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Międzynarodowy Dzień Walki
 z Dyskryminacją Rasową



Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową –
święto obchodzone corocznie 21 marca, ustanowione przez

Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1966 roku



Historia
Święto obchodzone jest w dniu w którym wydarzyła się masakra w Sharperville w 1960 (Południowa

Afryka) - w pokojowej demonstracji przeciwko „przepisom przepustkowym” apartheidu policjanci zastrzelili
69 osób, które brały w niej udział.

 
Dzień ten rozpoczyna Tydzień Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową
(do 27 marca), ustanowiony rezolucją 34/24 (1979), jako jeden z elementów programu obchodów pierwszej

Dekady Walki z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową ustanowionej w 1973 roku (1973–1982). Kolejne
dekady odbyły się w latach 1983–1992 i 1993–2002.

 
Obchody mają na celu uczczenie pamięci ofiar masakry w Sharpeville i innych incydentów na tle

rasistowskim oraz wzmożenie działalności społeczeństwa na rzecz eliminacji wszelkich form rasizmu,

ksenofobii i dyskryminacji na świecie.
 
 



Akcje przeciw rasizmowi i
antysemityzmowi w Polsce

W Polsce obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Rasizmem we współpracy z siecią
UNITED for Intercultural Action(ang.) koordynuje Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”. W 2002

roku Stowarzyszenie zainicjowało akcję zbierania podpisów pod apelem do Polskiego
Związku Piłki Nożnej postulującym walkę z przejawami rasizmu na stadionach[3]. W 2004
roku, w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, opublikowało wezwanie do władz o
podjęcie działań przeciwko zorganizowanej aktywności grup rasistowskich[4]. W 2005 roku

na zaproszenie Stowarzyszenia „Nigdy Więcej” do Polski przyjechał Sarabjit Singh
(przedstawiciel ośrodka monitorowania rasizmu i neofaszyzmu „Searchlight”), który spotkał
się z polskimi przedstawicielami organizacji pozarządowych[5]. W związku z obchodami 21
marca „Nigdy Więcej” prowadziło także szkolenia edukacyjne dla nauczycieli i policjantów,
akcje zamalowywania rasistowskich napisów na murach i organizowało warsztaty na temat

rasizmu w sporcie[6]. 21 marca 2018 stowarzyszenie rozpoczęło współpracę z Allegro, w
ramach której monitoruje i zgłasza do usunięcia administratorom serwisu oferty promujące

faszyzm, rasizm i ksenofobię



Od 1966 r. dzień 21 marca obchodzony jest jako
Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową.

Święto to, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ, rozpoczyna Tydzień Solidarności z Ludami

Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową.


