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„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa 

różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu                       

i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, 

komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. 

Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny 

obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek.  

Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia 

się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”. 

 

       
 



Tolerancja to:  

 

 respektowanie cudzych praw i cudzej własności; 

 uznanie i akceptacja różnic indywidualnych; 

 umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia     

     innych; 

 docenianie rozmaitości kultur; 

 otwarcie na cudze myśli i filozofię; 

 ciekawość i nie odrzucanie nieznanego; 

 uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę. 

 
 

 



 
Pamiętajmy, że tolerancja to postawa społeczna i osobista 

odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań                

i cech innych ludzi, a także ich samych. 

 
Obchody Dnia Tolerancji mają na celu: 

 znalezienie głębszych przyczyn nietolerancji, 

 zmobilizowanie opinii publicznej na rzecz tolerancji                         

  i informowania jej o niebezpieczeństwach związanych                        

  z objawami nietolerancji. 

 



 

Dzień Tolerancji powinien być okazją do refleksji nad 

naszymi postawami wobec "innych". Szczególnie ważne wydają 

się wszystkie działania podejmowane przez młodzież i kierowane 

do młodzieży. Wiele krajów w coraz większym stopniu 

charakteryzuje się różnorodnością kulturową, rasową i etniczną. 

Jest to sytuacja, która sprzyjać może zjawiskom związanym 

z nietolerancją. Wpływanie na kształtowanie właściwych postaw, 

sprzyjających harmonijnemu rozwojowi społeczeństwa, jest 

zadaniem, które powinny stawiać przed sobą władze, szkoły 

i media. 



      
 

     

Międzynarodowy Dzień Tolerancji (ang. International Day of 

Tolerance) - święto obchodzone corocznie 16 listopada, 

ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją  

z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
http://pl.wikipedia.org/wiki/16_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Og%C3%B3lne_ONZ
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezolucja_(polityka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO


Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami 

nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, 

jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości 

narodowej. 

        
 

      

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemoc
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nacjonalizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rasizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Antysemityzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mniejszo%C5%9B%C4%87_narodowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mniejszo%C5%9B%C4%87_narodowa


Data nie jest przypadkowa. 16 listopada 1995 roku państwa 

członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad 

Tolerancji oraz Plan Działań po zakończeniu obchodów Roku, 

przy czym Międzynarodowy Rok Tolerancji (1995) został 

ustanowiony przez Zgromadzenie w 1993 z inicjatywy 

Konferencji Generalnej UNESCO. 

Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa 

różnorodności kultur na świecie.  

W Deklaracji UNESCO, państwa członkowskie podkreślają nie 

tylko konieczność walki z nietolerancją i rasizmem, lecz również 

znaczenie różnorodności kulturowej. 

        

 

    
 

http://en.wikipedia.org/wiki/szacunek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Akceptacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_duchowa


      
,,Każdy człowiek ma prawo, by szanowane  było jego życie                      

i godność, które stanowią dobra nienaruszalne.” 

 

„Tolerancja jest podstawą przyjaźni.” 

 

,,Każdy chce tolerancji, a mało kto ją daje.” 

 

,,Tolerancja nie polega na odwracaniu oczu od odmienności.” 


