władimira Putina. 

 

Informacje i obrazy docierające z Czeczenii skłaniają do refleksji nad metodami podporządkowania Czeczenów. 

Czcią otoczona jest postać Achmada Kadyrowa, sufickiego muftlego a następnie prezydenta Czeczenii , który 

zginął w zamachu 9 maja 2004 roku, ojca obecnego prezydenta Czeczenii. W 2008 roku otwarto w Groznym 

meczet imienia Achmada Kadyrowa, nazywany Sercem Czeczenii. W 2013 roku w konkursie „Rosja-10”, który 

ma wyłonić 10 obiektów stanowiących symbole Rosji ze znaczną przewagą prowadził meczet Serce Czeczenii, 

następnie zaś spadł na drugie miejsce, co wzbudziło podejrzenia dotyczące fałszowania wyników. 
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Wokół śmierci ojca Ramzana Kadyrowa budowane są spektakle upamiętniania. Dokonuje się praca 

wymazywania historii i tworzenia jej od nowa, zaludniania przestrzeni publicznej portretami Putina i Kadyrowa, 

nazywania ulic, muzeów i uczelni ich imionami, powoływania do życia obchodów i uroczystości i zapewnieniu 

zdumiewającej frekwencji w czasie wyborów i uroczystości. 

 

Sam Ramzan Kadyrow przedstawia siebie jako obrońcę religii – obrońcę sufizmu - w toczącym się między 

innymi na terenie Północnego Kaukazu konflikcie pomiędzy sufizmem i salafizmem. Kadyrow stara się 

legitymizować swe działania obroną nieskażonego wpływami salafizmu islamu. Wnikliwe analizy sytuacji w 

Czeczenii przedstawia Maciej Falkowski w publikacjach „Rosyjski ‘Bliski Wschód’ : eskalacja konfliktów 

religijnych na Kaukazie Północnym” 

 

(http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2016-04-04/rosyjski-bliski-wschod-eskalacja-

konfliktow-religijnych-na) 
 

czy „Na peryferiach światowego dżihadu. Kaukaz Północny :iluzja stabilizacji” 
 

http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw_46_pl_kaukaz-polnocny_net.pdf 
 

Maciej Falkowski pisze między innymi: 

 

„Stabilizacja Czeczenii stała się możliwa dzięki polityce Kadyrowów – umiejętnej kompilacji metod siłowych 

(krwawy terror wobec odmawiających złożenia broni bojowników oraz ich rodzin, rozwinięte na niebywałą 

skalę donosicielstwo), politycznych (amnestia dla bojowników i włączenie ich do formowanych pod auspicjami 

władz formacji zbrojnych, neutralizacja bądź fizyczna likwidacja oponentów z innych klanów, stworzenie 

dyktatury) oraz ideologicznych (oparcie się na czeczeńskim nacjonalizmie i sufickim islamie oraz zwalczaniu 

idei salafickich). Choć tworząc w Czeczenii dyktaturę, Kadyrow naruszył bardzo silny w czeczeńskich 

społeczeństwie egalitaryzm i złamał wielowiekową tradycję sprawowania władzy na zasadzie kompromisu 

między tejpami (rodami) i wirdami (gałęziami bractw sufickich), wyczerpane wieloletnią wojną czeczeńskie 

społeczeństwo, pozbawione na dodatek najbardziej aktywnej części, która udała się na emigrację, gotowe było 

przystać na kadyrowowską dyktaturę.” 

 

Ramzan Kadyrow zabiega o uznanie obrońców tradycji, akceptując i wspierając różnorodne formy 

podporządkowania kobiet – od egzekwowania odpowiedniego sposobu ubierania się po przyzwolenie na 

zabójstwa „w imię honoru”. 

 

Terror, strach i kłamstwo z jednej strony a z drugiej strony instrumentalizacja religii i tradycji przyczyniają się 

do jego sukcesów w podporządkowaniu mieszkańców Czeczenii, zacierania pamięci o zaginionych i 

zamordowanych. 

