Zrozumienie rasy i rasizmu we współczesnej Polsce [ENG]
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Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji (OWiM) zaprasza na seminarium poświęcone
zagadnieniom rasy i rasizmu w Polsce, które odbędzie się on line 2 lipca br.

Zabójstwo Afroamerykanina George’a Floyda spowodowała falę protestów w Stanach
Zjednoczonych, która dotarła także do Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Belgii i
innych krajów europejskich, gdzie w marszach solidarności z Afroamerykanami wzięło
udział tysiące ludzi domagających się rozliczenia się z kolonialną przeszłością, także
symbolicznie - usuwając niektóre pomniki odwołujące się do dziedzictwa kolonializmu.
Konsekwencje śmierci George’a Floyda dotarły także do Polski. Społeczność osób
czarnoskórych zabrała głos i ponowiła wezwania do debaty na temat percepcji
czarnoskórych w kraju, co można było zaobserwować w czasie ostatnich protestów
solidarnościowych przed ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz sieci
(#Dontcallmemurzyn). Seminarium będzie poświęcone zagadnieniom rasy i rasizmu
w Polsce w świetle ostatnich badań tematycznych i w związku z wspomnianymi
wydarzeniami.
W seminarium moderowanym przez Konrada Pędziwiatra i Jana Brzozowskiego
wezmą udział:
Margaret Amaka Ohia-Nowak - polsko-nigeryjska lingwistka i antyrasistowska
edukatorka. Zajmuje się krytyczną analizą dyskursu, prowadzi szkolenia z
komunikacji międzykulturowej i warsztaty antydyskryminacyjne dla różnych grup
wiekowych w całej Polsce. Uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie Wrocławskim
na podstawie dysertacji poświęconej rasizmowi w języku polskim. Jako stypendystka
Fulbrighta przebywała na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, ma za sobą także
pobyt w Centre for Race, Ethnicity and Migration w Londynie. Jest autorką i
współautorką scenariuszy lekcji, materiałów edukacyjnych i publikacji naukowych o
tematyce rasizmu, rasistowskiego języka i dyskursywnych reprezentacji ludzi
pochodzenia afrykańskiego w polskich mediach. Współpracowała z wieloma
akademickimi i pozakademickimi organizacjami w Polsce.
James Omalo - Nigeryjczyk mieszkający w Polsce, założyciel fundacji Africa Connect,
organizacji zajmującej się kwestiami praw człowieka z wyszczególnieniem problemów
dotykających osoby pochodzenia afrykańskiego. Zaangażowany aktywista,
stypendysta Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2019 roku, autor dwóch książek
na temat rasizmu w Polsce - “Strangers at the gate: Black Poland” i “Crossing the
color line: Interracial marriage and biracial identity” oraz pozycji “Chinese foreign
policy in Sudan and, Poland and Africa: past, present and future on African foreign
relations”. Wykładał na SWPS w Warszawie.
Tonia Ugwu - polsko-nigeryjska modelka z Gdańska. Udzielała swojego wizerunku.
Równolegle do kariery w modelingu Tonia Ugwu poświęca się aktywizmowi. Obecnie
zajmuje się historią czarnoskórych Polaków oraz stosunkami polsko-afrykańskimi.
Bolaji Balogun - obywatel Nigerii, obronił doktorat z socjologii na Uniwersytecie w

Leeds. Jako stypendysta Leverhulme Trust Study wykładał w Katedrze Studiów
Europejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W 2020 objął stanowisko
Leverhulme Early Career Fellow na Uniwersytecie w Sheffield. W swoich badaniach
skupia się na zagadnieniu urasowienia i czarnym kolorze skóry w w Europie
Środkowo-Wschodniej. Publikował w prestiżowych czasopismach takich jak Ethnic and
Racial Studies i The Sociological Review. Niezależnie od swojej kariery akademickiej
Bolaji regularnie udziela się w mediach takich jak The Sociological Review Blog, Open
Democracy, LSE Blogs, Discover Society, Baltic Worlds i The Muslim News. Jest także
recenzentem (peer reviewer) wielu czasopism naukowych.
Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem programu Zoom 2 lipca 2020 o
19:30.
Link do wydarzenia Zoom znajduje się poniżej:
https://zoom.us/j/99337284465?pwd=UVFTODFLTzhaTlJ4RmFUbnZyZlFGZz09
Meeting ID: 993 3728 4465
Password: 2hui9E
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The killing of George Floyd, an African American, in the United States triggered
protests across the United States. They gradually spread also to the United Kingdom,
France, Germany, Belgium and other European countries where people marched in
solidarity with African Americans and called for questioning of their colonial pasts and
removal of some of the statues celebrating such heritage. The effect of George
Floyd’s death has also reached Poland where people from Black Communities have
renewed their calls to reshape the perception of black people in the country, as
demonstrated in recent protests outside the US embassy in Warsaw and an online
discussion #Dontcallmemurzyn. In this seminar, we examine the understanding of
race and racism in Poland in the light of latest thematic studies and in relation to the

aforementioned events.
Margaret Amaka Ohia-Nowak is a Polish-Nigerian linguist, critical discourse
analyst and anti-racist educator. She facilitates cross-cultural communication
trainings and anti-discrimination workshops across different age groups in Poland.
She received her doctoral degree on racism in the Polish language from the
University of Wrocław. She was a Fulbright scholar at the University of California at
Berkeley, and Visiting scholar at the Centre for Race, Ethnicity and Migration in
London. She authored and co-authored lesson scenarios, educational materials and
scientific publications on anti-black racism, racist language and discursive
representations of people of African descent in the Polish media. She collaborates
with various academic and non-academic organisations across Poland.
James Omolo is a Kenyan living in Poland. He is the founder of Africa Connect
Foundation, an advocacy organization on Human Rights issues affecting People of
African Descent. James is a passionate activist, a UN fellow 2019, and author of two
books on race and racism in Poland - Strangers at the gate: Black Poland, and
Crossing the color line: Interracial marriage and biracial identity; and Chinese foreign
policy in Sudan and, Poland and Africa: past, present and future on African foreign
relations. James has lectured at the University of Social Sciences and Humanities
(SWPS) in Warsaw, Centre for Postgraduate Studies and Training on ‘Africa Business
and Beyond’.
Tonia Ugwu is Polish-Nigerian model from Gdansk. As a model, she has served as
the face of many fashion and cosmetic products in different countries in Europe
including in Poland. In addition to her modelling work, Tonia is a passionate activist
currently working on Black-Polish history, including Poland-Africa relationship.
Bolaji Balogun a Nigerian citizen who received his PhD in Sociology from the
University of Leeds and previously held a Leverhulme Trust Study abroad fellowship
at Krakow University of Economics, Poland where he was a lecturer at the department
of European Studies. In 2020, Bolaji moved to the University of Sheffield to take up
the position of a Leverhulme Early Career Fellow. His research focuses on Blackness
and Racialisation in Central and Eastern Europe, and his academic works have
appeared in prestigious journals such as Ethnic and Racial Studies and The
Sociological Review. In addition to his academic outputs, Bolaji writes regularly for
media outlets such as the Sociological Review Blog; Open Democracy, LSE Blogs,
Discover Society, Baltic Worlds, and The Muslim News, and he also serves as a
peer-reviewer for a number of academic journals.
Link to the Zoom meeting:
https://zoom.us/j/99337284465?pwd=UVFTODFLTzhaTlJ4RmFUbnZyZlFGZz09
Meeting ID: 993 3728 4465
Password: 2hui9E
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