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Szanowni Państwo, 

 

W imieniu Instytutu Spraw Publicznych mam przyjemność zaprosić do udziału w 

seminarium: Integracja migrantów, spójność społeczna i bezpieczeństwo 

publiczne - dyskusja o dylematach wielokulturowości, które odbędzie się 7 

listopada br. w siedzibie PAIiIZ, ul. Bagatela 12 w Warszawie. 

 

Premier Wielkiej Brytanii David Cameron uznał wielokulturowość za „nieudany 

eksperyment”. Polityka integracji cudzoziemców rodzi obecnie wiele dyskusji 

kontrowersji, nie tylko w wielkiej Brytanii, ale w całej Europie. 

 

W swoim wystąpieniu, profesor Charles Husband omówi etapy rozwoju brytyjskiej 

polityki wielokulturowości oraz przedstawi przyczyny odchodzenia od polityki promocji 

etnicznej i kulturowej różnorodności. Jego zdaniem, obecna krytyka wielokulturowości 

jako zagrożenia dla spójności społecznej jest w istocie wariantem projektu 

asymilacyjnego. Co więcej, sprzeczności między polityką spójności społecznej i politykami 

przeciwdziałania terroryzmowi są tak silne, że wykluczają ich równoległą implementację. 

Problem ten zostanie omówiony w kontekście procesu „sekurytyzacji” przestrzeni 

miejskiej oraz postępującej erozji respektowania praw obywatelskich.  

 

 Wykład prof. Husbanda zostanie opatrzony komentarzem ekspertów - prof. Moniki 

Płatek z Instytutu Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz prof. Ireny Rzeplińskiej z Zakładu Kryminologii Instytutu Nauk 

Prawnych Polskiej Akademii Nauk.  

 

 W swojej działalności badawczej, Prof. Husband koncentruje się przede wszystkim 

na poszukiwaniu zastosowań naukowych teorii socjologicznych do rozwiązywania 

konkretnych problemów z zakresu polityki społecznej. Głównym przedmiotem jego 

zainteresowań są relacje międzygrupowe, przeciwdziałanie rasizmowi i dyskryminacji 

oraz rozwijanie praktyk równościowych na poziomie organizacji. 

 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

reprezentantów środowiska akademickiego oraz dziennikarzy. Organizator zapewnia 

tłumaczenie symultaniczne. Proszę o potwierdzenie udziału w seminarium do dn. 4 

listopada u p. Karoliny Grot, ISP drogą mailową karolina.grot@isp.org.pl lub telefonicznie (tel. 

22 556 42 87).  
 

Licząc na Państwa udział w seminarium, łączę wyrazy szacunku, 

 

dr Jacek Kucharczyk 

Prezes Zarządu Instytutu Spraw Publicznych 

 

 
Spotkanie organizowane jest w ramach Projektu Polskie Forum Integracyjne II współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa. 
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