GODNOŚĆ:
PODSTAWY

Posiadamy wiedzę, pieniądze
i technologie, które pozwalają
rozwiązać nawet najbardziej
skomplikowane problemy.
Dlaczego więc na świecie jest
tak wiele nienawiści,
niesprawiedliwości, przemocy
i nierówności?

Każdy z nas urodził się, posiadając
godność. To nasza przyrodzona wartość.
Godność jest nierozerwalnie związana
z człowieczeństwem. Tak wiele nas dzieli
– pochodzenie etniczne, wyznanie, kolor
skóry, płeć, poglądy polityczne, granice
i status. Ale godność sprawia, że wszyscy
jesteśmy równi. Przenika wszystkie
podziały i jednoczy nas wokół wspólnego
nam człowieczeństwa.

“UZNANIE PRZYRODZONEJ GODNOŚCI
ORAZ RÓWNYCH I NIEZBYWALNYCH
PRAW
WSZYSTKICH
CZŁONKÓW
WSPÓLNOTY LUDZKIEJ JEST PODSTAWĄ
WOLNOŚCI, SPRAWIEDLIWOŚCI I POKOJU
NA ŚWIECIE”.
— Wstęp do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948)
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Aby dokonać prawdziwej przemiany nas samych i naszych społeczności, konieczne jest wdrożenie zasad godności
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JEDNOSTKA

GODNOŚĆ ZACZYNA
SIĘ OD CIEBIE
Każdy człowiek rodzi się, posiadając
godność, i zasługuje na to, by jego
godność szanować.

JEDNOSTKA

UZNANIE WŁASNEJ
OWN GODNOŚCI I
WARTOŚCI DAJE SIŁĘ
POTRZEBNĄ, BY:
» lepiej radzić sobie w skomplikowanej i często
trudnej rzeczywistości;
» pomagać innym i ich chronić;
» tworzyć pozytywne zmiany;
» zmieniać lokalną społeczność I świat;
» rozwijać w sobie odporność i wewnętrzną siłę.
WAŻNYM ELEMENTEM SZANOWANIA GODNOŚCI
INNYCH LUDZI JEST ZAGWARANTOWANIE KAŻDEMU
MOŻLIWOŚCI ZASPOKOJENIA PODSTAWOWYCH
POTRZEB CZŁOWIEKA:
Bezpieczeństwo: fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo.
Autonomia: władza nad otoczeniem
i sytuacją.
Kontakt z drugim człowiekiem: bliskie osobiste
relacje, dzięki którym możemy na sobie polegać
i dzielić się emocjami.
Poczucie celu: cele, które nadają życiu sens.

ĆWICZENIE
1. W kontekście wyżej wymienionych potrzeb,
przypomnij sobie sytuację, kiedy Twoja
godność i potrzeby zostały uszanowane. Co
się wydarzyło? Jak się poczułeś(-aś)? Jak
myślisz, dlaczego tak się poczułeś(-aś)? Co
zrobiłeś(-aś)? Opcjonalnie: praca w małych
grupach
2. Teraz przypomnij sobie sytuację, kiedy
Twoja godność została naruszona,
a możliwość zaspokojenia potrzeb była
ograniczona. Co się wydarzyło? Jak się
poczułeś(-aś)? Jak myślisz, dlaczego tak
się poczułeś(-aś)? Co zrobiłeś(-aś)?
Opcjonalnie: praca w małych grupach

RELACJE

DLACZEGO TRACIMY Z
OCZU GODNOŚĆ?
Godność zaczyna się tam, gdzie każdy
z nas. Kolejnym krokiem jest dostrzeżenie
godności w drugim człowieku i jej
uszanowanie.
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RELACJE

MY, LUDZIE, MAMY NATURALNĄ TENDENCJĘ DO
GRAWITOWANIA W KIERUNKU LUDZI, KTÓRZY
PRZYPOMINAJĄ NAS SAMYCH.
Często identyfikujemy się z osobami tej samy rasy, wyznania,
narodowości, orientacji seksualnej, płci, o tych samych
umiejętnościach czy statusie społecznym. Łatwo jest przypiąć
osobom spoza naszej grupy etykietkę „innych”. A przecież
wszystkim ludziom na naszej planecie wspólna jest jedna,
znacznie szersza, tożsamość – wszyscy jesteśmy członkami
ludzkiej wspólnoty.

