«НІКОЛИ ЗНОВУ»
АСОЦІАЦІЯ
МІСІЯ
Місією організації «Ніколи Знову», одної з найважливіших антирасистських організацій Польщі, є сприяння
розвитку багатокультурності та здійснення інших заходів задля розвитку демократичного суспільства в Польщі
та країнах Середньо-Східної Європи. «Ніколи Знову» – це організація, яка займається проблемою освіти
молоді щодо расизму та етнічних питань.
Асоціація існує з 1992 року як неформальна група; її офіційним початком вважається 1996 рік.

МЕТА
Загальними функціями асоціації є:
u Публічне обговорення проблем расизму та ксенофобії у сучасній Польщі;
u Створення широкого руху проти расизму та дискримінації, сприятливого шануванню багатокультурності;
u Зменшення впливу та зведення нанівець расизму, ксенофобії та антисемітизму у всіх сферах життя.
Широка діяльність асоціації «Ніколи Знову» отримала визнання на національному та міжнародному рівні.
Підтримку нашії організації виразили такі герої як Марек Едельман, Ян Карскі та Симон Візенталь. Також
свою підтримку висловили, зокрема, Барак Обама і Мішель Платіні.
«Ніколи Знову» - це незалежна організація, яка не належить до жодної політичної партії.

ДІЯЛЬНІСТЬ
З 1994 року «Ніколи Знову» публікує свій журнал під аналогічною
назвою : «Ніколи Знову», висвітлюючи поточні події та надаючи
глибокий аналіз дій екстремістських та расистських груп, які
діють на території Польщі та, в цілому, Європи.
«Ніколи Знову» відстежує та перешкоджає проявам расизму від
самого початку. Завдяки співробітництву з кореспондентами–
волонтерами та зв’язкам з іншими організаціями, «Ніколи
Знову» має найбільший реєстр інцидентів та інших випадків,
пов’язаних зі злочинами на ґрунті ксенофобії у Польщі. Всі ці
випадки зазначені у «Коричневій Книзі».
Крім того, асоціація «Ніколи Знову» надає інформацію
журналістам та дослідникам, які зацікавлені проблемами
ксенофобії та расизму. На підставі інформації, наданої «Ніколи

Знову», підготовлено близько 3000 статей
(зокрема, для газет «The Guardian», «USA
Today», «Le Monde», «Die Tageszeitung» та
«Gazetа Wyborczа»), книг, телевізійних
(для каналів BBC, CNN, Euronews, ARTE
тощо) та радіо-програм в Польщі і за
кордоном.
«Ніколи Знову» ділиться своїм досвідом
з такими організаціями та інститутами,
як Парламентський Комітет, впливаючи
на законодавство з питань расизму та
ксенофобії. Також організація провадить
кампанії щодо заборони расистських та
нео-нацистських дій, та включенню цієї заборони до Конституції Польщі.
«Ніколи Знову» співпрацює з міжнародними організаціями, включно з Європейським Союзом, Радою Європи
(Council of Europe) та Організацією з Безпеки та Співробітництва у Європі (OSCE). Крім того, «Ніколи Знову»
бере активну участь у роботі з такими спілками, як Міжнародна мережа проти ненависті в Інтернеті, Футбол
Проти Расизму (FARE), Гельсинська Асамблея Громадян (HCA), Антифашистська Спілка Досліджень та Освіти
(Antifanet) та іншими.
«Ніколи Знову» розпочала проект «Знищення Р@сизму», який націлений на заборону расистських та
антисемітських рухів в Інтернеті. Також, наша організація мала великий успіх в таких кампаніях, як «Музика
проти Расизму» та «Приберемо Расизм зі Стадіонів».
В рамках Чемпіонату Європи з футболу в Польщі та Україні в 2012 році, «Ніколи Знову» впровадила
антирасистську кампанію «Respect Diversity», яка була реалізована під час підготовки та проведення
чемпіонату. Проект полягав в здійсненні ряду заходів, головною метою яких було відзначати розмаїття та
здатність футболу об’єднувати людей. У результаті співпраці «Ніколи Знову» з УЄФА та мережою «Футбол проти
расизму в Європі» (FARE) був сформований Центр Моніторингу расизму у Східній Європі.
Крім того, «Ніколи Знову» брала участь у таких важливих акціях, як вшанування пам’яті загиблим В рамах
Чемпіонату під час Голокосту та в інших історичних подіях (Іспанська Громадянська Війна).
Ваша, навіть невелика, грошова підтримка допоможе нам продовжувати боротьбу проти расизму,
антисемітизму та дискримінації.
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