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Mając świadomość tragedii imigrantów próbujących dostać się do Europy, od lat
rozgrywającej się na Morzu Śródziemnym, jednocześnie wzywamy rząd Polski, decydentów,
partie polityczne, do nie ulegania presji chwili i nie przyjmowania ewentualnych propozycji
dotyczących ich relokacji na terenie Polski. Stosowanie środków doraźnych, a jednocześnie
skutkujących długofalowymi konsekwencjami, nie będzie korzystne dla przyszłości naszego
kraju. Przemawiają za takim stanowiskiem następujące argumenty:
Status prawny:
1. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że osoby, które docierają do Europy
poprzez Morze Śródziemne z rejonów takich konfliktów jak Syria, Sudan Południowy
czy z rządzonej przez dyktaturę Erytrei, w myśl Konwencji Genewskiej nie
kwalifikują się do przyznania statusu uchodźcy1,2. W krajach sąsiednich (np. Liban,
Turcja, Jordania, Niger), gdzie utworzono obozy uchodźców, otrzymali już ochronę
tymczasową i gwarancje, że nie zostaną wydaleni. Tym samym ich bezpieczeństwo
zostało tam zagwarantowane. Otrzymują ograniczoną pomoc, ale zgodną z zasadami
pomocy uchodźcom w sytuacjach masowych migracji3. W celu wyeliminowania
takiego postępowania rząd Australii wprowadził „prawo siedmiu dni”, wg którego
imigrantom nie przysługuje status uchodźcy jeżeli przez tydzień przebywali na terenie
kraju, w którym mogli starać się o ochronę.4 Media, mieszając pojęcia „osoba
poszukująca azylu”, „uchodźca”, „nielegalny imigrant”, nie przyczyniają się do
poprawnego ujęcia problemu, przed którym stoi Europa.
2. Konwencja Genewska nie jest instrumentem umożliwienia stałej migracji uchodźców,
lecz instrumentem czasowej ich ochrony. Przewiduje warunki, w których status
uchodźcy wygasa i zakłada domyślnie powrót do krajów pochodzenia po ustaniu
warunków powodujących uchodźctwo5. Z tego punktu widzenia lepszym
rozwiązaniem jest pozostawanie uchodźców w państwach sąsiadujących z ich
ojczyznami, jeżeli ich bezpieczeństwo jest tam zagwarantowane.
3. Propozycja relokacji będzie sprzeczna z porozumieniem Dublin III , którego strony państwa Unii Europejskiej - uzgodniły, że za opiekę nad uchodźcami i rozpatrywanie
wniosków azylowych odpowiada pierwsze państwo, przez które takie osoby trafiły na
teren Unii Europejskiej.6 Podobnie w odniesieniu do porozumienia Dublin II, w myśl
którego osoby wnioskujące o azyl muszą każdorazowo zgodzić się, żeby inny kraj
unijny rozpatrywał ich wniosek.7 W efekcie może to doprowadzić do sytuacji, w
której:
a. poszczególne państwa nie będą w odpowiedni sposób dbały o bezpieczeństwo
granic, mając świadomość, że znaczna część ciężaru zostanie im zdjęta;
b. uchodźcy staną się bezpodmiotowym towarem przerzucanym między siebie
przez poszczególne państwa UE.
4. Prawdziwymi uchodźcami z państw zdominowanych przez ludność muzułmańską są
osoby innej wiary jak chrześcijanie bądź deklarujące ateizm. Tym ludziom
bezwzględnie należy się opieka, ponieważ to oni stają się głównymi ofiarami
konfliktów. Nawet po ich ustaniu doświadczają prześladowania, czego dobitnym
potwierdzeniem było wyrzucenie chrześcijańskich imigrantów do morza przez ich
współtowarzyszy niedoli – muzułmanów.
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Problemy z integracją:
1. Rozważyć należy, dlaczego imigranci stali się takim problemem. Przez lata imigracja
uważana była w oficjalnym dyskursie za zjawisko pozytywne. Co sprawia, że dzisiaj o
imigracji oficjalnie mówi się jako o problemie oraz wzywa się inne państwa do
