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Myśl krytycznie w temacie uchodźców – informacje dodatkowe 

Trudna sytuacja uchodźców jest kwestią kontrowersyjną. 
Społeczeństwo i politycy wyrażają silne, często sprzeczne 
poglądy. Dla niektórych migracja daje nowe możliwości, 
podczas gdy dla innych są zagrożeniem. Poniższy dokument 
dostarcza dodatkowych informacji w kontekście pozostałych 
materiałów, które dla Was przygotowaliśmy! Zapoznaj się z 
nim, aby lepiej i więcej zrozumieć! 
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Trudna sytuacja uchodźców jest kwestią kontrowersyjną. 
Społeczeństwo i politycy wyrażają silne, często sprzeczne 
poglądy. Dla niektórych migracja daje nowe możliwości, 
podczas gdy dla innych jest zagrożeniem. Dlatego ciężko 
jest zachować tutaj bezstronność. Celem tej sekcji nie jest 
dostarczenie odpowiedzi, ale podzielenie się pewnymi 
teoriami, z którymi mogłeś się zetknąć w szkole, 
szczególnie na lekcjach historii, jak również skłonić Cię do 
krytycznego myślenia. Spróbuj przeczytać jak najwięcej o 
uchodźcach i przedyskutuj ten temat w jak najszerszym 
gronie osób. Postaraj się wypracować własne stanowisko 
w tej kwestii.  

 

XXI wiek wolności – ale nie wolności oznaczającej przemieszczanie się między krajami.  

Żyjemy w erze globalizacji. Zwolennicy globalizacji twierdzą, że otwartość i powiązania między 
krajami ożywiają wzrost gospodarczy i są korzystne dla wszystkich.  

Osoby mówiące o globalizacji, często wspominają o czterech głównych wolnościach i o tym, w jaki 
sposób te wolności łączą różne kraje.  

Swobodny przepływ kapitału między krajami (kapitałem są pieniądze zainwestowane w różne 
firmy): ludzie mogą swobodnie kupować papiery wartościowe i inwestować pieniądze dosłownie w 
każdym kraju na świecie. Pieniądze przepływają szybko i swobodnie między krajami.  

Swobodny przepływ towarów i usług między krajami (towary i usługi to rzeczy, które kupujemy i 
sprzedajemy): swobodnie możemy kupować i sprzedawać produkty na całym świecie. Podatek od 
importu i eksportu został znacznie obniżony lub zupełnie zlikwidowany. Na przykład odwiedzając 
niemal każdy sklep w jakimkolwiek kraju, znajdziemy dowód na to, że towary, które kupujemy i 
których używamy pochodzą dosłownie z całego świata.  

Irlandzcy obywatele witają uchodźców, Sandymount 
Strand, wrzesień 2015. Fot.  Steve Kingston/Oxfam Ireland 
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Swobodny przepływ wiedzy i idei między krajami (wiedza i idee, to rzeczy, które wiemy): wiedza i 
informacje są natychmiast udostępnianie na całym świecie za pośrednictwem Internetu. Na 
przykład naukowcy z jednego kraju mogą uzyskać dostęp do badań naukowców z innego kraju 
niemal bezzwłocznie.   

Swobodny przepływ pracowników między krajami (czyli ludzi i wykonywanej pracy): ludzie nie 
mogą swobodnie podróżować w dowolne miejsca na świecie i tam pracować. Zazwyczaj pracują w 
kraju, którego są obywatelami lub w kraju, gdzie mają pozwolenie na pobyt. Na granicach 
przeprowadzane są kontrole przepływu ludzi. 

Jak myślisz, dlaczego kapitał, towary, usługi i informacje mogą swobodnie przepływać między 
krajami na całym świecie, a ludzie nie? 

Krótka historia krajów i ich granic; od Westfalii po Wersal 

W 1648 roku Traktat Westfalski zakończył Wojnę Trzydziestoletnią. Traktat wprowadził zasadę 
mówiącą, że każdy kraj ma wyłączne prawo to rządzenia swoim terytorium i inne kraje nie powinny 
w to ingerować. Zrodziła się idea nowoczesnego państwa, lub „państwa narodowego“ – 
niezależnego i odpowiedzialnego za własne interesy. 

W XVIII i XIX wieku, wiele krajów było imperiami, jak na przykład Imperium Brytyjskie, Imperium 
Francuskie, Imperium Portugalskie, Imperium Rosyjskie, Imperium Austro-Węgierskie, Imperium 
Osmańskie (Tureckie). Były to ogromne, wielonarodowe i różnorodne państwa. Na przykład, 
możliwa była podróż z Bagdadu do Belgradu bez opuszczania terytorium Imperium Osmańskiego.  

W XIX wieku wykształciła się zasada nacjonalizmu. Głosiła ona, że na granicach danego państwa 
powinni znajdować się ludzie połączeni wspólnym językiem i wspólną kulturą. Było to niekorzystne 
dla imperiów, które były międzynarodowe, jednak korzystne dla państw narodowych. Na przykład 
Polska wyodrębniła się jako kraj Polaków, nie zaś jako prowincja Imperium Rosyjskiego.  

