
STANOWISKO RODZINY WINCENTYŃSKIEJ WOBEC DYSKRYMINACJI RASOWEJ  

Rodzina Wincentyńska to ogólnoświatowy ruch, do którego należy ponad 4 miliony 
wierzących i ponad 160 instytucji kościelnych, które od ponad czterech wieków służą 

najbardziej potrzebującym na świecie.  

Jako członkowie Rodziny Wincentyńskiej nie chcemy i nie powinniśmy pozostawać bez- 
czynni w obliczu dyskryminacji, której wciąż doświadczają miliony ludzi ze względu na 
kolor skóry, pochodzenie narodowe, płeć, orientację seksualną, światopogląd czy kulturę. 
Rasizm jest rakiem, który niszczy nasze społeczeństwo i jest obecny na całym świecie, w 
każdym kraju i w każdym społeczeństwie. Jest nie tylko poważnym wykroczeniem 
wymierzonym w każdego, kto jest inny, ale także obrazą dla naszego człowieczeństwa i 
wewnętrznej godności każdej istoty ludzkiej, a także bardzo poważnym grzechem.  Jako 
członkowie Rodziny Wincentyńskiej i jako wierzący ufamy Bogu, który stworzył wszystkich 
ludzi równymi i w ten sposób wszyscy są dziećmi Bożymi. Rasizm jest zatem całkowitym 
przeciwieństwem wiary w Boga, który dał nam życie. Jako chrześcijanie idziemy śladami 
Jezusa Chrystusa, który nigdy nie dokonywał rozróżnień między ludźmi i traktował 
wszystkich z godnością i szacunkiem. Jako członkowie Rodziny Wincentyńskiej chcemy 
nadal stać po stronie najbardziej zapomnianych w naszym społeczeństwie, a wśród nich 
szczególnie tych, którzy cierpią z powodu dyskryminacji, ponieważ są inni. Święty 
Wincenty a Paulo, nasz Założyciel, przypomina nam, że musimy kochać naszego 
bliźniego tylko dlatego, że nasz bliźni jest “obrazem Boga i przed- miotem jego miłości”. 
Potwierdzamy nasze zaangażowanie w służbę osobom wykluczonym, potrzebującym, 
bezdomnym, wszystkim tym, którzy z jakichkolwiek powodów cierpią z powodu 
dyskryminacji. Zobowiązujemy się do wzmocnienia naszych działań i podjęcia środków, 
aby nikt nie musiał cierpieć prześladowań lub śmierci z powodu dyskryminacji. 
Zobowiązujemy się do zabierania głosu na wszystkich forach, na których jesteśmy obecni, 
aby potępić te niesprawiedliwości. Zobowiązujemy się do udzielenia głosu tym, którzy są 
wykluczeni i dyskryminowani, aby mogli być bohaterami swojej własnej historii. W naszym 
społeczeństwie, w żadnej instytucji publicznej czy prywatnej nie ma miejsca na 
uprzedzenia rasowe i należy je stanowczo zwalczać. Zło, które powodują, dotyka nie tylko 
osoby, która jest maltretowana, a nawet zabijana, ale psuje i niszczy tkankę społeczną i 
odczłowiecza stosunki, generując irracjonalną nienawiść. Wzywamy zatem wszystkie 
władze do podjęcia zdecydowanych działań, aby nie dopuścić do powtórzenia się 
przypadków segregacji, rasizmu, zróżnicowanego traktowania i przemocy wobec 
jakiejkolwiek osoby, opartej na jakiejkolwiek dyskryminacji. Życie ludzkie jest ważne, 
niezależnie od koloru skóry, narodowości, płci, orientacji seksualnej, religii czy kultury.  
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