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Celem zestawu narzędzi opracowanego przez 
Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady 
Europy jest poinformowanie przedstawicieli 
władz lokalnych o kwestiach związanych ze 
zwalczaniem radykalizacji promowaniem dialogu 
międzykulturowego i międzywyznaniowego, a 
tym samym zachęcenie ich większej aktywności w 
tej sferze. 

Wersja papierowa : angielski – francuski – 
niemiecki – włoski –rosyjski – turecki

Wersja elektroniczna : 36 języków wszystkich 
krajów Rady Europy

Te 36 wersji językowych można znaleźć na stronie:

W dialogu międzywyznaniowym, władze 
lokalne mają czasem trudności w znalezieniu 
właściwej równowagi pomiędzy nieingerencją 
i nie pozostawaniem obojętnymi. W naszych 
społeczeństwach, gdzie wolność sumienia i 
wyznania jest regułą, inicjowanie takiego dialogu 
nie należy do władz. 

Dla poprawy zrozumienia roli władz lokalnych 
w tym zakresie Kongres zorganizował dwie 
konferencje, w Montchanin (Francja) w 2006 
r. i w 2010 r., w których uczestniczyli wybrani 
przedstawiciele władz, naukowcy oraz 
przedstawiciele organizacji międzynarodowych i 
religijnych. 

Dyskusje i wymiana najlepszych praktyk 
koncentrowały się na roli władz lokalnych 
w dialogu międzywyznaniowym, zasadach 
świeckości, praktykach dotyczących edukacji 
religijnej, szkoleniach przywódców religijnych i 
tworzeniu miejsc kultu.

Te 12 wytycznych, które powstały po 
konferencjach koncentruje się na następujących 
tematach:

 ► wiedza;

 ► zrozumienie lokalnej sytuacji religijnej;

 ► zrozumienie pomiędzy uczestnikami dialogu;

 ► tworzenie partnerstw.

12 WSKAZÓWEK DLA LEPSZEGO
ZROZUMIENIA ROLI WŁADZ
LOKALNYCH W DIALOGU
MIĘDZYWYZNANIOWYM



Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady 
Europy przez ponad 20 lat pracował na rzecz 
promocji bardziej integracyjnego i bardziej 
elastycznego społeczeństwa.

Ataki, które w ostatnich latach miały miejsce 
w Europie uwypukliły problem wzrastającej 
radykalizacji pewnych grup społeczeństwa, 
rozprzestrzeniania się nowych form mowy 
nienawiści oraz piętnowania niektórych 
społeczności. W odpowiedzi na te trendy oraz 
dla zachęcenia miast i regionów, do większej 
aktywności w tej sferze, w 2015 r. Kongres przyjął 
Strategię w Sprawie Zwalczania Radykalizacji na 
poziomie obywatelskim i przygotował wytyczne 
dla działań publicznych.

Celem zestawu narzędzi opracowanego przez 
Kongres jest bardziej skuteczne informowanie 
władz lokalnych i regionalnych o tych nowych 
problemach.

Zestaw narzędzi służących do 
organizowania działań międzykulturowych i 
międzywyznaniowych obejmuje:

 ▄ Cztery specjalne foldery, które dają szybki 
dostęp do zasobów online wymienionych 
na stronie www.coe.int/congress-
intercultural ;

 ▄ Wytyczne dla władz lokalnych i regionalnych 
w sprawie zapobiegania radykalizacji 
i przejawom nienawiści na poziomie 
obywatelskim;

 ▄ 12 zasad dialogu międzywyznaniowego

Zapobieganie radykalizacji i reintegracja 
zradykalizowanych jednostek to dwa cele  
„Wytycznych w sprawie zapobiegania 
radykalizacji i przejawom nienawiści na poziomie 
obywatelskim” przyjętych przez Kongres w 
październiku 2015 r.

W obliczu radykalizacji i opartego na przemocy 
ekstremizmu sama represja nie jest rozwiązaniem. 
Dla zwalczania tych trendów ważne jest 
podejmowanie działań zapobiegawczych. 
Najlepsze do działania w tej sferze są władze 
lokalne. 

Poprzez zestaw praktycznych przykładów 
wytyczne wzywają władze lokalne i regionalne do 
promowania:

 ► rzetelnej informacji dla społeczeństwa na 
temat spójności;

 ► szkoleń podmiotów działających w terenie i 
edukacji w rodzinach i szkołach,

 ► zapewniających poszanowanie dla 
różnorodności kulturowej i praw człowieka;

 ► strategii obejmujących wiele przedmiotów 
lokalnych, angażując lokalnych partnerów.

Wytyczne podkreślają konieczność wspierania 
przez władze lokalne i regionalne programów 
deradykalizacyjnych i angażowania 
społeczeństwa obywatelskiego do swoich 
działań.

Łatwo dostępna baza danych

Kongres stworzył stronę internetową, by dać  
władzom lokalnym i regionalnym bezpośredni 
dostęp do właściwych informacji i zasobów 
dotyczących kwestii zwalczania radykalizacji,  
dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, 
demokratycznego obywatelstwa i budowania 
społeczeństw sprzyjających integracji.

Strona www.coe.int/congress-intercultural to 
baza danych stworzona w tym celu. Znajdują 
się tam wszystkie dostępne zasoby, które są 
regularnie aktualizowane i zorganizowane w 
czterech kategoriach:

 ▄ Zasoby prawne Rady Europy i jej komórek 
organizacyjnych;

 ▄ Zasoby naukowe;
 ▄ Programy edukacyjne i szkoleniowe;
 ▄ Najlepsze praktyki.

Specjalne pliki dające szybki dostęp 
do bazy danych Kongresu

Zestaw narzędzi zawiera cztery pliki dające szybki 
dostęp do danych na stronie internetowej. Do 
zasobów można dotrzeć bezpośrednio przez 
URL, bądź prosto przez zeskanowanie kodu do 
każdego z nich.

Inne takie pliki będą dodawane.

W JAKIM CELU ZOSTAŁ
STWORZONY ZESTAW NARZĘDZI
DO UŻYTKU PRZEDSTAWICIELI
WŁADZ LOKALNYCH?

ZBIÓR WYTYCZNYCH DLA
PRZEDSTAWICIELI WŁADZ
LOKALNYCH 

WYTYCZNE W SPRAWIE
ZAPOBIEGANIA RADYKALIZACJI
NA POZIOMIE OBYWATELSKIM


