


Rasizm, jak większość z nas wie, 
oznacza dyskryminację lub 
znieważanie kogoś ze względu na 
kolor jego skóry lub pochodzenie 
etniczne. Ale osoba biała, 
mieszkająca w kraju innym niż ten, w 
którym ona lub jej rodzina dorastała, 
również może doświadczać 
podobnych problemów. Nazywa się 
to ksenofobią, a czasem 
ksenorasizmem.

Jeśli doświadczasz nękania lub 
znieważania z powodu swojego wyglądu 
lub pochodzenia, oto co powinieneś zrobić

Zachowania rasistowskie i 
antyimigracyjne

Według badań przeprowadzonych w 2016 i 2019 r. przez agencję 
badawczą Opinium od czasu referendum w sprawie Brexitu nasiliły się 
przypadki rasizmu. 

Uniwersytet Strathclyde przeprowadził badanie, które dotyczyło 
uczniów o pochodzeniu wschodnioeuropejskim, mieszkających w Anglii 
i Szkocji. Ponad 77% tych młodych osób stwierdziło, że doświadczyło 
jakiejś formy przemocy ksenofobicznej. 



„Często ludzie nie lubią myśleć, że są wykorzystywani, nikt nie chce być 
ofiarą” - mówi dr Daniela Sime, profesor ds. młodzieży, migracji i 
sprawiedliwości społecznej na Uniwersytecie Strathclyde, kierująca 
badaniami. „Jeśli ktoś wypowiada na Twój temat przykre komentarze, być 
może starasz się nimi zbytnio nie przejmować. Czasem słyszę słowa: ‘to są 
moi znajomi, to tylko takie żarty’, jednak efekt kumulacyjny takich docinków 
może się odbić na zdrowiu psychicznym.” Dr Sime zauważa, że przypadki 
stanów lękowych i depresji są o wiele wyższe wśród uczniów, którzy mają do 
czynienia z tego rodzajem „żartami”. 

„To tylko takie żarty” 

Jeśli jesteś przedmiotem tego typu nękania, ważne, abyś podjął kroki, by o 
siebie zadbać. Po pierwsze, mówi dr Sime, należy rozpoznać, że tego typu 
komentarze stanowią dla Ciebie problem, ale że możesz z tym coś zrobić. 

Nie zawsze musisz robić dobrą minę do złej gry; możesz sięgnąć po pomoc. 
Badanie Strathclyde wykazało, że niektóre osoby nie chciały sięgać po 
pomoc, bo wydawało im się, że nikt im nie uwierzy lub że ich obawy 
zostaną odrzucone, ponieważ są biali. Tak nie powinno być. Co zatem 
możesz zrobić? 

Dbaj o siebie 

Podobnie jak w przypadku każdego nękania, pierwszym krokiem 
jest zgłoszenie tego, co się dzieje. 

Jeśli chodzisz do szkoły, możesz porozmawiać z nauczycielem, do 
którego masz zaufanie. Twoja szkoła może mieć wyznaczoną 
osobę, która zajmuje się sprawami dotyczącymi nękania. Zgodnie z 
prawem wszystkie szkoły państwowe muszą stosować przepisy 
dotyczące przeciwdziałania nękaniu i dyskryminacji. 

https://www.gov.uk/bullying-at-school

Jeśli chodzisz na uniwersytet, najlepiej zgłosić nękanie Związkowi 
Studentów (Student Union). Większość Związków ma wyznaczonych 
urzędników ds. ochrony praw studentów, którzy są po to, aby Cię 

1 Zgłoś to

https://www.gov.uk/bullying-at-school


wspierać. Możesz również porozmawiać ze swoim tutorem, 
zwłaszcza jeśli nękanie ma wpływ na Twoją naukę. Być może 
wydaje Ci się, że sam musisz się ze wszystkim zmagać, ale Twój 
uniwersytet chce Ci pomagać. 

Jeśli doświadczasz nękania w pracy, powinieneś wiedzieć, że 
każde zachowanie skierowane na „cechy chronione” - takie jak 
płeć, wiek, rasa czy religia - jest nękaniem i jest nielegalne. 
Prowadź dziennik incydentów lub komentarzy, zapisuj wszystkie 
istotne e-maile lub rozmowy z służbowych mediów 
społecznościowych, takich jak Slack, a następnie skontaktuj się z 
przełożonym lub działem kadr. Jeśli jesteś członkiem związków 
zawodowych, to tam również możesz poprosić o pomoc. 
Organizacja ACAS (Advisory, Conciliation and Arbitration Service - 
służba doradcza, koncyliacyjna i arbitrażowa) podaje jasny 
przewodnik odnośnie nękania w miejscu pracy. 

Jeśli jesteś prześladowany na ulicy, najlepiej jeśli będziesz trzymał 
się z daleka od prześladowcy i poruszał się w miejscach, gdzie jest 
dużo ludzi. Możesz również zadzwonić na policję: nikt nie pomyśli, 
że zabierasz im czas dzwoniąc pod 999, jeśli czujesz, że coś Ci grozi. 

Dbanie o siebie często kojarzy się z relaksującą kąpielą lub 
maseczką upiększającą, jednak jego istota jest o wiele bardziej 
poważna. Czarnoskóra feministka Audre Lorde mówiła, że dbanie 
o siebie to czynność rewolucyjna. „Dbanie o siebie to nie 
dogadzanie sobie,” pisała. „To instynkt samozachowawczy, to akt 
politycznej walki”. Lorde miała na myśli to, że dbanie o siebie jest 
sposobem na przetrwanie w chwilach, gdy świat dookoła wydaje 
się wrogi. 

Warto w takich właśnie kategoriach podchodzić do dbania o 
siebie. Czego potrzebujesz, aby „doładować baterie”? Czasem 
wystarczy wziąć kąpiel z bąbelkami, a czasem warto porozmawiać 
z terapeutą lub spędzić czas z rodziną lub inną osobą ze swojego 
otoczenia. Przeczytaj przewodnik na stronie The Mix dotyczący 
dbania o siebie dla osób dotkniętych rasizmem.

2 Znajdź czas na to, by o siebie zadbać

https://www.acas.org.uk/if-youre-treated-unfairly-at-work/being-bullied
https://www.acas.org.uk/if-youre-treated-unfairly-at-work/being-bullied
https://www.themix.org.uk/mental-health/looking-after-yourself/a-self-care-guide-for-those-impacted-by-racism-38851.html
https://www.themix.org.uk/mental-health/looking-after-yourself/a-self-care-guide-for-those-impacted-by-racism-38851.html


Sprawdź, gdzie możesz porozmawiać z osobami, które 
doświadczyły podobnych problemów. „Świadomość, że nie jest się 
samym jest ogromnie pomocna”, mówi dr Sime. Mogą to być 
osoby z Twojej okolicy albo spotkanie online. Organizacja The 3 
Million prowadzi grupę specjalnie dla młodych osób z Europy. 
Młode osoby dowiedzą się tu, między innymi, w jaki sposób mogą 
rozmawiać z lokalną społecznością oraz jak mogą wpływać na 
politykę rządu. 

„Posiadanie głosu, bycie aktywistą lub branie udziału w 
kampaniach, to również cenne sposoby na to, jak dbać o siebie” - 
mówi dr Sime. „Nie jesteś bezsilny”. Możesz być częścią zmiany. 

„Posiadanie głosu, bycie aktywistą lub branie 
udziału w kampaniach, to również cenne 

sposoby na to, jak dbać o siebie” - mówi dr Sime. 
„Nie jesteś bezsilny”. Możesz być częścią zmiany. 

3 Porozmawiaj z innymi


