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Шановні добродії!

 Слово «толерантність» - сьогодні одне з найпопулярніших, найуживаніших у світі. У нашому
суспільстві все частіше з’являється воно у лексиці державних, громадських, культурних діячів,
журналістів – усіх тих, хто причетний до процесу демократичних перетворень. Воно як пароль,
який свідчить про належність його носія до кола людей з сучасними поглядами на життя та
міжособистісні стосунки.

Для України, як багатонаціональної держави з розмаїттям культур і релігій, питання
терпимості, етичності, гуманістичного виховання стають чи не головним чинником
внутрішньої стабільності країни.



Актуальність теми формування толерантної свідомості безсумнівна. Сподіваємось, що
пропоновані методико-бібліографічні матеріали стануть в нагоді викладачам, керівникам
громадських організацій, журналістам, всім тим, хто не байдужий до питань протидії
жорстокості, насильства, ксенофобії, тероризму.

Список складено на основі бібліографічних джерел ЦРБ ім. Є. Плужника, Публічної бібліотеки
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У 1995 р. була заснована
премія ЮНЕСКО
Маданджида Сингха  за
розповсюдження ідей
толерантності та не насилля.
Серед лауреатів премії-
Бангладешська письменниця
Т. Насрін, лідер
Національної ліги за
демократію М’янми Аунг
Сан Су Чжі, організація 32-х
жіночих організацій Руанди
та ін.

«Не можна зіграти «Гімну Свободи»
  на інструменті насильства»

С. Єжи Ленц

Ці слова відомого польського фантаста-гуманіста Станіслава Єжи Ленца
найбільш влучно відображають актуальну проблему сьогодення: проблему
взаєморозуміння, толерантності.
Що ж таке толерантність? Толерантність у всі часи вважалася людською
чеснотою. Вона передбачає терпимість до відмінностей серед людей, уміння
жити, не заважаючи та не порушуючи прав і свобод інших. Толерантність
також є основою демократії і прав людини. Нетерпимість у полі етнічному,
полі конфесійному або полі культурному суспільстві призводять до порушень
прав людини, насильства і озброєних конфліктів.

Поняття толерантності формувалося впродовж багатьох століть, і цей
процес продовжується до сьогодні. Принципами
терпимості    та    поваги    до оточуючих

керувалися   ще   давньогрецькі філософи.
Толерантність яскраво простежується у ідеях
гуманізму. І звертаючись до
історії становлення і розвитку ідеї толерантності,
не можна обминути таку яскраву і незвичайну
постать в історії України, як філософ
Г.С.Сковорода.  Гуманістичні, толерантні ідеї
сповідували передусім українські письменники
XIX-XX ст., які  наполегливо проводили думки
про національні та  загальнолюдські цінності–

взаєморозуміння,  терпимість, щастя, добро, гуманізм. Зокрема Т.Г.Шевченко
виділяв як найвище  благо –  добро,  волелюбність,  ненасилля,  вірив в їх
перемогу над злом, тиранією. Істинним гуманізмом пронизана творчість  Лесі
Українки, Богдана Лепкого, Василя Стуса, Василя Симоненка, публіцистична
і педагогічна  спадщина Б.Д.Грінченка, В.О.Сухомлинського.

Найбільш  активно ідеї становлення діалогу культур і принципи
толерантності досліджували філософи,  культурологи, політологи, педагоги у
XX ст.: М.Біхтін, С.Франко, П.Флорентійський, В.Біблер.
 Педагогіку толерантності досліджували: М.Уолцер, К.Нідерсон, В.Подобєд,
В.Антипова.



6 прапорів
толерантності

Створені 6 великими
митцями спеціально для
ЮНЕСКО з ініціативи П’єра
Кардіна, посланця доброї волі
ЮНЕСКО.

Вперше підняті ЮНЕСКО з
нагоди святкування 50
річниці, 16 листопада 1995р.

Запропоновані 185 країнам,
членам ЮНЕСКО в 1996р.

 Накопуючи різносторонні значення, термін «толерантність» прагне
відповідати дійсності, в якій численні прояви нетерпимості вимагають нових
засобів подолання. Отже «скарбничка» толерантності постійно поповнюється.