solidarnego udziału w jego rozwiązywaniu? Są to kwestie natury ekonomicznej,
politycznej oraz spraw bezpieczeństwa.
a. Najpoważniejszy niemiecki think-tank gospodarczy, instytut IFO, twierdzi, że
rocznie imigrant kosztuje Niemcy przeciętnie 1 800 euro.8 Wyliczeniom
innych instytutów, w tym Fundacji Bertelsmanna, przedstawiających
pozytywny wpływ netto imigrantów na gospodarkę, IFO zarzuca nie
uwzględnienie kosztów pośrednich. Także brytyjskie oszacowania dla
imigrantów spoza UE mówią o zdecydowanie ujemnym9 wpływie fiskalnym
imigrantów.10 Problemem pozostaje starzenie się społeczeństw, mające
prognozowany wysoce ujemny wpływ na dług publiczny. Imigracja jednak nie
jest rozwiązaniem problemów starzejącego się państwa opiekuńczego, jak
przedstawiano to przez lata, lecz jest dodatkowym obciążeniem systemu.
Analiza średniego poziomu wykształcenia w grupach imigrantów z krajów
Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i południowo-wschodniej Azji każe
również przyjąć pesymistyczne założenia co do przyszłości.11,12
W odróżnieniu od lat 60 i 70 średni unijny udział przemysłu w PKB
zmniejszył się do 25%, a w sektorze usług wzrósł do 73%13, co wskazuje na
coraz większe zapotrzebowanie na wykształcone kadry, a nie na pracowników
fizycznych. Poziom wykształcenia nielegalnych imigrantów jest gorzej
dopasowany do wymagań współczesnej gospodarki. Czy będą to Niemcy14,
Francja15, 16 , Holandia17, czy kraje skandynawskie18, osoby pochodzenia
imigranckiego kończą edukację na znacząco niższym poziomie wykształcenia
niż ich rówieśnicy z kraju. Alarmujące są duńskie wyniki testu PISA - 2/3 osób
pochodzenia arabskiego po 10 latach edukacji jest funkcjonalnymi
analfabetami.19
Tymczasem państwa takie, jak Wielka Brytania, odkrywają pozytywny wpływ
na gospodarkę imigrantów z krajów Europy Wschodniej.20
Dodatkowym ciosem w postrzeganie imigrantów jako czynnika korzystnego
ekonomicznie jest prognozowany rozwój robotyki, który - zdaniem
optymistów - ma zabrać nawet do 30% miejsc pracy w ciągu najbliższych 10
lat.21 Nawet jeżeli wytworzy dodatkowe miejsca, to raczej w sektorach
wymagających solidnego wykształcenia.
b. Wraz z imigracją wzmacniane zostają zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i
jego obywateli: terroryzm, zwiększona przestępczość, strefy wykluczenia,
państwo równoległe.
b.i. Terroryzm motywowany religią islamu coraz częściej daje o sobie znać
w Europie. Unia Europejska ze swą szczytną ideą stabilizacji i pokoju,
poprzez swoją nieudolność staje się rozsiewnikiem radykalizmu i
destabilizatorem w regionach konfliktów, „dostarczając” kolejnych
grup przestępców uwiedzionych ideologią Państwa Islamskiego i
dżihadu. Po zamachach na „Charlie Hebdo” Francja udaremniła pięć
kolejnych zamachów, a premier Manuel Valls oświadczył, że osób
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powiązanych z sieciami terrorystycznymi jest 1 500, z czego 400
wyjechało do Syrii.22
Według statystyk Europolu dotychczasowy terroryzm separatystyczny
zmniejsza się z biegiem lat, a jego ataki nie są wymierzone ślepo w
ludność cywilną. Rośnie natomiast liczba aresztowań23 i liczba ataków
związanych z terroryzmem motywowanym religijnie, prawie w 100%
islamskim.24 W 2013 roku aresztowania związane z terroryzmem
religijnym to 40% wszystkich aresztowań związanych z terroryzmem,
wobec średnio ok. 4% populacji muzułmanów w Unii Europejskiej. W
XXI wieku we Francji głównymi odpowiedzialnymi za śmiertelne
zamachy są terroryści islamscy.25
Biorąc pod uwagę liczbę dżihadystów, którzy udali się do walki w
