Wybory samorządowe 2018
Komitet Wyborczy Partii Razem
okręg nr 3 | ankietowany: Michał Ryszard Musielak

Ankieta dla osób kandydujących w wyborach na radnych
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1. Czy w Pana działalności politycznej, społecznej lub zawodowej obecna była ochrona grup
społecznych przed dyskryminacją w jednym albo kilku z nw. zakresów? Proszę zaznaczyć
właściwy kwadrat albo właściwe kwadraty.
x
x

x

Ochrona przed dyskryminacją ze względu na przynależność rasową, etniczną lub
narodową.
Ochrona przed dyskryminacją ze względu na wyznanie albo bezwyznaniowość.
Ochrona kobiet przed dyskryminacją.
Ochrona przed dyskryminacją ze względu na wiek.

x

Ochrona lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób transpłciowych i osób queer (osób
LGBTQ) przed dyskryminacją.
Ochrona przed dyskryminacją ze względu na niepełną sprawność.
Inna niż ww., tj. ………………………………………………..…………………………………………………………
Nie.

Jeżeli, którakolwiek odpowiedź została zaznaczona twierdząco, proszę o wskazanie
podejmowanych działań
Przynależność rasowa, etniczna, narodowa:
Współorganizacja,
prowadzenie
i
przemawianie
na
kilku
demonstracjach
antyfaszystowskich i prouchodźczych, akcja przeciwko zapraszaniu narodowców do szkoły.
Wyznanie lub bezwyznaniowość:
Regularne akcje przeciwko faworyzowaniu Tadeusza Rydzyka przez państwo, koordynacja
skutecznej akcji przeciwko pseudonaukowej konferencji fanatyków religijnych na CM UMK,
regularne protesty przeciwko dalekiej od świeckości polityce prezydenta Zaleskiego.
Ochrona kobiet przed dyskryminacją:
Współorganizacja i przemawianie na wielu demonstracjach w obronie praw kobiet: Czarnym
Proteście i innych. Współorganizacja debaty o prawach kobiet. Aktywny udział w zbiórce
„Ratujmy Kobiety” – zebrałem kilkaset podpisów po tym projektem obywatelskim.
Ochrona osób LGBTQ:
Udział w dwóch toruńskich Marszach Równości, na obu z pełną partyjną afiliacją i z tęczową
flagą lub banerem w ręku. Kilkukrotny udział w toruńskim Dniu Milczenia organizowanym
przez SPR, w tym raz „wyjazdowo” z Olsztyna. Współorganizacja pokazu filmu „Artykuł 18”
oraz debaty o tym filmie.

Strona 1 z 4

Wybory samorządowe 2018
Komitet Wyborczy Partii Razem
okręg nr 3 | ankietowany: Michał Ryszard Musielak

Nie zaznaczyłem ochrony przed dyskryminacją ze względu na wiek i niepełną sprawność,
ponieważ mój osobisty udział w dotyczących tych spraw akcji Okręgu Toruńskiego Razem był
skromny, dodam jednak, że wystąpiłem raz na konferencji prasowej poświęconej problemom
seniorek i seniorów w regionie, a także odpowiadałem za prezentację w social-mediach
naszego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunek i opiekunów.

2.

3.

4.

5.