 

Strażniczkami tej pamięci są kobiety z Czeczenii, nie ustające w próbach odnalezienia zaginionych czy też ich 

szczątków. W oczach Manon Loizeau, autorki filmu „Czeczenia. Wojna bez śladu” to one są ostatnimi osobami 

stawiającymi opór dyktaturze Ramzana Kadyrowa . 

 

Nawet jednak jeśli w Czeczenii doszło do „stabilizacji” i podporządkowania sterroryzowanej i poddanej 

intensywnej indoktrynacji ludności to wielu Czeczenów żyje poza granicami Federacji Rosyjskiej. Liczbę 

uchodźców z Czeczenii żyjących w Unii Europejskiej szacuje się na 250 tysięcy. Część z nich nie traci nadziei 

na ocalenie honoru narodu czeczeńskiego, narodu znanego z waleczności i wciąż na nowo podejmującego 

walkę o niepodległość. 
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O Czeczenach żyjących poza granicami Federacji Rosyjskiej nie zapomina Ramzan Kadyrow. Przypisywane są 

mu zabójstwa i porwania osób które uważa za wrogów. Radzi by w Rosji opozycjonistów traktować jako 

wrogów narodu i zdrajców i surowo karać ich „wywrotową działalność”. Grozi śmiercią opornym pod hasłem 

„kto nie zrozumiał – zrozumie”. 
 
 

 

Recencja 
 

Magdalena Stoch 
 
 

 

Królowa ciszy, reż. Agnieszka Zwiefka, Polska 2014, 80 min. 

 

Film opowiada historię romskiej, niesłyszącej dziewczynki, która marzy o występach w filmach 

Bollywoodzkich. Rodzina dziewczynki pochodzi z Rumunii i w trakcie kręcenia filmu zamieszkiwała osiedle 

przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu. Film ukazuje ważny problem wykluczenia społecznego, różnic 

kulturowych i praw człowieka, widzianych oczyma dziecka. 

 

Cyganie czy Romowie? 
 

W Polsce określenie "Cygan" na pejoratywną konotację, dlatego też romscy aktywiści chcą odejścia od tej 

nazwy na rzecz słowa "Rom". W 1971 roku w Wielkiej Brytanii Cyganie z całego świata zebrali się na swoim 

pierwszym Kongresie, podczas którego uznano ten rodzaj nazewnictwa. Zwrócono się do rządów państw 

członkowskich ONZ o uznanie Romów na odrębną grupę narodowościową. W Polsce słowo "Rom" zostało 

wprowadzone do języka urzędowego w 1984 roku w związku z przemianowaniem statusu regionalnego 

Cygańskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnowie na Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne 

Romów. 

 

Słowo "Cygan" bywa stosowane jednak w piśmiennictwie, w odniesieniu do czasów historycznych. Romowie 

sami stosują niekiedy tę nazwę, podkreślając w ten sposób przywiązanie do własnej tożsamości i kultury. 

 

Na ziemiach polskich Cyganie pojawili się najprawdopodobniej pod koniec XIV wieku (pierwsza fala 

migracyjna). Swoje wędrówki uzasadniali legendą o pokutnym pielgrzymowaniu, będącym efektem nękania 

przez pogan i ucieczki z Egiptu. Dzięki temu - jako pątnicy - mogli liczyć na opiekę należną pielgrzymom. Aż 

do XVIII wieku snuto fantazje na temat pochodzenia Cyganów - wywodzono ich od Saracenów, Żydów, 

mitycznych mieszkańców Atlantydy, biblijnego Kaina czy starożytnych Egipcjan. Badania dialektu romskiego 

(romani) i porównanie go z sanskrytem wskazują jednak, że najbardziej prawdopodobnym miejscem 

pochodzenia Romów są Indie. To ważny kontekst dla oglądanego filmu - okazuje się bowiem, że główna 

bohaterka chce zostać gwiazdą Bollywood. I choć niewiele wiemy na temat jej motywacji, to możemy domyślać 

się, że taniec jest dla niej formą wyrażania siebie i poszukiwania tożsamości. 