Iraku i Syrii, oraz wobec zapowiedzi Państwa Islamskiego, że wraz z
falami imigrantów będzie przemycać na teren Europy kolejnych
zamachowców, skala wzrostu terroryzmu islamskiego może być
niespotykana. Nawet w marginalnej dla kwestii islamskiego terroryzmu
Polsce pojawiają się już pierwsze problemy z czeczeńskimi
imigrantami.26
b.ii. Państwa przyjmujące imigrantów borykają się także ze zwiększoną
przestępczością kryminalną. O nieproporcjonalnym odsetku
imigrantów skazanych za wyroki w sprawach kryminalnych mogą
mówić Wielka Brytania, Norwegia (poza UE), Francja, Szwecja. W
ostatnich latach ok 90% wyroków w sprawach tzw. grooming gangs,
gwałcących i wykorzystujących nieletnie dziewczyny z rodzin
biednych lub dysfunkcyjnych w Wielkiej Brytanii, dotyczyło osób
imigranckiego pochodzenia z Pakistanu. W bazach brytyjskiej policji
tylko 1/3 z 2000 osób prawdopodobnie odpowiedzialnych za tego typu
przestępstwa została zidentyfikowana etnicznie. 46% z nich to
imigranci określani wspólnym mianem „Azjaci” obejmującym w
Wielkiej Brytanii mieszkańców byłych kolonii brytyjskich, przy czym
całość społeczności pochodzącej z dawnych kolonii w Wielkiej
Brytanii stanowi 4,9% ogółu obywateli. Raport Brookings Institution
wskazuje, że w przeważających przypadkach to rdzenni Francuzi są
ofiarami poważnych przestępstw (70% ofiar), podczas gdy
ekstremalnie nieproporcjonalny jest udział osób pochodzących z
Maghrebu jako ich sprawców (ok 80% sprawców).27 Około 50%
gwałtów w Oslo zostało popełnionych przez osoby pochodzące z
Afryki, Bliskiego Wchodu i Azji.28 Także statystyki duńskiej policji
mówią o nieproporcjonalnie dużej liczbie przestępstw popełnianych
przez imigrantów z Somalii.29 27% osób pochodzenia imigranckiego z
krajów niezachodnich, w wieku pomiędzy 20 a 24 rokiem życia zostało
skazanych za przestępstwa.30 Somalia, Liban, Maroko, Turcja i
Pakistan to grupy, w których przestępczość jest 2-2,5 raza wyższa niż
wśród Duńczyków czy imigrantów europejskich. Z kolei w Berlinie,
według tamtejszego szefa policji, ponad 2/3 przestępców to osoby
pochodzenia imigranckiego.31
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b.iii. W związku z tą przestępczością powstają strefy wykluczenia, w których
przedstawiciele państwa - policja, straż pożarna, czy nawet służby
ratownictwa medycznego - traktowane są wrogo i muszą wjeżdżać w
asyście dodatkowego wsparcia sił prewencji. Te obszary to zamieszkałe
przez imigrantów przedmieścia francuskich miast, przykładowo 184
kilometry kwadratowe w Marsylii i okolicach, które musi „odbić”
ministerstwo spraw wewnętrznych32; to 55 (wg. danych policji)
szwedzkich stref „no-go”33, które pokrywają się dokładnie ze strefami
wykluczenia ekonomicznego zamieszkałymi przez imigrantów; to
także niemieckie obszary, do których obawia się zapuścić policja i dla
których rozważa zatrudnianie policjantów pochodzenia tureckiego34. W
efekcie państwo nie sprawuje, bądź sprawuje obniżoną kontrolę nad
tymi strefami, pogłębiając problemy związane z imigracją. Francuscy
obywatele są tak zdesperowani, że chętnie widzieliby wojsko pełniące
patrole na przedmieściach.35
b.iv. W tych strefach i wśród grup imigrantów z państw muzułmańskich
rozwija się państwo równoległe. Czasami, jak w przypadku Wielkiej
Brytanii, jest ono częściowo sankcjonowane przez powołanie
arbitrażowych sądów szariackich, które jednak z powodu braku
kontroli łamią prawa człowieka i prawa danego kraju36. Czasami, jak
w przypadku spraw kryminalnych w Niemczech37, prokuratura jest