Ponadto wspierałem także pilotowaną przez Artura Eichhorsta i Paulinę Matysiak akcję z
wysyłaniem petycji do władz samorządowych w sprawie przyjęcia Karty Równości.
……………………..
Czy uchwalając projekt budżetu Województwa uwzględni Pan środki na działania
edukacyjne dot. wiedzy na temat orientacji seksualnych, tożsamości seksualnych,
identyfikacji płciowych oraz płci społecznych?
 TAK
 NIE
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE prosimy o jej uzasadnienie
………………………..….………………………..….………………………..….………………………..…………………………..
………………………..….………………………..….………………………..….………………………..…………………………..
………………………..….………………………..….………………………..….………………………..…………………………..
Czy jako radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zamierza Pan wspierać
organizacje pozarządowe, których celem działania jest pomoc dla osób LGBTQ i edukacja
w zakresie orientacji seksualnych, tożsamości seksualnych, identyfikacji płciowych oraz płci
społecznych?
 TAK
 NIE
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE prosimy o jej uzasadnienie
………………………..….………………………..….………………………..….………………………..…………………………..
………………………..….………………………..….………………………..….………………………..…………………………..
………………………..….………………………..….………………………..….………………………..…………………………..
Czy jako radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprze Pan wywieszenie
tęczowej flagi (symbol osób LGBTQ) na budynkach Urzędu Marszałkowskiego w trakcie
obchodów Miesiąca Dumy (Pride Month) lub podczas innych wydarzeń dot. osób LGBTQ?
 TAK
 NIE
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE prosimy o jej uzasadnienie
………………………..….………………………..….………………………..….………………………..…………………………..
………………………..….………………………..….………………………..….………………………..…………………………..
………………………..….………………………..….………………………..….………………………..…………………………..
Któremu z nw. wydarzeń odbywających się w województwie kujawsko-pomorskim wziąłby
Pan osobisty udział? Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat albo właściwe kwadraty.
x
x

x

Marsz Amazonek, Marsz Różowej Wstążeczki lub inne wydarzenie przypominające
o profilaktyce raka.
Manifa lub inne wydarzenie wyrażające poparcie dla emancypacji i równouprawnienia
kobiet.
Masa Krytyczna lub inne wydarzenie promujące poruszanie się na rowerze.
Marsz dla Życia i Rodziny lub inne wydarzenie wyrażające przywiązanie do tradycyjnych
wartości rodzinnych i poparcie dla ochrony życia poczętego.

x

Marsz Równości lub inne wydarzenie wyrażające poparcie dla osób LGBTQ.
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Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych lub inne wydarzenie upamiętniające tzw. żołnierzy
wyklętych.
x

Obchody Światowego Dnia AIDS.
Żadnemu z powyższych.

Jeśli chce Pan rozwinąć udzieloną odpowiedź, proszę wypełnić poniższe pole.
Jeśli chodzi o Marsz Równości oraz Manifę, to nie tylko „wziąłbym”, ale już biorę: byłem na
obu toruńskim Marszach Równości (a także w Trójmieście i w Warszawie), regularnie też
uczestniczę w toruńskich Manifach.
…………..
6. W którym z wydarzeń zaznaczonych w odpowiedzi na pytanie 5 wziąłby Pan udział jako
radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego? Jeśli w odpowiedzi na pytanie 5
zaznaczono odpowiedź „Żadnemu z powyższych”, proszę przejść do pytania 4.
We wszystkich zaznaczonych……………………..
7. Czy jako radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego podejmie Pan działania
przeciwko przypadkom dyskryminacji osób LGBTQ pracujących w Urzędzie Marszałkowskim
lub w innych jednostkach administracji samorządowej?
 TAK
 NIE
8. Czy przewiduje Pan konsultacje decyzji i polityki województwa z organizacjami
pozarządowymi? Jeśli tak, z jakiego profilu organizacjami (spośród nw.) przewiduje Pan
konsultacje? Proszę zaznaczyć właściwe kwadraty poniżej.
profil organizacji pozarządowej
sport
działająca na rzecz profilaktyki zdrowotnej
przeciwdziałanie uzależnieniom
upowszechnianie tradycji narodowej
pomoc uchodźcom i uchodźczyniom
LGBTQ
promocja i organizacja wolontariatu
prawa kobiet
ekologia i ochrona przyrody

konsultacje
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

9. Jak ocenia Pan dotychczasową politykę samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w zakresie ochrony i poprawy sytuacji osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie?
W największym skrócie – negatywnie, ponieważ praktycznie rzecz biorąc ona nie istnieje.
Razem chce w sejmiku zmienić ten stan rzeczy – naszym postulatom w tej kwestii
poświęcony jest pierwszy filar naszego samorządowego programu, noszący tytuł „Równość
w życiu lokalnym”.
…………………………..
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Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie tej ankiety.
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