 

Na początku XVI wieku, na terenach Polski, Rusi i Litwy, pojawili się Cyganie z terenów niemieckojęzycznych 

- tak powstała grupa Polska Roma. Kolejna fala migracyjna nastąpiła w drugiej połowie XIX wieku, kiedy na 

ziemie polskie przybyli Cyganie z Siedmiogrodu i Wołoszczyzny. To czas nasilenia represji mniejszości 

romskiej: Cyganów wyjęto spod prawa, dowolnie karano, zsyłano na galery, odbierano dzieci, urządzano na 

nich polowania, pozbawiano życia. Odzyskanie niepodległości po I wojnie tzw. światowej i zjednoczenie 

państwa sprawiły, że w Polsce znaleźli się Romowie pochodzący z różnych grup plemiennych. Do 
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systematycznej eksterminacji tej społeczności doszło w III Rzeszy oraz w obozach nazistowskich na terenach 

okupowanych państw podczas II wojny światowej. Cyganie zostali, podobnie jak Żydzi, umieszczeni na liście 

skazanych na całkowitą zagładę. Według szacunkowych danych w czasie II wojny światowej zginęło około 500 

tys. europejskich Romów, czyli prawie połowa przedwojennej populacji. 

 

Władze komunistyczne również nie tolerowały odmienności i różnorodności. Romów zmuszano do osiedlania, 

przymusowo asymilowano. Po upadku komunizmu grupa ta boleśnie odczuła transformację. W szczególnie 

trudnej sytuacji znaleźli się Romowie prowadzący dotychczas osiadły tryb życia (Bergitka Roma), zatrudniani 

w przedsiębiorstwach państwowych. Utracili źródło dochodów i - z powody niskiego wykształcenia - nie byli w 

stanie konkurować o pracę. Jednocześnie jednak warto zauważyć, że to w 1989 sejm kontraktowy po raz 

pierwszy powołał Komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych, zaczęły powstawać programy pomocowe 

umożliwiającej zachowanie odrębności kulturowej i aktywizujące samych Romów. Echa tych problemów widać 

w filmie "Królowa ciszy": rodzina głównej bohaterki wkłada wiele wysiłków, aby zapewnić dziewczynce 

należytą opiekę medyczną. Jednocześnie, z powodu braku zatrudnienia, stałej pracy i adresu zameldowania, 

rodzice muszą zmagać się z administracją państwową i służbą zdrowia. Cała rodzina żyje w poczuciu 

bezustannego zagrożenia, nękana przez sąsiadów, policję i grupy nacjonalistów. Dzieci bawią się w wojnę i 

wysiedlenie. 

 

Ostatnia fala migracji, obserwowana po dziś dzień, to napływ Romów rumuńskich. Liczebność mniejszości 

romskiej w Polsce, według przybliżonych danych administracji terytorialnej, wynosi około 20 tys. osób. 

Nieoficjalnie jednak szacuje się, że jest ich około 50 tysięcy (www.stowarzyszenie.romowie.net). Zgodnie z 

ustawą mają statut mniejszości etnicznej. 

 

Obecnie zamieszkują kilka rejonów Polski i są podzieleni przynajmniej na trzy grupy: 

 

1. Romów karpackich/górskich (Begitka Roma) - to grupa mieszkająca w południowej Polsce, we wsiach i 

miasteczkach Podhala i Beskidów. Od XVIII wieku prowadzą osiadły tryb życia. 
 

