WARSZAWA RÓŻNORODNA –
CZYLI JAKA?
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Slajd graficzny z logiem Warszawy

O CO PYTALIŚMY?
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Przedmiotem konsultacji społecznych były założenia
do warszawskiej polityki różnorodności społecznej.
Polityka to dokument o charakterze kierunkowym,
określający między innymi wartości, wizję i obszary
oddziaływania miasta, dotyczące różnorodności społecznej
w Warszawie. Będzie wyznaczać kierunki działań dla władz
miasta i miejskich urzędników i urzędniczek.
Konsultacje były częścią procesu współtworzenia z
mieszkańcami i mieszkankami Warszawy założeń do polityki.
Nie konsultowaliśmy projektu dokumentu, a wspólnie
pracowaliśmy nad tym, co powinien zawierać.

Konsultacje społeczne dokumentu polityki planowane są
na wrzesień i październik 2021 r.
Zdjęcie: plakat, część identyfikacji wizualnej polityki
różnorodności społecznej.
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Konsultacje prowadziliśmy przede wszystkim w formie spotkań:
 dialogowych, według metody opracowanej przez organizację
Nansen Center for Peace and Dialogue,
 konsultacyjnych, które miały formę warsztatów.
Przeprowadziliśmy łącznie 6 spotkań.
Z uwagi na sytuację epidemiczną, wszystkie odbyły się on-line.
Spotkania były otwarte dla wszystkich mieszkańców
i mieszkanek Warszawy.
Pula miejsc na spotkaniach była ograniczona, ale nie została
wyczerpana, tzn. każda osoba, która zgłosiła chęć udziału mogła
w nich uczestniczyć.
Dodatkowo zorganizowaliśmy 5 dyżurów telefonicznych:
2 w języku polskim i po 1 w ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Zdjęcie poglądowe. Zasoby własne Urzędu Miasta stołecznego
Warszawy.
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W czasie spotkań dialogowych rozmawialiśmy o różnorodności społecznej:
 czym jest różnorodność z osobistej perspektywy osób uczestniczących w spotkaniach?
 jak miasto może wspierać różnorodność społeczną i korzystać z jej potencjału?

W czasie spotkań konsultacyjnych skonsultowaliśmy z uczestnikami i uczestniczkami:
 definicję różnorodności społecznej,
 listę cech, które składają się na różnorodność społeczną,

 listę wartości związanych z wizją różnorodnego miasta.
Materiały wyjściowe do konsultacji, czyli definicja różnorodności, lista wartości i lista cech zostały wypracowane
pod koniec 2020 r.

Pracowali nad nimi między innymi przedstawiciele i przedstawicielki strony społecznej, w tym organizacji
działających w obszarze równego traktowania i różnorodności społecznej, miejscy urzędnicy i urzędniczki
oraz zewnętrzni eksperci i ekspertki.
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Definicja różnorodności, którą konsultowaliśmy
z mieszkańcami i mieszkankami brzmiała tak:
„Różnorodność społeczna opisuje sytuację, kiedy zbiorowość
ludzi tworzą osoby o różnych zestawach cech, zarówno
takich, na które ludzie mają wpływ, jak i tych które są
od nich niezależne.
Cechy te wpływają na funkcjonowanie osób w relacjach
z innymi, na ich życie społeczne i zawodowe oraz dostęp
do usług i zasobów.
Mogą być źródłem przywilejów albo świadomych lub
podświadomych mechanizmów wykluczenia. Mogą także
wpływać na tożsamość osób oraz całych grup”.
Zdjęcie: archiwum prywatne.
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Konsultowana lista cech składających się na różnorodność
społeczną:

















stan zdrowia (w tym zdrowia psychicznego)
stopień sprawności fizycznej
stopień sprawności intelektualnej
neuroróżnorodność
stopień sprawności sensorycznej
wiek
płeć
orientacja psychoseksualna
tożsamość i ekspresja płciowa
wygląd
kapitał kulturowy
wykształcenie
umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
gotowość do zaangażowania w życie miasta















kompetencje cyfrowe
stopień znajomości języka polskiego/łatwość
posługiwania się polskim w mowie i piśmie
model rodziny
rodzicielstwo
obowiązki opiekuńcze
sposoby przemieszczania się
sposoby spędzania wolnego czasu
wybory konsumenckie i zdrowotne (np. dieta)
narodowość
status pobytowy (lub jego brak)
pochodzenie etniczne
kolor skóry

