
UCHWAŁA NR VI-45/2019
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie potępienia przemocy, agresji i mowy nienawiści

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., 
poz. 506) oraz § 17 ust. 2  Statutu Gminy Wołomin stanowiącego załacznik do uchwały Rady Miejksiej 
w Wołominie  Nr V-21/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku (Dz.Urz. Woj. Maz. z dnia 10.04.2015r., poz. 3340) 
zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2018 r. Nr LVIII-145/2018 
w sprawie zmiany Statutu Gminy Wołomin (Dz.Urz. Woj. Maz. z dnia 30.10.2018r., poz. 10359) Rada Miejska 
w Wołominie postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się stanowisko stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wołominie

Marek Górski
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Załącznik do uchwały Nr VI-45/2019

Rady Miejskiej w Wołominie

z dnia 28 marca 2019 r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Wołominie
w sprawie potępienia szerzącej się w przestrzeni publicznej przemocy,

agresji i mowy nienawiści

Z niepokojem obserwujemy narastającą falę negatywnych zjawisk w polskiej przestrzeni publicznej.  Jałowe, 
nadmiernie emocjonalne spory stały się przewlekłą chorobą naszego dyskursu politycznego. Widać ją niestety 
na wszystkich szczeblach administracji samorządowej, jak i centralnej.

Mowę nienawiści obserwujemy też – w kuszącym pozorem anonimowości – Internecie, na forach 
dyskusyjnych i portalach społecznościowych. Już kilka lat temu badania wskazywały, że ponad połowa 
internautów spotkała się z hejtem w sieci, a aż co czwarty respondent twierdził, że padł ofiarą mowy 
nienawiści. Jednocześnie aż 11 proc. badanych przyznało się do szerzenia nienawiści w sieci, najczęściej za cel 
obierając osoby publiczne. A przecież od tego czasu sytuacja systematycznie się pogarsza.

„Spór: tak – wojna: nie” – apelował w expose premier Mateusz Morawiecki. Głęboko ubolewamy, że ta – 
skądinąd słuszna – zasada stanowczo zbyt rzadko wprowadzana jest w życie. Nieparlamentarne wypowiedzi 
rozgościły się już nawet w parlamencie, a adwersarze polityczni demonstrują jaskrawy brak szacunku do siebie 
nawzajem.

Edukację o mowie nienawiści trzeba zacząć już w przedszkolu, szkole. Świat jest dzisiaj pełen nienawiści, 
a dzieci naśladują to, co widzą, nie zawsze to rozumiejąc.  Dzieci powinny być uczone, co jest dobre, a co złe. 
Spirala podziałów i nienawiści w życiu publicznym  przenosi się na zwykłych ludzi.

My, wołomińscy radni, naprawę życia politycznego chcemy zacząć od siebie. Jesteśmy świadomi, że i my 
zbyt często ulegamy pokusie pozamerytorycznej dyskusji i emocjonalnej argumentacji ad personam. Naszym 
obowiązkiem – i przywilejem – jest codzienna praca nad poprawą jakości życia w naszej Małej Ojczyźnie. 
Jakości, której jałowe spory mogą tylko zaszkodzić.

Wiemy, że nie uda się z dnia na dzień wyrugować z wołomińskiej przestrzeni publicznej negatywnych 
zjawisk nadużywania wolności słowa. Chcemy jednak starać się, aby – jak mówił klasyk – „różnić mocno 
i pięknie”, w atmosferze szacunku dla siebie nawzajem, choćby nawet różnice poglądów między nami były na 
pozór nie do pokonania.

A że naprawdę chcemy zacząć od siebie, zobowiązujemy się do przeprowadzenia w najbliższych miesiącach 
skierowanej do mieszkańców Wołomina kampanii edukacyjnej dotyczącej zarówno skutków mowy nienawiści, 
jak i dostępnych każdemu obywatelowi narzędzi prawnych do zgłaszania nadużyć i obrony dobrego imienia – 
w razie jeśli zostało naruszone przez hejtera – czy to w Internecie, czy w realnym życiu.

Apelujemy jednocześnie do pozostałych uczestników naszego lokalnego życia publicznego, w tym do 
mediów lokalnych, o wzięcie udziału w tej inicjatywie i wsparcie nas w celu, który powinien łączyć 
wołomińską społeczność.
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Wierzymy, że wspólnie zdołamy poprawić świat, który nas otacza. To sens naszej służby dla Wołomina.
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