2. Polska Roma - grupa zamieszkała w Polsce prawdopodobnie od XV wieku. Do lat 60. ubiegłego 

stulecia prowadzili wędrowny tryb życia. Zamieszkują środkową i północną część kraju.  
3. Lowarzy i  Kełderasze  - Romowie przybyli  do Polski  w latach  70. XIX  wieku z Siedmiogrodu  i  

Wołoszczyzny. Obecnie mieszkają na terenie całego kraju, z wyłączeniem obszarów górskich. 
 

Stereotypy i dyskryminacja 
 

Stereotyp Cygana składa się zazwyczaj z trzech wymiarów, występujących łącznie lub oddzielnie. 

 

Pierwszy odwołuje się do kultury judeochrześcijańskiej i kojarzy pochodzenie Romów z biblijnym bratobójcą 

Kainem. Pochodzenie to rzekomo ujawnia się w zamiłowaniu do czarów, wędrówek i łamania przyjętych norm 

społecznych. W judeochrześcijańskim kręgu kulturowym jest podstawą do wykluczenia i dyskryminacji ze 

względu na bezwyznaniowość. 

 

Drugi wymiar stereotypu zakłada, że sytuacja Romów jest efektem ich wyboru i sposobem na uniknięcie 

ciężkiej pracy i trudów zdobywania wykształcenia. Romowie nadal prowadzący koczowniczy tryb życia 

wpisują się w stereotyp Cygana wędrującego, kojarzonego z wolnością, brakiem pokory i niezależnością (stąd 

w poezji Romów liczne odniesienia do wozów, ognisk, wędrówki). Pomija się w tych dyskusjach fakt, że 

koczowniczy tryb życia był (i jest) nie tylko efektem dobrowolnego wyboru, ale też przymusowych przesiedleń, 

będących efektem nieakceptowania Romów przez społeczeństwa większościowe (lub lokalną społeczność) oraz 

w związku ze sposobem zarobkowania (handel, wróżbiarstwo, muzykowanie, kotlarstwo, kowalstwo). Cyganów 
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oskarżano o kradzieże, rozboje, porywanie dzieci, czary i szpiegowanie dla muzułmanów. Elementy tego 

złożonego stereotypu funkcjonują po dziś dzień. 

 

Trzeci wymiar to antycyganizm motywowany rasowo, zakładający, że przypisywane Romom negatywne cechy 

mają charakter dziedziczny. Nad tym elementem stereotypu chyba najtrudniej pracować, ponieważ jego 

podstawą jest przekonanie, że ludzie nie są sobie równi. 

 

Romofobia, czyli niechęć, lęk i dyskryminacja Romów, jest zjawiskiem powszechnym. Przestępstwa przeciw 

Romom nie są zgłaszane, a jeśli tak się stanie - sądy umarzają sprawy. Od 2004 r. funkcjonuje rządowy 

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Wśród jego celów wymienia się poprawę bezpieczeństwa 

Romów, przeciwdziałanie przestępstwo popełnianym na tle etnicznym oraz upowszechnianie wiedzy o 

społeczności romskiej. Wiele projektów realizuje się z funduszy unijnych. Niestety, jak widzimy to w filmie 

Królowa ciszy, przynoszą one oczekiwane rezultaty jedynie w ograniczonym zakresie. 

 

Bardzo istotne w kulturze romskiej jest przywiązanie do rodziny. Romowie są zbiorowością rodową. Setki lat 

prześladowań nauczyły Romów solidarności, gotowości do poświęceń dla zapewnienia bezpieczeństwa własnej 

grupie, troski o najsłabszych - dzieci i starców. Nauczyły ich także ostrożności w kontaktach ze 

społeczeństwami większościowymi, zwłaszcza przedstawicielami władzy. To znacznie utrudnia obronę 

własnych interesów i skazuje na ciągłą tułaczkę. 