Згідно визначенню, поданому в Декларації принципів толерантності
(підписана 16 листопада 1995 року в Парижі 185 державами-членами
ЮНЕСКО), толерантність - це «пошана, ухвалення і правильне розуміння
багатого різноманіття культур нашого світу, наших форм самовираження і
способів виявлення людської індивідуальності». Це визначення передбачає
терпиме ставлення до інших національностей, рас, кольору шкіри, статі,
сексуальної орієнтації, зросту, інвалідів, мови, релігії, політичних або інших
думок, національного або соціального походження. 16 листопада
проголошено Міжнародним Днем толерантності, який щорічно
відзначається у країнах-членах цієї організації.

Міжнародний День толерантності набуває
особливого значення з початком нового
тисячоліття, перше десятиріччя якого
Генеральною Асамблеєю ООН  проголошено
Міжнародним десятиріччям культури миру та
ненасилля (2001-  2010 р.р.)В історії людства
нетерпимість була завжди, вона породжувала
війни, релігійні переслідування й ідеологічні
протистояння. У повсякденному житті вона
виражалася і виражається у фанатизмі,
стереотипах,  образах,  а на державному рівні –  у
расовій дискримінації, переслідуванні за
національністю, релігійною ознакою, у
порушенні найважливіших демократичних свобод.

Принципи толерантності як основа права і свободи закріплені в законних
актах і проголошені в міжнародних деклараціях. Базовий документ – Загальна
декларація прав людини, а також Міжнародний пакт про цивільні і політичні
права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права.
Недопущення расизму і расової дискримінації закріплені, перш за все, в
Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації,
Конвенції про попередження злочину геноциду і покарання за нього,
Декларації про права осіб, що належать до національних або етнічних,
релігійних і мовних меншин.

В рамках Ради Європи діє Європейська Конвенція про захист прав
людини і основних свобод. 12-й протокол Конвенції зобов’язує держави, що



ратифікували його, гарантувати будь-які права без дискримінації і передбачає
механізм покарання у разі невиконання зобов’язань.

Поняття толерантності у різних мовах відрізняється
смисловими відтінками, що зумовлено культурними та
ментальними особливостями. Наприклад, у французькій
цей термін означає повагу до свободи іншого, у китайській
- уміння дозволяти, проявляти великодушність, в арабській
бути толерантним – означає бути терпимим. Аналізуючи
культурну спадщину нашого народу, що ґрунтується на
«філософії серця», можна з переконанням засвідчити, що
толерантність у сприйнятті українця співвідноситься з
поняттям поваги й любові.

Ідеї толерантності набувають все більшого визнання в сучасному світі,
все більше країн активно запроваджують їх у свою освіту, державно-
суспільне життя, розглядають їх як найдієвіший засіб досягнення
взаєморозуміння, взаємоповаги, злагоди своїх громадян.
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Інтернет – ресурси та посилання:

v http://www.europeans.org.ua/toleran.html
- сторінка інтернет-проекту "Ми - європейці" присвячена толерантності

v http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_503
          - Декларація принципів толерантності на сайті ВР України

v http://www.museumoftolerance.com/site/c.juLVJ8MRKtH/b.1580483/k.
BE32/Home.htm
-Музей толерантності (англ. мовою)

v http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_503
-декларація принципів толерантності на сайті ВР України

v http://tolerant.org.ua
-український проект «Толерантність як шлях до Європи»

v http://www.tolerspace.org.ua/
          - Дитячий міжнаціональний табір «Джерела толерантності»

v http://www.tolerinst.ru/index1.php
- інститут толерантності.  У співробітництві з майже 40 організаціями в
Російській Федерації і з більш ніж 30 партнерами по всьому світу
Інститут толерантності здійснює свою місію – сприяти об’єднанню
людей та обміну їх досвіду.

v http://www.ynri.hrworld.ru/

http://www.europeans.org.ua/toleran.html
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_503
http://www.museumoftolerance.com/site/c.juLVJ8MRKtH/b.1580483/k.BE32/Home.htm
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 - молодіжна мережа проти расизму та нетерпимості : це люди,
неформальні групи та організації, об’єднані для:
-  просування ідей толерантності, антифашизму і міжкультурної
взаємодії в першу чергу серед молоді;
- створення, розвитку і підтримки груп, організацій та інших об’єднань,
що активно протистоять проявам ксенофобії, расизму і нетерпимості;
-  розробка і реалізація нових форм,  методів і підходів,  які сприяють
культурному різноманіттю і утвердженню гідності особистості

v http://www.salto-youth.net/
-молодежный центр САЛТО главным образом фокусируется на

         проблемах и перспективах толерантного воспитания. ( на англ.яз.)