O CO PYTALIŚMY? 6 z 7
Konsultowana lista cech składających się na różnorodność
społeczną:














pochodzenie (migracje spoza Polski)
pochodzenie (migracje w ramach Polski, w tym wielkość
miejscowości pochodzenia)
wyznawany światopogląd
religia, wyznanie lub ich brak
przekonania polityczne
sytuacja materialna
status społeczny
stabilność pracy
forma zatrudnienia
domność/ bezdomność
miejsce zamieszkania (część miasta)
sytuacja lokalowa

Zdjęcie poglądowe. Zasoby własne Urzędu Miasta stołecznego
Warszawy.
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Konsultowana lista wartości związanych z wizją
różnorodnego miasta:
 wszystkie osoby czują się u siebie

 integracja/włączanie

 zrozumienie dla perspektyw innych osób

 gościnność

 wszystkie osoby czują się częścią większej całości

 akceptacja

 miasto nie narzuca światopoglądu

 tolerancja

 w przestrzeni publicznej nie ma miejsca na nienawiść

 miasto wspiera dialog i poznawanie się

 wszystkie osoby odczuwają dobrostan

 miasto zapewnia wszystkim możliwość rozwoju – równe
szanse

 solidarność
 otwartość na drugiego człowieka
 miasto jest dostępne

 wszystkie osoby są bezpieczne i czują się bezpiecznie

KALENDARIUM TYTUŁ ROZDZIAŁU

KALENDARIUM
 start konsultacji społecznych
 spotkania dialogowe

// 22 kwietnia 2021

// 22 i 24 kwietnia 2021, godz. 17.30 – 20.00 (on-line)

 spotkania konsultacyjne

// 8, 13 i 14 maja 2021, godz. 17.30 – 20.00 (on-line). 14 maja odbywały się równolegle

dwa spotkania: w języku polskim i angielskim.

 dyżury telefoniczne

// 27 kwietnia i 5 maja 2021, godz. 10.00 – 18.00. 5 maja prowadzono równolegle 4 dyżury:

w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

 zakończenie konsultacji społecznych

// 14 maja 2021

CO USŁYSZELIŚMY?

UCZESTNICY i UCZESTNICZKI
 W spotkaniach dialogowych uczestniczyło 30 osób.
 W spotkaniach konsultacyjnych uczestniczyło 26 osób.
 14 osób wzięło udział zarówno w spotkaniu
dialogowym, jak i konsultacyjnym.
 Z dyżuru telefonicznego skorzystała 1 osoba.
Część osób uczestniczących w konsultacjach związana jest
z organizacjami pozarządowymi, działającymi w obszarze
równego traktowania i różnorodności społecznej. Część
uczestników i uczestniczek nie wskazała miejsca
pracy/działalności.
W spotkaniu konsultacyjnym, prowadzonym w języku
angielskim, uczestniczyły głównie osoby ze środowiska
studenckiego.

Zdjęcie poglądowe. Zasoby własne Urzędu Miasta stołecznego
Warszawy.
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Opinie dotyczące rozumienia różnorodności społecznej
oraz jej definicji:
 osoby uczestniczące w konsultacjach zwracały uwagę,
że różnorodność dotyczy każdej osoby i każdej grupy,
należy patrzeć na wszystkich jako różnorodnych,

 podkreślano, że Warszawa jest różnorodna społecznie,
 zwracano uwagę, że w komunikacji i działaniach należy
odchodzić od polaryzacji mniejszość – większość, przy
zachowaniu zasady wyrównywania szans osób i grup
narażonych i doświadczających nierównego
traktowania,
 zwracano uwagę, że cechy wrodzone nie mogą być
traktowane jako czyjś światopogląd, a wspieranie
konkretnej grupy znajdującej się w trudnej sytuacji,
to nie jest nierówne traktowanie innych mieszkańców
i mieszkanek,