wprowadzana w błąd, a sprawy załatwiane są pomiędzy rodzinami przy
pomocy prawa talionu znajdującego swoje umocowanie w szariacie38.
c. Problemy polityczne państw przyjmujących imigrantów to krótkoterminowe
interesy ugrupowań rządzących oraz długoterminowy negatywny wpływ na
państwo:
c.i. Państwa te, w związku między innymi z wyżej wymienionymi
problemami, odnotowują coraz większe poparcie dla partii
antyimigranckich, antyunijnych i populistycznych. Ich wzrost grozi
zachwianiem obecnego, politycznego status quo. Mamy tu do czynienia
z coraz silniejszą pozycją Frontu Narodowego39, czy z niedawnymi
masowymi demonstracjami niemieckiej PEGIDY40. Wzrost nastrojów
antyimigranckich w tych społeczeństwach może zmienić układ sił
rządzących w danym kraju, jak miało to miejsce z Partią Wolności w
Holandii41, co w oczywisty sposób nie jest w interesie rządzących
partii, które, pokazując działania zmierzające do relokowania
imigrantów w innych krajach, mówiąc wprost - do wypchania
problemu poza swoje granice, chcą ostudzić nastroje społeczne.
c.ii. W dłuższej perspektywie, jak pokazują badania Berlińskiego Centrum
Nauk Społecznych (WZB) przeprowadzone w Europie Zachodniej,
rośnie w Europie społeczność, której 50% może zostać uznana za
fundamentalistów islamskich42, uważa Zachód za wrogi, a prawo
szariatu nadane przez Boga za zwierzchnie wobec praw stanowionych
przez ludzi. W perspektywie dekad można spodziewać się coraz
większych nacisków na uznawanie przez świeckie dotychczas
społeczeństwa barbarzyńskich praw religijnych, przypominających
kodeks Hammurabiego .
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Także islamska perspektywa patrzenia na sprawy wewnętrzne i
zagraniczne jest całkowicie odmienna od perspektywy europejskiej.
Inicjatywa islamistów biorących udział w najbliższych wyborach w
Wielkiej Brytanii wzywa do uniewinniania europejskich dżihadystów
walczących dla Państwa Islamskiego, a zamiast tego wprowadzenia
kary za bluźnierstwo43. Również liczne antysemickie protesty w
Europie, jakie miały miejsce w trakcie ostatniej interwencji Izraela w
Strefie Gazy, nie mają podobnych precedensów w naszych
społeczeństwach.
Europejska solidarność
1. Biorąc pod uwagę powyższe problemy z integracją społeczności imigranckich
wezwania do solidarności europejskiej są wezwaniami do wzięcia na siebie
problemów, które państwa Europy Zachodniej same wytworzyły. Nie jest to
solidarność, o której można by mówić w przypadku wojny, katastrofy naturalnej i
innych nieuniknionych problemów. Państwa Europy Zachodniej poprzez błędną
politykę imigracyjną i integracyjną stworzyły dramatyczną sytuację zarówno na
Morzu Śródziemnym jak i we własnych krajach. Teraz próbują ją rozwodnić poprzez
przydzielanie pozostałym państwom, takim jak Polska, obowiązkowych grup
imigrantów, żeby uspokoić nastroje społeczne w swoich krajach.
2. Kwestia imigracji była dotychczas wewnętrzną sprawą państw i nie było wspólnej
polityki unijnej w tej kwestii. Porozumienia wewnątrzwspólnotowe, takie jak Dublin
II i Dublin III, regulowały odpowiedzialność poszczególnych państw w kwestii
uchodźców, imigracji ekonomicznej i nielegalnej imigracji, ale dotyczyły wzajemnych
relacji między państwami, a nie polityki całej Unii Europejskiej. Przy obecnej
propozycji Komisji Europejskiej wszystkie państwa Unii Europejskiej stają się
zakładnikami włoskiej, niemieckiej czy greckiej polityki imigracyjnej.
3. Zgoda na obowiązkowe kwoty osób poszukujących azylu jest polityką doraźnego
przyklepywania długoterminowych problemów, których rozwiązanie leży zupełnie