v http://www.tolerance.ngo.ru/
-сайт предоставляет различные публикации, посвященные
толерантности и противодействия экстремизму и ксенофобии

v http://www.hri.ru/
-это первая электронная библиотека международных документов по
правам человека на русском языке, сделанная в виде базы данных с
возможностью поиска по различным критериям, и регулярно
обновляемая информационная лента новостей о деятельности
международных организаций в области прав человека

v http://www.hro.org/actions/nazi/toler/7.html
-собрание материалов данной общественной кампании, направленной
на преодоление расизма, национальной дискриминации и ксенофобии,
является общим электронным архивом, созданным усилиями
неравнодушных людей из разных стран мира

v http://www.antifa.hrworld.ru/
-Международная Сеть -   начала свою работу в сфере толерантности и
противодействия расизму, нацизму, фашизму

v http://www.risu.org.ua/ukr/study/research_conference/studtolerance/
              - національна та релігійна толерантність столичних студентів
              (результати соціологічного дослідження)

http://ypk.yspu.yar.ru/tolerance/

http://www.salto-youth.net/
http://www.tolerance.ngo.ru/
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        - зібрано матеріали, присвячені вихованню толерантності у
підростаючого покоління.

v http://tolerantnost.narod.ru/index.html
-сайт  в  доступной форме рассказывает о  понятии толерантности для
детей младшего и среднего возраста,  а также рассматриваются
основные законы, защищающие права детей

v http://www.un.org/russian/conferen/racism/index.html
- Всесвітня конференція по боротьбі проти расизму, расової
дискримінації, ксенофобії, нетерпимості
v http://helsinki.org.ua/index.php?r=a1b2c1d4

– Українська гельсінська спілка по правам людини

v http://www.1september.ru/ru/his/2002/11/2.htm
          -урок толерантності (про проблеми толерантності у сучасному світі)

v http://fri.net.ua/loadpsb.php?id=454
          - проект толерантності "Шлях  до порозуміння".

   А також:
Інтернет - ресурси з питань гендерної толерантності:

v http://www.gender-ehu.org/
        - Центр гендерних досліджень

v http://www.gender.univer.kharkov.ua
- Харьковский центр гендерных   исследований

v http://www.gender.ru/
- Московский центр гендерных исследований

v http://www.womnet.ru/
- Женская информационная сеть

v http://www.owl.ru/
- Женский информационный сайт

http://tolerantnost.narod.ru/index.html
http://www.un.org/russian/conferen/racism/index.html
http://helsinki.org.ua/index.php?r=a1b2c1d4
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v http://iw.owl.ru/
- Каталог ресурсов «Интернет – Женщинам» Российский

v http://www.genderstudies.info/educat/educat2.php
- Центрально-азиатская сеть по гендерным исследованиям

.

http://iw.owl.ru/
http://www.genderstudies.info/educat/educat2.php


Додаток 1

Календар толерантності

16 листопада 1995 р. Генеральна конференція ЮНЕСКО
затвердила    Декларацію принципів
толерантності

1995 рік Міжнародний рік   толерантності

1999 рік Маніфест 2000 року про підтримку
 миру та ненасилля

 2000 рік Міжнародний рік культури миру.
Рік діалогу між цивілізаціями,
Міжнародний рік мобілізації  зусиль на
боротьбу проти расизму, расової
дискримінації, ксенофобії та пов’язаної з
ними  нетерпимості

2001 рік Міжнародне десятиріччя культури
миру та ненасильство в
інтересах дітей планети (2001-2010 рр.)

2004 рік Міжнародний рік пам’яті про боротьбу з
рабством і його ліквідації

2006 рік Рік захисту прав дитини

1 січня Всесвітній день миру

21 лютого Міжнародний день рідної мови

18 квітня День пам’яток історії

22 квітня Всесвітній день Землі

27 квітня Всесвітній день поріднених міст



15 травня Міжнародний день сім’ї

29 травня Міжнародний день миротворців ООН

31 травня Всесвітній день культури

1 червня Міжнародний день захисту дітей

4 червня Міжнародний день безвинних дітей-жертв
агресії

22 червня День Скорботи і вшанування пам’яті жертв
війни

11 липня Всесвітній день народонаселення

1 жовтня Міжнародний день людей похилого віку

24 жовтня День Організації Об’єднаних Націй (ООН)

16 листопада Міжнародний день толерантності

20 листопада Всесвітній день дітей

22 листопада День Свободи

10 грудня День прав людини



Додаток 2

Етика учасника міжкультурного спілкування

1.     Ставитися до культури учасників спілкування з такою ж повагою, як
до своєї.

