Warszawa, dn. 28.03.2016 r.
Szanowni Państwo!
Ostatnie dziesięciolecia przyniosły w Polsce dużo pozytywnych zmian, ale mimo wielu ułatwień – także tych,
które umożliwiają szybszy i skuteczniejszy przekaz informacji oraz dają szansę na swobodne wyrażanie myśli
czy poglądów – w poczuciu wielu uczestników i obserwatorów życia społecznego jesteśmy świadkami trwania,
a okresowo nawet nasilania się różnych negatywnych zjawisk w sferze komunikacji językowej. Nadają one
niewłaściwy kierunek rozwojowi języka, stanowiącego przecież fundament całej kultury. A skażenie procesów
komunikacyjnych zamienia często wymianę zdań w arenę bezpardonowo prowadzonej walki i bardzo osłabia
szanse na współdziałanie w imię wspólnego dobra.
Broniąc języka, a zarazem dbając o etykę słowa, przyczyniamy się do harmonijnego dialogu w życiu
publicznym i prywatnym. Takie przeświadczenia legły u podstaw inicjatywy społecznej, która wyłoniła się w
środowisku polskich językoznawców.
13 stycznia 2016 r. ukonstytuował się – powołany przez Radę Języka Polskiego PAN – Zespół Etyki
Słowa. Zespół kieruje się ogólnymi ideałami humanistycznymi i ma charakter ponadpolityczny; gromadzi
członków o różnych przekonaniach i światopoglądach – a poza główną grupą językoznawców i nauczycieli
języka polskiego – reprezentantów różnych zawodów i specjalności.
Łączy nas przekonanie o wadze etyki wypowiedzi zarówno w sytuacjach publicznych, jak i prywatnych
oraz o narastającej potrzebie uwrażliwienia polskiego społeczeństwa na wszystko, co stanowi naruszenie reguł
dobrej komunikacji. A jest ona nieuczciwa i pozorna, gdy mówiący kieruje się uprzedzeniami, nie przejawia
woli zrozumienia racji drugiego człowieka lub gdy posługuje się wypowiedziami kłamliwymi, manipulującymi,.
Zasady etyki słowa bywają też naruszane przez wypowiedzi o wrogim nastawieniu, agresywne, zawierające
insynuacje, poniżające, zastraszające, raniące odbiorcę, szydercze, obraźliwe, stygmatyzujące Niejednokrotnie
narzędziem nadawców stają się wówczas środki parajęzykowe (modulacja głosu, gesty, miny) i obrazkowe, nie
mówiąc o słownictwie nacechowanym negatywnymi emocjami czy wręcz wulgarnym.
Celem naszego Zespołu jest promowanie zasad szacunku dla każdego człowieka, podstawowej
życzliwości, chęci rozumienia inności, starania o porozumienie i zgodę, wspierania naszym słowem osób
słowem pokrzywdzonych. Z takim przesłaniem etyki słowa chcemy docierać do jak najszerszego kręgu
odbiorców: do polityków, ludzi mediów, urzędników, użytkowników internetu, ludzi biznesu i reklamy,
Kościołów, środowisk rodzinnych i co szczególnie ważne, do dzieci, młodzieży oraz instytucji i środowisk
edukacyjnych
. W naszym gronie mamy – jak o tym była wyżej mowa – osoby o różnych zainteresowaniach
naukowych, różnych zawodach, także różnych światopoglądach, sympatiach politycznych. Uważamy za rzecz
niezwykle istotną, aby cały nasz zespół był wspólnotą w zakresie uznawania zasadniczych norm etycznych, a
inność – dotyczącą naszych światopoglądów, sympatii politycznych, zamiłowań estetycznych i wszelkich innych
– żebyśmy traktowali z szacunkiem i zrozumieniem, ewentualnie jako okazję do Levinasowych „spotkań”,
zawsze wzbogacających ich uczestników.
Działania na rzecz obrony ważnych obszarów komunikacji przed manipulacją i agresją językową, a
także promowanie treści i form wypowiedzi zgodnych z zasadami etyki słowa zamierzamy rozwijać przez takie
przedsięwzięcia, jak organizowanie popularnonaukowych i naukowych konferencji oraz debat, konwersatoriów i
warsztatów dla różnych środowisk, publikowanie popularyzujących etykę słowa tekstów, przez szeroko
zakrojone kampanie społeczne, obecność w internecie i w mediach, także przez raporty dotyczące zakresu
przestrzegania reguł etyki słowa w różnych obszarach komunikacji publicznej..
Apelujemy do władz różnych szczebli, organizacji i instytucji o wielokierunkowe wsparcie naszych
przedsięwzięć, do środowisk dziennikarskich i edukacyjnych – o pomoc i zaangażowanie w upowszechnianiu
wzorców dobrej komunikacji i w uczulaniu polskiego społeczeństwa na przejawy łamania zasad etyki słowa.
Apelujemy również do tych wszystkich członków naszego społeczeństwa, którzy zechcieliby wesprzeć
naszą inicjatywę przez jej realizowanie i promowanie, a może także kontakt z nami.
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