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Wprowadzenie  
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Uchodźcy lądują na plaży Lesbos. Zapłacili po ok. 1000 euro za 
osobę i ryzykowali życie, przeprawiając się przez morze w 
pontonach z Turcji do Grecji. Ponad 4000 osób straciło życie 
podczas takiej podróży w 2015 r. 

Źródło: Pablo Tosco/Oxfam GB 

Co możesz zrobić? 

1. Informuj: Przekazuj innym wiedzę na ten temat i wspieraj ich w 
krytycznym myśleniu o kontrowersyjnych kwestiach. 

2. Rozpowszechniaj: Działaj kreatywnie i poprawiaj świadomość w swojej 
szkole i społeczności. 

 

3. Oddziałuj: Przekonuj polityków, aby odegrali swoją rolę we wspieraniu osób zmuszonych 
do ucieczki. 
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Dlaczego dzieje się to teraz? 

Międzynarodowe prawo w zakresie praw człowieka zostało stworzone w roku 1940 w celu wsparcia milionów ludzi 
zmuszonych do opuszczenia domów w następstwie drugiej wojny światowej. Kryzysy wobec kwestii uchodźczych to 
zatem nic nowego. Jednakże wojna w Afganistanie (2001-14) i Syrii, która wybuchła w roku 2011, doprowadziła do 
największych ruchów uchodźczych w Europie od czasu  II wojny światowej. Co więcej, miliony ludzi na globalnym 
Południu stoją przed groźbą niestabilności spowodowanej przez zmiany klimatu i skrajne ubóstwo. Wiele z tych osób 
również stoi przed decyzją o opuszczeniu kraju. 

Co musi się zmienić? 

Połowa wszystkich uchodźców i uchodźczyń przyjmowana jest przez uboższe kraje, 
których gospodarki składają się na zaledwie 2% światowego PKB. Równocześnie sześć 
najbogatszych krajów przyjmuje jedynie 9% wszystkich uchodźców. Wszystkie kraje 

powinny odgrywać bardziej sprawiedliwą rolę w zapewnianiu ochrony i respektowania 
praw człowieka przysługujących osobom zmuszonym do ucieczki. 

Gdy nadchodzi zima, uchodźcy w 
libańskiej dolinie Bekaa muszą 

radzić sobie w błotnistym terenie. 
Uchodźcy i uchodźczynie stanowią 

obecnie jedną trzecią populacji 
niewielkiego Libanu. Źródło:  Sam 

Cunningham/Oxfam GB *Źródło UNHCR 

W roku 2015 wojny i konflikty zmusiły 65,3 mln osób do opuszcze-
nia domów i poszukiwania gdzie indziej bezpiecznego schronienia. 
Spośród nich 21,3 mln osób przekroczyło granicę i stało się 
uchodźcami i uchodźczyniami w innym kraju. Pozostali to osoby 
wewnętrznie przesiedlone we własnym kraju. 

Uchodźcy i uchodźczynie pochodzą przede wszystkim z zaledwie 
trzech krajów: Syrii (4,9 mln), Afganistanu (2,7 mln) i Somalii (1,1 
mln). Na świecie są też jednak „zapomniane” kryzysy uchodźcze, w 
takich krajach jak Burundi, Mjanma czy Kolumbia. Znajdują się one 
poza centrum zainteresowania opinii publicznej. 

http://www.unhcr.org/uk/figures-at-a-glance.html
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1. Informuj 

Prawie wszyscy słyszeli o uchodźcach i uchodźczyniach. Twoim 
zadaniem jest więc dać im okazję do krytycznych przemyśleń na ten 
temat. 
 Pokaż młodym ludziom prezentację PowerPoint i 

przedyskutujcie jej główne punkty. 
 Poproś młodych ludzi, aby stworzyli kreatywną mapę 

wyzwań, jakie czekają na uchodźców i wspólnie je 
przeanalizujcie — zaproponujcie możliwe rozwiązania. 

 Wspólnie z młodymi ludźmi przeprowadź ćwiczenie z 
krytycznego myślenia i warsztaty. Czego uczą te zajęcia? Czy 
pomagają ci rozpoznać, jak można lepiej wspierać 

uchodźców ?  

2. Rozpowszechniaj 

Zaplanuj wydarzenia i działania, aby poprawić świadomość w 
swojej społeczności. 
 Uświadamiaj: znajdź projekt na rzecz uchodźców i 

uchodźczyń w swojej społeczności. W jaki sposób 
możesz rozpowszechniać informacje o działaniach w 
tym projekcie i zachęcać do udzielania wsparcia? 

 Zaplanuj wydarzenie: Na przykład zorganizuj zbiorowe 
pozowanie do zdjęcia albo nakręć film, który pokażesz 
w szkole. Określ główne punkty, które chcesz 
przekazać. 

 Rozpowszechniaj swój przekaz szerzej: Zaproś na 
swoje wydarzenie prasę, rodziców i inne szkoły. 
Napisz o nim do szkolnej gazetki, na blogu lub stronie 
internetowej. 

3. Oddziałuj  

Aby Twoje działania miały większy zasięg, staraj się wywierać 
nacisk na polityków. Pokaż im, jak bardzo Ci zależy na wspieraniu 
ludzi zmuszonych do ucieczki: 
 Napisz list do polityka lub radnego, aby go przekonać do 

większych wysiłków na rzecz uchodźców i uchodźczyń. List 
powinien być nie dłuższy niż na jedną stronę, zawierać jasne 
argumenty i mieć siłę perswazji. Możesz także porosić o 
poparcie lokalne lub krajowe przedsiębiorstwa lub główne 
instytucje edukacyjne. 

 Daj dobry przykład. Włącz się jako wolontariusz w projekt 
na rzecz uchodźców i uchodźczyń i wykorzystaj swoje 
doświadczenie, aby zaangażować osoby ze swojego 
otoczenia. 

Więcej pomysłów na działanie: 

 Zorganizuj pokaz filmu, aby zachęcić 
młodych ludzi do rozmowy i myślenia.  

 Rzuć wyzwanie ksenofobii i mowie 
nienawiści. Odwiedź stronę              
https://kph.org.pl/ 

 Wyszukaj organizacje, które pracują z 
uchodźcami i uchodźczyniami i zorganizuj 
zbiórkę pieniędzy dla tej z nich, której 
wartości i przedsięwzięcia popierasz. 

Młoda aktywistka Meera Mistry szerzy świadomość na 
temat osób zmuszonych do ucieczki podczas festiwalu 

Glastonbury  
Fot.: Marc West/Oxfam GB 

 Młodzi ludzie wywierają nacisk na brytyjski rząd, uczestnicząc we 
wręczeniu petycji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 
Fot. Lisa Rutherford/Oxfam GB 