gdzie indziej
Solidarność z uchodźcami
1. Podstawowym problemem uchodźców z rejonów objętych konfliktami jest
niedostateczna pomoc w państwach sąsiednich. Przede wszystkim brak możliwości
rozpoczęcia nowego życia w kraju, w którym znaleźli bezpieczeństwo, jeżeli konflikt
w kraju ojczystym przedłuża się. Podstawową powinnością wspólnoty
międzynarodowej jest dążenie do zakończenia konfliktu w takim rejonie, bowiem
żadne państwo nie jest w stanie samodzielnie sobie poradzić na przykład z liczbami
uchodźców rzędu 1 – 2 milionów ludzi w regionie Syrii.
2. Drugą zasadniczym kierunkiem wsparcia powinno być udzielanie finansowej,
materialnej i organizacyjnej pomocy uchodźcom przebywającym w licznych obozach
wokół głównych obszarów konfliktów: Syria, Darfur, Sudan Południowy, Erytrea.
3. W tym przypadku ważna jest też ekonomika pomocy – osoba oczekująca we
Włoszech na przyznanie azylu kosztuje państwo 35 euro dziennie– to kwoty
pozwalające objąć opieką przynajmniej 7 osób w rejonach blisko kraju44. Biznes
pomocy humanitarnej staje się na tyle lukratywny, że hotele we Włoszech czy
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Niemczech zamykają się dla gości i podpisują umowy z państwem na obsługę
nielegalnych imigrantów. Do tych kosztów należy doliczyć fakt, że za każdym
imigrantem stoją liczne rodziny oczekujące na ściągnięcie do Europy, co oznacza, że
przyjęcie jednego imigranta może skutkować w przyszłości objęciem liczniejszych
grup obowiązkiem reunifikacji rodzin.
4. Trzeba wydać bezwzględną wojnę światu przestępczemu uzyskującemu profity z
niedoli imigrantów. Imigranci stają się łupem międzynarodowych organizacji
przestępczych jako element handlu żywym towarem. Przemycani najpierw przez kraje
Afryki, by dotrzeć do Libii, nim będą przemycani nieprzystosowanymi jednostkami
wodnymi mogą trafić do obozu prowadzonego przez gangi w Libii i tam oczekiwać na
wykup przez rodzinę. W trakcie podróży morskiej bywa, że zamykani są pod
podkładem, bądź wyrzucani do morza przez przemytników, żeby wysiłek włoskich
służb skierować na ratowanie tonących, a nie na pościg za przestępcami. Kiedy dotrą
już do Włoch może też się zdarzyć, że trafią do jednego z obozów pracy niewolniczej
prowadzonych przez włoską mafię.
5. Wreszcie, musimy mieć świadomość własnych ograniczonych możliwości.
Dotychczasowe próby stabilizacji poszczególnych regionów świata zawiodły, o ile nie
okazały się przeciwskuteczne. Wobec takiej sytuacji powinniśmy w większym stopniu
skupić się na zapewnieniu bezpieczeństwa własnym obywatelom:
a. Interwencje militarne w celu stabilizacji i usunięcia dyktatorów
(Irak/Afganistan) spowodowały jeszcze większe zamieszanie w rejonie i de
facto stworzyły państwa upadłe, nie kontrolujące swoich terenów, a obywateli
zostawiających na łasce band czy religijnych radykałów, których nomen omen
czasami witają z otwartymi ramionami, ponieważ ci wprowadzają jaką taką
administrację i sprawiedliwość - surową, ale zawsze jakąś.
b. Nadzieje związane z ruchami oddolnymi zwanymi Arabską Wiosną i poparcie
dla narodów obalających dyktatorów okazały się płonne. Jedynie Tunezja jest
pozytywnym (acz niepewnym) rezultatem tego ruchu. W pozostałych krajach
doszło albo do powrotu dyktatury, albo do utraty państwowości i kontroli
terenów przez ugrupowania terrorystyczne, klany czy bandy przestępcze.
c. W Syrii pod pretekstem walki o wolność mieliśmy do czynienia z odnową
wojny proxy pomiędzy sunnitami a szyitami. Państwa arabskie, dzisiaj
niechętnie przyjmujące uchodźców, szczodrze wspierały konflikt.