 

Konsekwencją niskiego poziomu edukacji jest wysokie bezrobocie, sięgające 90%. Niemal cała populacja 

romska utrzymuje się z pomocy społecznej i - w związku z długotrwałym przebywaniem poza rynkiem pracy - 

ma problemy ze znalezieniem stałego dochodu. Negatywny stereotyp Cygana nie pomaga - brakuje 

przemyślanych programów aktywizacji osób dorosłych, niemających wykształcenia i związanych z własną 

tradycją. 

 

Dzieci romskie 
 

Obecnie największym problemem społeczności romskiej jest niski poziom edukacji. Jest tego kilka przyczyn: 
 

1. W czasach przymusowego osiedlania karano Romów finansowo za nieprzestrzeganie obowiązku 

szkolnego dzieci; szkoła zaczęła być kojarzona z narzędziem indoktrynacji i zagrożeniem dla 

kulturowej i społecznej egzystencji; 
 

2. Brakowało i brakuje programów koedukacyjnych, co naraża dzieci romskie na wykluczenie i agresję 

rówieśniczą (widać to w filmie); nauka w szkole oznacza dla dzieci romskich (i dla całej rodziny) 

bezustanny stres, co skutkuje unikaniem szkoły; 
 

3. Tworzenie tzw. klas romskich lub odsyłanie dzieci romskich do szkół specjalnych przypisywało im 

podrzędny status, skazując na dalszą marginalizację. 

 

Innym problemem bezpośrednio dotykającym dzieci jest młody wiek dziewcząt wychodzących (lub 

"wydawanych") za mąż, małżeństwa wewnątrzgrupowe i przymusowa heteroseksualność (choć warto 

zauważyć, że w kulturach patriarchalnych dwa ostatnie elementy wyliczenia są niemalże stałe). O tym, czy 

dziewczynka jest już dojrzała do małżeństwa, decyduje rodzina (zazwyczaj jest to 14–15 lat w przypadku 

dziewcząt, 14–17 lat dla chłopców). Coraz częściej rodziny te decydują się na późniejsze zamążpójście córek. 

Nadal jest to jednak problem wymagający podejmowania konkretnych działań. 
 
Dzieci zmuszane są do przymusowej pracy w formie żebrania. Właściwie wszystkie problemy, które dotyczą 

społeczności romskiej, znajdują swoje odbicie w sytuacji dzieci. 
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Jak pomóc?  
* zdobywaj rzetelną wiedzę na temat społeczności romskiej, jej kultury i norm wewnątrzgrupowych  
* wspieraj organizacje działające na rzecz społeczności romskiej  
* nie dawaj pieniędzy dzieciom żebrzącym na ulicy  
* reaguj na rasistowskie i ksenofobiczne zaczepki, komentarze  
* jeśli uczysz w szkole pamiętaj o tym, że masz do czynienia z dziećmi dwujęzycznymi, a wiele problemów 

rodzi się z wykluczenia ekonomicznego, a nie różnic kulturowych. 
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Organizatorzy główni: Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Społeczny Instytut Filmowy 

 

Organizatorki i organizatorzy lokalni Festiwalu:  
Fundacja Autonomia (główna organizatorka lokalna) 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Kasprowicza w Poroninie  
Witajcie w Krakowie// Welcome to Krakow  
Studenckie Koło Naukowe „COOLturoznawcy”, UP Kraków 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

 

Partnerstwo: Instytut Socjologii UJ  
Patronat Honorowy Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara 

 

Patronaty medialne lokalne: etnosystem.pl, kulturatka.pl, infoskawina.pl, glosseniora.pl, wkrakowie.pl 

 

Miejsca festiwalowe: Kino Paradox, Kino Kika, Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie 

 
Mecenat: Miasto Stołeczne Warszawa, EEA GRANTS, Promowanie różnorodności kulturowej, MKiDN, Open Society 
Foundations, Ambasada Królestwa Niderlandów  
Partnerzy: Behlert & Behlert, FORTIMA, Biuro Podróży Reklamy 

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich   
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