 w rozmowach często wybrzmiewało, że kluczowym
działaniem wspierającym różnorodność jest edukowanie,
 definicja różnorodności uzyskała na poziomie ogólnym
przychylne opinie osób uczestniczących w konsultacjach,
 żadna z osób nie zakwestionowała jej podstawowych
założeń,
 zwracano jednak uwagę na to, że może nie być w pełni
zrozumiała dla wszystkich, dlatego należy ją uprościć
lub dodać objaśnienia,
 pojawiły się zdania, że do definicji warto dodać,
że różnorodność jest ważna dla miasta, wzmacnia je
i ubogaca,
 zwracano uwagę, że definicja za bardzo skupia się
na tym, co różnicuje, a nie na tym, jakim jest zasobem.

OPINIE 2 z 3
Opinie dotyczące listy cech składających się na
różnorodność społeczną:
 pojawiły się głosy, że poszczególne cechy mogą budzić
wątpliwości interpretacyjne, dlatego warto podać
definicję każdej z nich,
 podkreślano, że lista cech jest obszerna, ale nie
wyczerpuje możliwości, powinna pozostać otwarta,
 przyjęte wybory językowe uznano za odpowiednie,
np. „neuroróżnorodność”, „orientacja psychoseksualna”,
zestawienie „bezdomność/domność”,
 osoby uczestniczące w konsultacjach zwracały uwagę,
że część cech powinna być uszczegółowiona albo
wyodrębniona, np. ekspresja płciowa czy kapitał
społeczny.

Zdjęcie poglądowe. Zasoby własne Urzędu Miasta stołecznego Warszawy.
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Opinie dotyczące listy wartości:
 opinie odnosiły się często bezpośrednio
do językowego znaczenia danej wartości i różnych
możliwości jej interpretacji,
 część wartości budziła również inne niż językowe
wątpliwości, np. czy coś jest wartością czy raczej
postawą,

 pojawiły się uwagi, że niektóre z wartości nie
powinny znaleźć się w dokumencie polityki,
np. wartość „miasto nie narzuca światopoglądu”.
Pojawiły się również opinie i potrzeby dotyczące
roli i działań miasta we wspieraniu różnorodności
w odniesieniu do poszczególnych wartości między
innymi w obszarach:

 edukacji na rzecz wzajemnego poznawania się,
zrozumienia, budowania poczucia solidarności,
 inicjowania i wspierania dialogu, tworzenia przestrzeni
do dialogu, włączania mieszkańców i mieszkanek
w działania,
 dostępności i bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej
(rozumianej nie tylko jako przestrzeń architektoniczna,
ale jako sfera różnych codziennych aktywności),
 diagnozy, rozpoznawania sytuacji i potrzeb,
 wsparcia bezpośredniego przez miasto osób
doświadczających dyskryminacji i przemocy oraz działań
na rzecz wyrównywania szans.

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI
 Warszawa postrzegana jest jako miasto różnorodne
społecznie.
 Różnorodność rozumiana jest jako cecha
społeczności oraz jako wartość dla społeczności
i miasta.
 Dostrzegana jest rola miasta we wspieraniu
różnorodności społecznej. Nadaje się jej dużą rangę.
 Rola miasta we wspieraniu różnorodności społecznej
budzi dyskusje, np. gdzie jest granica wpływu miasta
i zaangażowania miasta.
 Część sformułowań w definicji, opisie cech i wartości
jest niezrozumiała albo wydaje się zbyt złożona.

 Cechy różnorodności rozumiane są szeroko
i stanowią katalog otwarty, tak też powinny być
opisane w polityce.

 Część wartości wywołuje dyskusje wykraczające poza
językowe kwestie interpretacyjne. Wydaje się, że jest to
ten obszar, który może budzić różnego rodzaju
wątpliwości na dalszych etapach prac nad dokumentem,
np. dlaczego takie a nie inne wartości zostały wpisane
do dokumentu.
 Wątpliwości mogą budzić cele opracowania polityki:
 bezpośrednio, czyli np. po co powstaje polityka, czemu
będzie służyć,
 pośrednio, czyli czego polityka nie będzie dotyczyć,
np. dokument nie będzie zawierać propozycji konkretnych
działań czy projektów (w czasie konsultacji pojawiały się
propozycje konkretnych działań dla miasta, które – z uwagi
na charakter dokumentu – nie zostaną w nim zawarte).