6. Prognozy demograficzne dotyczące Afryki i Bliskiego Wschodu mówią o
dramatycznym wzroście ludności tych regionów. W regionie Afryki Subsaharyjskiej,
Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu będziemy mieli do czynienia z przyrostem
ludności o 1,3 miliarda w ciągu najbliższych 35 lat.45 Czy jeżeli Nigeria - gdzie
pomimo przychodów z ropy naftowej 70% osób żyje poniżej granicy biedy ONZ zwiększy swoją populację z 80 do 230 milionów do roku 2050, Unia Europejska
będzie w stanie przyjąć kilkadziesiąt milionów imigrantów, którzy mogą mieć
uzasadnione powody do ucieczki, gdy wybuchną konflikty o zasoby, bądź walki na tle
religijnym?
7. Trzeba pamiętać też, że znaczna część tzw. „uchodźców” to imigranci ekonomiczni.
W ich przypadku o wiele skuteczniejszym działaniem (choć może nie cieszącym się
popularnością) na rzecz poprawy dobrobytu państw nierozwiniętych, byłoby
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zniesienie dopłat dla europejskich rolników, przez co zostaną uwolnione środki
finansowe czy to na pomoc, czy na rozwój nowych technologii, a rolnikom spoza
obszaru europejskiego pozwolą eksportować żywność na teren UE, bez przeszkód w
postaci nierównej konkurencji.
8. Niestety projekt wielokulturowości okazał się fiaskiem, co podkreślają nie tylko
przywódcy unijnych państw, ale także sami muzułmanie (Kenan Malik). Należy
przyznać, że różnice kulturowe są tak istotne, iż uchodźcy z krajów muzułmańskich
powinni znaleźć schronienie w krajach bliskich im kulturowo. W tej mierze bogate
państwa Półwyspu Arabskiego mają pełen potencjał przyjmowania uchodźców i co
najważniejsze integrowania ich ze swoim społeczeństwem. Są to też państwa
odpowiedzialne w dużej mierze za chaos w Syrii i Iraku. Potrzebna jest wola
polityczna, o którą Unia Europejska powinna kanałami dyplomatycznymi zabiegać.
Uwarunkowania Polski
1. Polska nie jest obecnie gotowa na przyjmowanie i rozpatrywanie większej liczby
wniosków o azyl. Raport z badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie
Interwencji Prawnej i sfinansowanych przez Fundację im. Stefana Batorego wylicza
wiele wad istniejących ośrodków, które i tak będą niewystarczalne przy większym
napływie imigrantów.46
2. Polska jest także krajem o wysokim bezrobociu, na dorobku, którego rodacy w liczbie
2,2 miliona wg GUS47 (stan na koniec roku 2013), przebywała czasowo za granicą z
czego 1,8 miliona w innych państwach UE. Liczne akcje społeczne mówią o
niedożywionych dzieciach; Polski Czerwony Krzyż podaje nawet liczbę pół miliona
dzieci wymagających dożywiania48. Ludzie umierają „w kolejkach” czekając na
dostanie się do właściwego lekarza. Jak w tej sytuacji społecznie zostanie odebrane
udzielanie pomocy osobom spoza kraju?
3. Wysokość pomocy dla osób uznanych za uchodźców nie została ustalona w ramach
obecnej procedury. Jeżeli będzie to kwota obecnie przyznawana uchodźcom, można
oczekiwać, że większość z nich wyjedzie do państw zachodnich, do których zmierzali.
Jeżeli z kolei będzie to wysokość pomocy na poziomie zachodnioeuropejskim, to
jakich odpowiedzi rząd udzieli osobom zatrudnionym w sektorze budżetowym za
niższe stawki, osobom pracującym za pensję minimalną, osobom pobierającym
żenująco niskie zasiłki? W pierwszym przypadku będziemy mieli do czynienia z
hipokryzją i tylko czasowym, i nieskutecznym rozwiązaniem problemów, o które
proszą państwa unijne; w drugiej sytuacji rząd napotka ogromne niezadowolenie
społeczne.
4. Istnieje polityczny konsensus co do preferencyjnych kierunków przyjmowania
imigrantów do Polski. Mowa tu o repatriantach ze wschodu - Ukrainy, Białorusi,
Mołdawii i Kazachstanu. Konsensus zapisany także w dokumentach rządowych.
Zmiana stanowiska rządu w tej sprawie będzie kolejnym nadszarpnięciem
wiarygodności rządzących w obszarze dotrzymywania umów ze społeczeństwem.
5. W obliczu niepewnej sytuacji za wschodnią granicą Polski, powinniśmy
przygotowywać się raczej na ewentualne przyjmowanie uchodźców z Ukrainy.
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Podsumowanie:
1. Długofalowym rozwiązaniem problemów uchodźców z krajów Afryki i Bliskiego
Wschodu nie jest przyjmowanie ich na teren Unii Europejskiej. Jest to raczej
długofalowe tworzenie problemu w Europie.
2. Polska nie jest organizacyjnie ani ekonomicznie gotowa na przyjmowanie uchodźców
z innych kręgów kulturowych.
3. Polska powinna zaangażować się czynniej w walkę z przestępczością zorganizowaną
zajmującą się handlem żywym towarem.
4. Polska powinna zaangażować się w pomoc imigrantom w miejscach, gdzie obecnie
przebywają i podejmować działania ze wspólnotą międzynarodową umożliwiające im
jak najszybszy powrót do ojczyzny, bądź przyjęcie ich przez kraje bliskie kulturowo.
5. Częściowym rozwiązaniem może być, na wzór australijski49, tworzenie miejsc na
południe od Morza Śródziemnego, gdzie podania o przyznanie statusu uchodźcy będą
rozpatrywane, co ograniczy jednocześnie niebezpieczne wyprawy przez morze i
napływ nielegalnych imigrantów.
6. Przyjmowanie osób ubiegających się o status uchodźcy w obecnej sytuacji będzie albo
nieskuteczne z powodu relatywnie niskich zasiłków, albo spotka się z protestami
społecznymi, jeżeli zasiłki wyrównają do poziomu państw Zachodniej Europy.
1

