MIGRANTKI I MIGRANCI W POLSCE

Migracja ludzi z miejsc, gdzie jest niebezpiecznie lub gdzie
panuje głód czy bieda, nie jest niczym nowym. Polacy też byli
uchodźcami. Dzisiaj lepszego życia szukają w Polsce obywatele m.in. Afganistanu, Syrii, Iraku, Iranu, Jemenu i Sudanu. Są
wśród nich dzieci i kobiety w ciąży.
Sytuacja na granicy ma dwa wymiary: to kryzys polityczny wywołany przez Białoruś, ale przede wszystkim to kryzys
humanitarny – z zimna i głodu umierają tam ludzie, a naszym
obowiązkiem i prawem jest udzielanie im pomocy. Często
sprzedali wszystko, co mieli, by dostać się do Unii Europejskiej
i zostali oszukani przez przemytników, a ich życiu grozi
niebezpieczeństwo. Są głodni, zmarznięci i wycieńczeni.
Konwencja Genewska zakazuje karania za nielegalny wjazd
i pobyt uchodźców przybywających z terytorium, na którym ich życiu zagraża niebezpieczeństwo, jeśli bezzwłocznie
zgłoszą się do władz i wyjaśnią przyczyny przekroczenia granicy bez wymaganych dokumentów. Określenie „nielegalna
migracja” jest błędne. Każda osoba, która chce ubiegać się
o ochronę międzynarodową niezależnie od sposobu przechodzenia przez granicę, ma do niej prawo. W tej chwili jest to
im uniemożliwiane lub bardzo utrudniane.

Ludzie, którzy chcą przedostać się przez granicę, są w potrzasku: z jednej strony służby białoruskie nie pozwalają im
zawrócić, a z drugiej polskie ich nie wpuszczają lub przepychają z powrotem, nie dając możliwości ubiegania się o ochronę
międzynarodową.
Podawane przez Straż Graniczną liczby prób przekroczenia
granicy nie oznaczają liczby osób – większość migrantów próbuje dostać się do Polski wiele razy.
Wolontariuszki i wolontariusze z Grupy Granica pomagają
migrantkom i migrantom w strefie przygranicznej w sposób
legalny: dostarczają im ciepłe ubrania, koce, jedzenie, tak by
mogli przeżyć.
Część osób trafia do ośrodków, gdzie zgodnie z prawem powinny zostać sprawdzone, m.in. czy nie są poszukiwane – na
tej podstawie podejmuje się decyzje o przyznanie im ochrony międzynarodowej. Zdarza się, że są stamtąd wywożone
z powrotem na stronę białoruską .
W ośrodkach dla cudzoziemców są osoby, którym udało się
zdobyć status uchodźcy lub które na niego czekają.

SENIORKO, SENIORZE, CO
MOŻESZ ZROBIĆ/ JAK POMÓC
▶ sprawdzaj informacje podawane przez media, szukaj
wiarygodnych źródeł
▶ dziel się sprawdzonymi informacjami w mediach społecznościowych
▶ rozmawiaj z rodziną i znajomymi, wspólnotą religijną,
mów o sytuacji migrantów i uchodźców, przypominaj, że to są osoby, które często sprzedały cały swój
majątek, by dostać się do Unii Europejskiej i zostały
oszukane przez przemytników, a ich życie jest w niebezpieczeństwie
▶ reaguj na mowę nienawiści
▶ bierz udział w protestach, podpisuj petycje
▶ napisz do posła/posłanki ze swojego okręgu
▶
wesprzyj finansowo organizacje działające na rzecz
migrantów
▶ sprawdź, czy w twojej okolicy jest ośrodek dla migrantów: zadzwoń tam i zapytaj, jak możesz pomóc; napisz
list do konkretnej osoby z władz gminy z pytaniem,
w jaki sposób gmina pomaga cudzoziemcom
▶ zgłoś się do wolontariatu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” – możesz prowadzić konwersacje językowe
(online) z osobami z doświadczeniem migracji

WAŻNE LINKI
▶ Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
▶ Fundacja Polskie Forum Migracyjne
▶ pojęcia i definicje
▶ uchodźcy w Polsce
JAK SPRAWDZIĆ:
▶ prawdziwość informacji/artykułu
▶ prawdziwość wypowiedzi
▶ czy zdjęcie zostało wykorzystane w uprawniony sposób
▶ czy konto w mediach społecznościowych jest fałszywe
▶ prawdziwość cytatu
▶ co to jest mowa nienawiści i jak na nią reagować
▶ lista posłanek i posłów
ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ
UCHODŹCÓW I MIGRANTÓW:
▶ Konsorcjum organizacji społecznych działających
na rzecz uchodźców i migrantów
▶ kto już działa
▶ Fundacja Ocalenie
▶ Grupa Granica
▶ Las Rąk

