
 

 

 

 

21 maja obchodzony jest Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju, 

ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego celem jest promocja kultury, różnorodności 

kulturowej i dziedzictwa kulturowego – jako obszarów stanowiących  platformę do skutecznego 

dialogu. 

W United Nations Association - Poland wierzymy, że wzajemna solidarność powinna być 

budowana nie tylko w przestrzeni prawnej, czy też politycznej, ale również za pomocą kultury. To 

kultura, w całej swojej różnorodności, stanowi odzwierciedlenie nastrojów społecznych, jest 

istotnym elementem tożsamościowym, a także wspaniałym czynnikiem prorozwojowym.  

Z okazji Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju przybliżamy 

najważniejsze zagadnienia związane z tym zagadnieniem. Na tym jednak nie kończymy 

świętowania w UNAP i szykujemy dla Was coś specjalnego! Obserwujcie nasze działania, 

niedługo podamy więcej informacji! 

 

 

 

 



 

 

Czym jest różnorodność kulturowa? 

Różnorodność kulturowa jest najczęściej rozumiana jako występowanie przedstawicieli wielu 

kultur i społeczeństw w konkretnym regionie lub na świecie jako całości. Może ona również 

oznaczać wzajemny szacunek pomiędzy kulturami oraz różnicami między nimi oraz ich wspólny 

wkład w integrację kulturową. Termin ten jest bardzo często używany zamiennie z pojęciem 

multikulturalizmu.  

 

Socjolog Dr. Caleb Rosado który specjalizuje się w różnorodności i multikulturalizmie, opisuje 

siedem istotnych działań włączonych w definicję multikulturalizmu: 

-        uznanie ogromnej różnorodności kultur;  

-        szacunek dla różnic; 

-        uznanie ważności różnych form wyrazu i wkładu kulturowego; 

-        docenianie tego, co oferują inne kultury; 

-        zachęcanie do udziału różnych grup; 

-        umożliwianie ludziom wzmacniania siebie i innych w celu osiągnięcia ich   

maksymalnego potencjału poprzez krytyczne traktowanie własnych uprzedzeń;  

-        celebrowanie, a nie tylko tolerowanie różnic w celu urzeczywistnienia jedności 

poprzez różnorodność. 

 

Za różnorodnością kulturową stoi pogląd, że każdy człowiek może wnieść pozytywny wkład w 

społeczeństwo za sprawą a nie pomimo swojej odmienności. „Różnorodność to jedyna prawdziwa 

rzecz, która nas łączy. Świętujmy ją każdego dnia ” - autor nieznany. 

 

Dlaczego różnorodność kulturowa jest ważna? 

UNESCO podkreśla, że trzy czwarte największych konfliktów światowych ma podłoże kulturowe.  

 

Ta liczba pokazuje, że pielęgnacja różnorodności kulturowej ma znaczenie nie tylko w kontekście 

relacji personalnych czy biznesowych, ale również odgrywa ogromną rolę w utrzymywaniu 

pokoju i bezpieczeństwa na świecie.  

 

 

 

1. Prawa człowieka 

 



 

 

Różnorodność kulturowa nieoderwalnie wiąże się z prawami człowieka. Każdy z nas, niezależnie 

od pochodzenia czy wyznania, ma prawo do edukacji, wypowiadania się we własnym języku i 

dostępu do dziedzictwa kulturowego. 

 

2. Rozwój 

 

Poszanowanie różnorodności kulturowej i czerpanie z niej przyczynia się do naszego rozwoju jako 

jednostki – pozwala nam odkrywać nowe perspektywy, dojrzewać emocjonalnie, doceniać różne 

sposoby myślenia i sprzyja znajdowaniu nowatorskich rozwiązań. Rozwój jednostki idzie 

natomiast w parze z rozwojem gospodarczym i technologicznym, który prowadzi do wzrostu 

dobrostanu wśród społeczeństw. 

 

Nie możemy też zapomnieć o solidarności międzynarodowej i promowaniu postawy partnerskiej. 

Otwartość na różne kultury sprzyja współpracy różnych sektorów i społeczeństw, a jak wiadomo: 

co dwie głowy, to nie jedna.  

 

21 maja, w Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju, zastanówmy się, 

co możemy zrobić, aby uczcić to święto i dołożyć swoją cegiełkę do budowania lepszego świata.  

 

 

Co zapewnia konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form 

wyrazu kulturowego? 

 

 

Obchody Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju są doskonałą 

okazją do tego, by dowiedzieć się, w jaki sposób wartości z nim związane zostały ujęte 

w dokumentach ONZ. 

 

1. Zaczęło się od Powszechnej Deklaracja o Różnorodności Kulturowej - przyjęta 

jednomyślnie na Konferencji Generalnej UNESCO w 2001 roku. Deklaracja obchodzi 

więc w tym roku swoje 20-lecie! Artykuł 7 Deklaracji stanowi, że każda twórczość czerpie 

z korzeni tradycji kulturalnej, ale rozwija się w kontakcie z innymi kulturami. Dlatego 

też dziedzictwo, we wszelkich swych przejawach, powinno być zachowane, 

dowartościowane oraz przekazane przyszłym pokoleniom jako świadectwo doświadczeń 

i dążeń ludzkich, w celu wzbogacania twórczości w całej jej różnorodności oraz 

budowania prawdziwego dialogu między kulturami. 

 

2. Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju został proklamowany 

w drodze rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 20 lutego 2003 



 

 

roku. Obchody tego dnia są okazją do podkreślenia roli dialogu międzykulturowego, 

ochrony praw człowieka i budowania solidarności międzyludzkiej. 

 

3. W 2005 r. Przyjęto Konwencję UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności 

form wyrazu kulturowego, która odnosi się m.in. celu, jakim jest osiągnięcie 

zrównoważonego przepływu dóbr i usług kulturalnych, integracja kultury w ramach celów 

zrównoważonego rozwoju oraz promocja praw człowieka i podstawowych wolności. 

 

Podstawy prawne tworzą fundament działań praktycznych - to w naszym codziennym życiu widać, 

jak ważna jest kultura oraz jej wspieranie i ochrona. Wspierajmy kulturę, chociażby dlatego, że 

ona wspiera nas! Ogromna frekwencja na wszelkiego rodzaju internetowych transmisjach 

koncertów, sztuk teatralnych, czy też interaktywnych wycieczek muzealnych w czasie pandemii 

najlepiej pokazuje, jak ważna jest kultura w naszych społeczeństwach. 

 

 