http://refugee.pl/cms/site.files/File/konwencja%20genewska.pdf
http://www.unhcr-centraleurope.org/pdf/resources/conventions/refugee-convention/1951-refugeeconvention-questions-and-answers.html
3
http://unhcr.w.interia.pl/uchodzca.htm
4
http://www.aph.gov.au/binaries/library/pubs/bn/sp/seekingasylum.pdf
5
https://www.law.unimelb.edu.au/files/dmfile/01Edwards1.pdf
6
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R0343&from=pl
2

7

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immi
gration/l33153_pl.htm
8

http://www.dw.de/immigration-is-not-a-financial-benefit-to-german-society-says-economist/a-18159468
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/immigration/11209234/Immigration-from-outside-Europe-cost120-billion.html
10
http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/briefings/fiscal-impact-immigration-uk#kp3
11
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/file?uuid=0c87d5fd-4251-49b1-aa1db5c75615a6c2&owner=5ee71b53-65c7-42ec-8736-8c7b0f9a4517
12
http://www.dw.de/study-shows-turkish-immigrants-least-integrated-in-germany/a-3975683
9

13

https://www.cia.gov/Library/publications/the-world-factbook/geos/ee.html
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic1203150.files/Panel%206%20%20Making%20Learning%20for%20All%20a%20Reality/DanielScottSmith_Germany_Education_For_Integratio
n.pdf
15
http://www.brookings.edu/press/books/chapter_1/integratingislam.pdf
16
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/museucitiesfra_20080101_0.pdf
14