ĆWICZENIE
Pomyśl o osobistym lub światowym konflikcie, który wyniknął
z odczłowieczenia, poniżenia lub rzekomej „inności” jakiejś
grupy ludzi. Zapisz swoje przemyślenia na kartce papieru lub –
jeżeli pracujecie w grupach – podziel się nimi z pozostałymi
członkami grupy.

RELACJE

POSZANOWANIE
HONORING
THE DIGNITY
GODNOŚCI
KAŻDEGO
IN
EVERYONE
Every
single one of us has a right to be treated
CZŁOWIEKA
with dignity. In turn, we all have a responsibility

Każdy z nas ma prawo do bycia traktowanym
to treat everyone else with dignity.
z godnością. A w zamian, my mamy obowiązek
traktowania innych z godnością.

RELACJE

10 PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW GODNOŚCI
Donna Hicks jest autorytetem w dziedzinie
godności i autorką książek „Dignity” oraz
„Leading with Dignity”.
DR HICKS WYJAŚNIA, ŻE KIEDY SZANUJEMY GODNOŚĆ
DRUGIEGO CZŁOWIEKA:
Akceptujemy jego tożsamość i dajemy mu swobodę
wyrażania siebie bez obawy o negatywną ocenę.
Dostrzegamy jego unikalne cechy, talenty i sposób
życia oraz uznajemy jego wkład, pomysły
i doświadczenie.
Zauwważamy jego obecność i sprawiamy, że czuje się
dostrzeżony i wysłuchany. Walidujemy jego obawy
i doświadczenia i reagujemy na nie.
Włączamy go w społeczność i sprawiamy, że czuje
się jej członkiem i częścią.
Sprawiamy, że czuje się bezpiecznie pod
względem fizycznym i nie boi się, że zostanie
wyszydzony czy poniżony.
Traktujemy go sprawiedliwie, na równi z innymi ludźmi.

ĆWICZENIE
1. Pracując indywidualnie lub w grupie,
wybierzcie trzy z 10 podstawowych
elementów godności, z którymi
dobrze radzi sobie Wasza szkoła,
organizacja lub społeczność.
2. Następnie wybierzcie trzy elementy,
z którymi Wasza szkoła, organizacja
lub społeczność mogłaby sobie
radzić lepiej i zaproponujcie, jak
można tego dokonać.

Dajemy mu poczucie wolności i niezależności i siłę,
by mógł doświadczyć poczucia nadziei i możliwości.
Staramy się go zrozumieć i dajemy mu
możliwość opisania swoich doświadczeń
i perspektywy.
Dajemy mu kredyt, opierając się na założeniu, że działa
z dobrych pobudek i uczciwie.
Przepraszamy i bierzemy na siebie
odpowiedzialność jeżeli dopuściliśmy się naruszenia
jego godności. Zobowiązujemy się do zmiany
krzywdzących zachowań.

Na podstawie: Donna Hicks, Weatherhead Center
for International Affairs, Harvard University.
Copyright © 2011 Donna Hicks

RELACJE

GODNOŚĆ A SZACUNEK
Pojęcia godności i szacunku często stosuje
się zamiennie. W rzeczywistości są to dwie
różne rzeczy.

RELACJE

GODNOŚĆ JEST PRZYRODZONA.
Z godnością wszyscy się rodzimy i nie można jej nikomu odebrać. To
fundament naszej tożsamości i wartości. Tymczasem szacunek się
zdobywa. Inni mogą nas nim obdarzyć, bazując na naszych
działaniach, zdolnościach i osiągnięciach. Nie musimy mieć szacunku
dla czyjegoś zachowania, ale powinniśmy zawsze pamiętać o jego
przyrodzonej godności. To pomaga wydostać się z koła zemsty,
nienawiści i goryczy, które są źródłem wielu konfliktów w rodzinie,
społeczności, organizacji i społeczeństwie.

ĆWICZENIE
Pomyśl o postaci z historii, literatury lub filmu albo o osobie
z Twojej rodziny lub społeczności, która:
» manifestowała swoją godność, chociaż nie była traktowana
z szacunkiem
» jest szanowana, ale nie traktuje innych z godnością
» jest szanowana i traktuje innych z godnością

KULTURA GODNOŚCI

JAK ZBUDOWAĆ KULTURĘ
OPARTĄ NA GODNOŚCI?