 Podstawy (źródła) powstania polityki, jej ranga i miejsce
w stosunku do innych dokumentów i aktów prawnych
są niezrozumiałe i wymagają wyjaśnienia.

REKOMENDACJE
 Definicja różnorodności powinna być uproszczona
językowo albo uzupełniona opisem/wyjaśnieniem.
 Przyjęte określenia wartości i cech wymagają opisu,
doszczegółowienia albo definicji, po to, żeby na tyle,
na ile to możliwe, uspójnić ich rozumienie.
 Dokument powinien być przygotowany w sposób
strukturalnie przejrzysty i dostępny językowo.
 Należy zastanowić się nad przygotowaniem
słowniczka lub instrukcji czytania i wykorzystania
dokumentu, po to aby zwiększyć jego praktyczną
użyteczność dla osób czytających.
 Listy cech i wartości należy przeformułować
z uwzględnieniem uwag osób uczestniczących
w konsultacjach.

 Ważne jest osadzenie polityki:
 zarówno w strukturach miasta (kto będzie realizować
politykę, z kim miasto będzie współpracować),
 jak i obszarach funkcjonowania miasta (gdzie, w których
obszarach, polityka będzie realizowana).

 Polityka powinna odwoływać się do aktów prawnych
i dokumentów wyższego rzędu.
 Polityka powinna odnosić się do wyników diagnozy
albo zawierać diagnozę.
 Istotne jest opracowanie strategii komunikacyjnej
dotyczącej polityki różnorodności.

CO DALEJ? TYTUŁ ROZDZIAŁU

CO DALEJ?
Przed nami opracowanie dokumentu i jego konsultacje społeczne.
Harmonogram działań:

 opracowanie dokumentu polityki różnorodności społecznej
 konsultacje społeczne projektu dokumentu

// do końca sierpnia 2021

// wrzesień – październik 2021

 analiza wniosków z konsultacji społecznych i opracowanie ostatecznej wersji dokumentu
Informacje o działaniach dostępne będą na stronie www.2030.um.warszawa.pl.

// listopad – grudzień 2021

AKCJA INFORMACYJNA TYTUŁ DZIAŁU
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Z uwagi na sytuację pandemiczną akcja informacyjna
prowadzona była głównie w formie elektronicznej,
poprzez elektroniczną wysyłkę zaproszeń do udziału
w konsultacjach i informacje w mediach
społecznościowych.
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji zamieściliśmy
na stronie konsultacje.um.warszawa.pl
13 kwietnia 2021. Link do ogłoszenia:
konsultacje.um.warszawa.pl/roznorodna.
Osobne zaproszenia do udziału w konsultacjach
przekazywaliśmy do organizacji pozarządowych,
instytucji, inicjatyw i osób, określonych jako
interesariusze i interesariuszki procesu.
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Posty o konsultacjach społecznych zamieściliśmy
między innymi na profilach:
 Konsultacje Społeczne Warszawa, 16 kwietnia,
30 kwietnia, 11 maja,
 Miasto Stołeczne Warszawa, 22 kwietnia,
 Centrum Wielokulturowe w Warszawie,
20 kwietnia, 28 kwietnia, 7 maja,
 Młoda Warszawa, 20 kwietnia

oraz w dzielnicowych i osiedlowych grupach na
Facebooku, np. Nasz Grochów, Bródno Targówek
Zacisze Białołęka Warszawa, Osiedle Kabaty, Mamy
z Ursynowa – ogłoszenia i reklamy i innych.
Rozesłaliśmy komunikat prasowy. Informację
o konsultacjach wyświetlano również w miejskim
serwisie w komunikacji miejskiej.

ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU
do pobrania ze strony www.konsultacje.um.warszawa.pl
ZAŁĄCZNIK 1:
Zestawienie opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji

INFORMACJE
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Centrum Komunikacji Społecznej

KONSULTACJE ZREALIZOWALI: Centrum Komunikacji Społecznej, Pogotowie Facylitacyjne

PROJEKT: Opracowanie „Warszawskiej polityki różnorodności społecznej”

PUBLIKACJA RAPORTU: 14 lipca 2021 r.