2.     Не судити про цінності, переконання та звичаї інших культур,
відштовхуючись від власних цінностей.

3.     Завжди пам’ятати про необхідність розуміння культурних засад
чужих цінностей.

4.     Ніколи не виходити з переваги своєї релігії над релігією іншого.

5.     Спілкуючись з представниками іншої релігії, поважати цю релігію.

6.     Поважати звичаї вдягання, прийняті в інших культурах.

7.     Намагатися зрозуміти звичаї приготування та вживання їжі  іншими
народами.

8.     Не вважати колір шкіри основою взаємовідносин з тією чи іншою
людиною.

9.     Завжди пам’ятати, що ніякі наукові дані   не підтверджують переваги
однієї етнічної групи над іншою.

10. Не ставитися зверхньо до людини, якщо її акцент відрізняється від
твоєї вимови.

11. Розуміти, що кожна культура, якою б малою вона не була, має що
запропонувати світові.

12. Усвідомлювати, що немає таких культур, які б мали монополію на
встановлення світових стандартів.



Додаток 3

Тест „Наскільки Ви толерантні?”

1.Ви вважаєте,  що у Вас виникла цікава ідея,  але її не підтримали.  Це Вас
засмутить?

а) так;                 б) ні.

2. Друзі пропонують розпочати гру. Чому Ви
віддасте перевагу?

а) щоб у ній брали участь ті, хто грає добре;

б) щоб грали й ті, хто навіть  не знає правила.

    3.Чи зможете Ви спокійно сприйняти погану для Вас новину?

а) так;                 б) ні.

4.Чи дратують Вас люди,  які з’являються в громадських місцях в
нетверезому вигляді?

а) якщо вони поводяться пристойно, це мене
взагалі не   цікавить;

б) мені завжди були неприємними люди, які не
вміють себе контролювати.

5.Чи легко Ви знайдете контакт з людьми іншої професії, матеріального
стану,  іншими звичками?

а) ні, це мені важко було б зробити;

б) так, бо я не звертаю на це увагу.



6. Над Вами пожартували. Як Ви на це відреагуєте?

а) мені не подобаються ані жарти, ані
жартівники;

б) хоча цей жарт може бути неприємним,
відповім тим самим.

7.Чи згодні Ви з тим,  що багато людей „знаходяться не на своєму місці” і
      „роблять не свою справу”?

а) так;                 б) ні.

8.У компанії Ви з другом (подругою),  який стає
об’єктом загальної уваги,   відвертаючи її від Вас.
Як Ви на це відреагуєте?

а) мені неприємно, що мене позбавляють уваги;

б) я лише зрадію за нього (неї).

9.У гостях ви зустрічаєте людину похилого віку, яка критикує сучасне
покоління і розхвалює старі часи. Ваша реакція:

а) підете раніше, зіславшись на якийсь
привід;

б) почнете сперечатися.

 Підрахуйте бали.

          По 2 бали дається за відповіді: 1б, 2б, 3б, 4б, 5б, 6б, 7б, 8б, 9б.



          За інші варіанти відповідей бали не нараховуються.

Від 0 до 4 балів.

Ви безкомпромісний та упертий.  Де б Ви не перебували,  створюється таке
враження, що Ви намагаєтесь усім нав’язати свої думки. Ви можете виявити
агресію,  навіть підвищити голос,  аби досягти своєї мети,  тому з Вами важко
підтримувати стосунки  тим, хто дотримується іншої точки зору, хто не
погоджується з тим, що Ви робите.

Від 6 до 12 балів.

Ви спроможні відстоювати свою точку зору і вести діалог, змінювати свою
думку,  якщо це необхідно.  Хоча іноді можете бути і занадто різким,
нечемним до свого співрозмовника. В такі моменти Ви справді можете
виграти суперечку з людиною більш слабкого характеру.  Але чи варто
одержувати перемогу таким чином, якщо цього можна досягти, не
принижуючи чиєїсь гідності?

Від 14 до 18 балів.

Твердість Ваших переконань поєднується з Вашою толерантністю. Ви можете
прийняти будь-яку ідею, з розумінням поставитися до  неочікуваного вчинку,
навіть якщо Ви його не схвалюєте.  Ви досить критично ставитесь до своєї
думки і здатні з повагою і тактом відмовитись від поглядів,  які,  як
виявляється, були помилковими.
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