17

http://www.researchgate.net/profile/Geert_Driessen/publication/235963532_Towards_citizenship_education
_in_the_Netherlands/links/0c960514d95b53e11a000000.pdf
18
https://www.ssb.no/en/befolkning/artikler-og-publikasjoner/immigrants-in-norway-sweden-and-denmark
19
http://www.bkchefer.dk/uploads/File/Rockwoolfonden.pdf
20
https://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/1114/051114-economic-impact-EU-immigration

Stowarzyszenie Europa Przyszłości, ul. Złota 61, 00-819 Warszawa, KRS 0000225933, www.euroislam.pl,
redakcja@euroislam.pl tel. 509 399 685

Uzasadnienie stanowiska w sprawie unijnego planu relokacji osób starających się o azyl
Warszawa 13.05.2015
21

http://www.computerworld.pl/news/401887/W.ciagu.10.lat.roboty.przejma.30.stanowisk.pracy.html?google_
editors_picks=true
22
http://www.bbc.com/news/world-europe-32427129
23
https://www.europol.europa.eu/content/te-sat-2014-european-union-terrorism-situation-and-trend-report2014
24
http://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_in_the_European_Union#List_of_incidents
25
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_terrorist_incidents_in_France
26
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1354500,Czeczeni-z-Polski-zostali-dzihadystami-U-nas-dostali-azyl
27
http://www.brookings.edu/press/books/chapter_1/integratingislam.pdf str. 42
28
https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/oslo/Vedlegg_1309.pdf
29
https://themuslimissue.files.wordpress.com/2013/12/denmark_somali_rape_1313962.pdf
30
http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/19004/indv.pdf
31
http://www.tagesspiegel.de/berlin/kriminalitaetsatlas-ueberdurchschnittlich-viele-straftaeter-mitmigrationshintergrund/7061408-2.html
32
http://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-presse/Communiques-de-presse/Clarification-sur-les-ZSP-aMarseille
33
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporterutredningar/01%20Polisen%20nationellt/Ovriga%20rapporterutredningar/Kriminella%20natverk%20med%20stor%20paverkan%20i%20lokalsamhallet%20Sekretesspr%2014
.pdf
34

http://www.welt.de/politik/deutschland/article8534459/Tuerkische-Polizei-soll-in-Problemviertelnaushelfen.html
35
http://archive.francesoir.fr/actualite/societe/sondage-l-armee-en-banlieue-oui-108821.html
36
http://www.bowgroup.org/sites/bowgroup.uat.pleasetest.co.uk/files/Bow%20Group%20Report%20%20A%20Parallel%20World%20%20Confronting%20the%20abuse%20of%20many%20Muslim%20women%20in%20Britain%20today%2024%20
03%2015.pdf
37

http://www.spiegel.de/international/germany/german-justice-failures-paving-the-way-for-a-muslim-parallelsociety-a-474629.html
38
http://www.amazon.de/Richter-ohne-Gesetz-Paralleljustiz-Rechtsstaat/dp/3430201276
39
http://en.wikipedia.org/wiki/Opinion_polling_for_the_French_presidential_election,_2017
40
http://www.dw.de/anti-islamization-pegida-demonstrations-in-dresden-draw-15000/a-18133601
41
http://en.wikipedia.org/wiki/Next_Dutch_general_election
42
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369183X.2014.935307
43
http://www.euroislam.pl/index.php/2015/04/ekstremisci-wystartuja-w-brytyjskich-wyborach/
44
http://news.nationalgeographic.com/news/special-features/2014/10/141031-italy-immigration-crisishuman-trafficking/
45
http://www.pewforum.org/files/2015/03/PF_15.04.02_ProjectionsFullReport.pdf
46
http://interwencjaprawna.pl/docs/polityka-wyboru-i-lokalizacji-osrodkow.pdf
47
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkachemigracji-z-polski-w-latach-20042013,2,7.html
48
http://polska.newsweek.pl/glodne-i-niedozywione-dzieci-w-polsce-newsweek-pl,artykuly,349913,1.html
49
http://wyborcza.pl/1,75477,17811728,Australijskie_recepty_na_imigracje.html

Stowarzyszenie Europa Przyszłości, ul. Złota 61, 00-819 Warszawa, KRS 0000225933, www.euroislam.pl,
redakcja@euroislam.pl tel. 509 399 685