Jak każda inna umiejętność, godność trzeba ćwiczyć.
Budowanie świadomości własnej godności pomaga
nam pozostać wiernym samym sobie w sytuacji,
gdy ktoś wyrządza nam krzywdę. Zastanów się,
dlaczego ludzie tacy jak Gandhi, Rosa Parks, Nelson
Mandela czy Malala Yousafzai cieszą się takim
uwielbieniem – ich walka o prawa człowieka opiera
się o wartości takie jak współczucie
i miłość, a nie chęć zemsty i nienawiść.
Jeżeli poświęcimy się praktykowaniu godności
w naszym codziennym życiu, wcielimy ją
w życie naszej szkoły, miejsca pracy
i społeczności.

KULTURA GODNOŚCI

ZROBILIŚMY JUŻ DWA WAŻNE
KROKI W STRONĘ GODNOŚCI:
Pierwsze dwa obszary godności – uznanie
własnej, przyrodzonej wartości oraz
godności i wartości innych ludzi – już za
nami. Teraz czas na działania, których celem
jest zbudowanie kultury opartej na godności..
WAŻNA ROLA LIDERÓW
Każda organizacja ma swoją kulturę, która
przejawia się w tym, jak jej członkowie odnoszą się
do siebie, jak załatwiane są różne sprawy, co
uznaje się za możliwe do przyjęcia a co nie.
Liderzy odgrywają szczególnie ważną rolę
w budowaniu i zmianie kultury organizacyjnej i to
właśnie z tego powodu liderzy, którzy rozumieją
i postępują zgodnie z zasadami godności są
potrzebni wszędzie: w szkołach, rządach,
organizacjach non-profit, firmach i innych
organizacjach.
WEZWANIE DO DZIAŁANIA
Wymień jedną rzecz, którą możesz zrobić w tym
tygodniu, aby zbudować kulturę opartą na
godności lub przyczynić się do jej budowy:

» w Twojej szkole?
» w Twojej społeczności?
» w Twoim domu?

ĆWICZENIE
Pracując indywidualnie lub w małych grupach,
zastanówcie się, w jaki sposób 10 podstawowych
elementów godności może przyczynić się do
zmiany w:
» Waszej

klasie?

» Waszej

szkole?

» mediach

społecznościowych?

» zakładach
» innej

pracy?

organizacji lub ugrupowaniu, które jest dla Was
ważne?

SPOŁECZEŃSTWA + NARODY

BUDOWANIE
SPOŁECZEŃSTW
I NARODÓW
OPARTYCH NA GODNOŚCI

SPOŁECZEŃSTWA + NARODY

OSTATNI KROK NA DRODZE KU GODNOŚCI
JEST NAJTRUDNIEJSZY.
Naszym ostatecznym celem jest zbudowanie społeczeństwa i narodu,
w których godność leży u podstaw ustroju politycznego, gospodarki,
systemu edukacji, opieki zdrowotnej i wymiaru sprawiedliwości.
Zasadnicze pytanie brzmi: w jakim świecie chcemy żyć i jaki świat
chcemy przekazać naszym dzieciom? Historia pokazuje, że jednostki
i grupy, działając samodzielnie lub pod wodzą oświeconych
przywódców, są w stanie przekształcić społeczeństwo, aby wyznawało
wartości oparte na równouprawnieniu, wolności, tolerancji i swobodzie
wyrażania się.
ĆWICZENIE
Wyobraź sobie miejsce, w którym godność każdej osoby jest
szanowana. Jak ono wygląda? Opisz je lub narysuj / namaluj, nakręć
filmik lub wyraź swoje pomysły w inny kreatywny sposób.

Budujemy globalny ruch oparty
na przekonaniu, że wspólne nam
człowieczeństwo jest zależne od
poszanowania godności
drugiego człowieka. Uzdrów
swoją społeczność. Przemień
świat. Zostań budowniczym
nadziei. Dołącz do nas.

DOŁĄCZ DO NASZEGO
RUCHU

@GlobalDignity
@GlobalDignity
@global__dignity
GLOBALDIGNITY.ORG
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Dziękujemy INSIDE OUT za zgodę na wykorzystanie zdjęć z projektu w niniejszej prezentacji.

