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Tolerancja, pluralizm i
spójność społeczna
Odpowiadając na wyzwania XXI
wieku w Europie

CZEGO DOTYCZY PROJEKT ACCEPT PLURALISM?
ACCEPT PLURALISM jest odpowiedzią na potrzebę zbadania i zrozumienia tolerancji wobec etnicznego,
rasowego i religijnego zróżnicowania społeczeństw europejskich oraz poszukiwaniem kluczowych
informacji dla ustawodawców w tym zakresie. Szczegółowe obszary badawcze:
– Jakie rodzaje tolerancji występują w praktyce 15 państw Unii Europejskiej i w Turcji?
– Co oznacza tolerancja? Jaki jest związek między multikulturalizmem, liberalizmem, pluralizmem i
dziedzictwem narodowym?
– Jakie konflikty powstają w społeczeństwach europejskich na tle zróżnicowania etnicznego i
religijnego? Które poglądy i praktyki są (a które nie są) tolerowane, akceptowane i respektowane?
– Jakie rozwiązania instytucjonalne podejmują strony konfliktów powstających na tle
zróżnicowania i które z nich doprowadziły do pomyślnego zakończenia?
– Jakie praktyki i ustawodawstwo wprowadzać w społeczeństwach europejskich, aby rozwinąć
większe poszanowanie dla zróżnicowania kulturowego?
W oparciu o te obszary badawcze, w ramach projektu stworzone zostaną informacje kluczowe dla
europejskich i państwowych władz odpowiedzialnych za politykę różnorodności, społeczeństwa
obywatelskiego i grup mniejszościowych.

JAK DZIAŁA ACCEPT PLURALISM?
W europejskich społeczeństwach wzrasta napięcie między większością a mniejszościami etnicznymi
i religijnymi, co odnosi się szczególnie do zmarginalizowanych społeczności muzułmańskich. W
niektórych krajach wyzwania wielokulturowości dotyczą grup imigrantów, w innych natomiast –
żądań rodzimych mniejszości narodowych. W tym geopolitycznym kontekście, projekt bada czy
społeczeństwa europejskie stały się bardziej, czy mniej tolerancyjne w ciągu ostatnich 20 lat.
Punkt wyjścia projektu to rozróżnienie między tolerancją liberalną (nieingerowanie w działania czy
sposoby życia innych nawet mimo dezaprobaty wobec tych działań) i tolerancją egalitarną, która
odnosi się do rozwiązań instytucjonalnych walczących z negatywnymi stereotypami i organizujących
przestrzeń publiczną w sposób sprzyjający akomodacji zróżnicowania. Projekt jest też krytyką
dotychczasowego materiału badawczego i literatury teoretycznej na temat tolerancji zróżnicowania.
Dodatkowo, w ramach projektu przeprowadzone zostaną badania w dwóch obszarach:
– Edukacji (język, ubiór i zachowanie uczniów, nauczanie historii, struktura systemu edukacji)
– Polityki (reprezentacja polityczna grup mniejszościowych, (nie)liberalne żądania grup
mniejszościowych, międzynarodowa aktywność polityczna)
Projekt ACCEPT PLURALISM obejmuje szeroki zakres krajów Europy:
– państwa Europy Zachodniej mające długą tradycję przyjmowania i włączania mniejszości
imigranckich: Danię, Francję, Niemcy, Holandię, Szwecję i Wielką Brytanię
– „nowe” państwa przyjmujące: Grecję, Włochy, Hiszpanię, Cypr i Irlandię.
– kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które niedawno dołączyły do Unii: Bułgarię, Rumunię, Polskę,
Węgry oraz Turcję (kraj stowarzyszony) – państwa z przewagą emigracji nad imigracją, które również

charakteryzuje znaczące zróżnicowanie rodzimych mniejszości narodowych.
Konsorcjum projektu ACCEPT składa się z 15 uniwersytetów i ośrodków badawczych oraz 3 organizacji
pozarządowych z państw Unii Europejskiej i Turcji.
Zespół każdego kraju wybiera wydarzenia kluczowe z punktu widzenia europejskiego lub
narodowego, które stanowią przykład różnych sposobów rozumienia i praktykowania tolerancji.
Analizujemy jednostki, grupy i praktyki:
– dla których tolerancja jest poszukiwana, ale które nie powinniśmy tolerować
– które odrzucamy, ale które powinny być tolerowane
– w przypadku których należy wyjść poza tolerowanie i osiągnąć szacunek oraz uznanie
W każdym kraju badamy w szczególności:
– kiedy i kto jest tolerowany/ nie tolerowany/ respektowany
– uzasadnienie dla tolerowania/ braku tolerancji wobec/respektowania określonych grup/
jednostek/praktyk

OCZEKIWANE REZULTATY I ODBIORCY
Łącząc wyniki badań i ustalenia teoretyczne, ACCEPT PLURALISM generuje:
Dla polityków i społeczeństwa obywatelskiego
– analizę stanu koncepcji tolerancji i zróżnicowania etnicznego, rasowego oraz religijnego,
podkreślającą znaczące praktyki i ustawodawstwo w ramach Unii Europejskiej
– pakiet Wskaźników Tolerancji, który mierzy wypełnianie zasad tolerancji wobec różnorodności
kulturowej za pomocą metod jakościowych i ilościowych
Dla nauczycieli i władz lokalnych
– Podręcznik dla szkół średnich i władz lokalnych/państwowych o tolerancji i zróżnicowaniu
kulturowym w Europie, który omawia kwestie (nie)tolerancji, zróżnicowania kulturowego i sposoby
rozwiązywania konfliktów na tym tle
Dla naukowców
– Publikację (i wiele artykułów naukowych) na temat konceptualnego i empirycznego postępu w
zakresie idei tolerancji, pluralizmu i zróżnicowania kulturowego w Europie XXI wieku

EUROPEJSKA WARTOŚĆ DODANA
Projekt oferuje szeroki, ogólnoeuropejski zasięg analiz i łączy dwa wątki badawcze, dotychczas
zazwyczaj podejmowane oddzielnie: badania i politykę wobec rodzimych mniejszości narodowych oraz
badania społeczności migrantów.
Badania prowadzone w ramach projektu stanowią punkt wyjścia do stworzenia modeli polityki tolerancji
i/lub integracji, a regionalny podział uczestników projektu obejmuje kraje z różnymi tradycjami
historycznymi, doświadczeniami migracyjnymi, zróżnicowaną sytuacją mniejszości rodzimych, a nawet
różną sytuację pod względem akcesji do UE i miejsca w jej strukturze.
Ponadto, Wskaźniki Tolerancji, które stworzymy, posłużą jako podstawa do: ewaluacji praktyk i polityki
wobec różnorodności, porównań miedzy państwami, badania trendu do większej/mniejszej tolerancji i
rozwijania nowych rozwiązań instytucjonalnych promujących pluralizm i spójność społeczną.