Traktat Wersalski z 1919 roku formalnie zakończył I Wojnę Światową. Jednym z postanowień był 
nacjonalizm. Traktat tworzył nowe państwa, mające na celu odzwierciedlenie tej zasady, jak np. 
Czechosłowacja, Estonia, Łotwa, Litwa, które wyodrębniły się z Austro-Węgierskiego i Rosyjskiego 
Imperium. Traktat Westfalski oznaczał początek końca międzynarodowych imperiów i podzielił 
Imperium Austro-Węgierskie i Osmańskie na mniejsze państwa narodowe.  

Wielu ludzi wierzy, że prawo narodów do własnego kraju, wolności i niezależności od innych państw 
jest słuszne.  

Jednak czy nacjonalizm zawsze jest dobry?   
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Zalety: Ludzie, którzy dzielą język i kulturę mogą sami zdecydować o formie sprawowanych rządów. 
Państwo narodowe jest spójne, gdyż jego obywatele mają podobne pochodzenie. Nie są też 
zdominowani ani rządzeni przez naród o innym pochodzeniu, z daleko położoną stolicą.  

Wady: Państwo narodowe łączy ludzi dzielących ten sam język i tę samą kulturę. Jednocześnie 
jednak, wyklucza ludzi o innej kulturze i mówiących w innym języku. Wykluczeni ludzie mogą być 
mniejszościami żyjącymi w granicach państwa narodowego lub w innych państwach narodowych. 
Niektórzy z nich otrzymują prawa i obowiązki obywatela, podczas gdy innym się ich nie przyznaje. 
Proces ten często sprawiał problemy i był niespójny. Granice wielu państw narodowych zostały 
pośpieszne zarysowane i wiele „narodów“ zostało pozbawionych swojego własnego państwa. Na 
przykład 35 milionów Kurdów w Turcji, Syrii, Iraku, Iranie i Armenii. Oni nie mają własnego państwa 
narodowego.  

Przemyśl: Czy ta krótka lekcja historii o  państwach jest istotna przy wyjaśnianiu współczesnego 
problemu uchodźców? Dlaczego? 

Świat bez paszportów 

Za każdym razem, kiedy podróżujemy do innego 
kraju, musimy mieć ze sobą paszport lub inny 
dokument tożsamości. Bycie obywatelem państwa 
narodowego oznacza, że mamy automatycznie 
prawo do życia we własnym kraju, ale nie daje nam 
to automatycznie prawa do przekraczania granic 
innych państw. Dlatego też nasze dokumenty są 
sprawdzane przy każdej podróży do kraju, który 
chcemy odwiedzić.  

 Paszporty dla wszystkich to stosunkowa nowość.  

 Historia królów wydających paszporty i obiecujących bezpieczną podróż przez ich królestwo 
niewielkim grupom ludzi, sięga odległych czasów. Często były to dokumenty podpisywane 
własnoręcznie przez króla, wydawane takim osobom jak ambasadorzy czy zwierzchnikom kościoła. 
Słowo „paszport“ (ang. passport) oznacza dosłownie „bezpieczną podróż przez port“ (ang. Pass 
safely through the port).   

 Nie istniały jednak prawa, według których zwykli ludzie zawsze musieli posiadać paszport by 
podróżować. Podróżowanie było przez długie lata trudne i niebezpieczne, ale paszporty nie były 
wymagane. Jednak w XIX wieku podróże morskie i koleją przeżywały swój rozkwit, a podróżowanie 
do innych krajów stawało się coraz częstsze. Zazwyczaj podróżowano bez paszportów oraz bez 
kontroli na granicach państw. Kiedy arystokraci z Europy odwiedzili Włochy podczas tzw. „Grand 
Tour“ , podróżowali bez paszportu.  

Kontrola imigracji w Zjednoczonym Królestwie została po raz pierwszy wprowadzona w 1905 roku, 
głównie w celu powstrzymania nieograniczonego napływu żydowskich uchodźców z Rosji. Przed tą 
datą każdy mógł przyjechać do Zjednoczonego Królestwa – tożsamość przybywających nie była 
sprawdzana.  

Mapa Europy w 1648 roku po Traktacie Westfalskim. 
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Dokumenty tożsamości i paszporty stały się obowiązkowe dopiero na początku I Wojny Światowej i 
zostały wprowadzone, by chronić bezpieczeństwo narodowe. Paszporty w formie książeczki zostały 
przyjęte przez Ligę Narodów i większość krajów w 1920 roku.  

 Dlatego też ludzie mogli podróżować dość swobodnie bez paszportów przez większą część historii 
świata. Nowoczesne paszporty wymagane przez wszystkich istnieją zaledwie od 100 lat.  

 Przemyśl: Czy istnieją jakieś powiązania między wzrostem państw narodowych a wprowadzeniem 
paszportów? Czy istnieją jakieś powiązania między ulepszeniem środków transportu (np. pociągi, 
statki), a wprowadzeniem paszportów?  

Migracje na przestrzeni dziejów 

Migracje pojawiały się na przestrzeni całej historii 
człowieka. Ludzie zawsze przemieszczali się między 
krajami, przekraczali granice w poszukiwaniu nowych 
możliwości, w celu prowadzenia wojen lub uciekając 
przed prześladowaniem.  

Oto krótka historia ważnych migracji ludności. Możesz 
zgłębić poszczególne przykłady lub wyszukać inne.  

 Czy te migracje mają ze sobą coś wspólnego? Czy 
istnieje wspólny powód lub wydarzenia, które łączą te 
zjawiska, czy też, z historycznego punktu widzenia, 
każda z nich jest inna?  

 

Transatlantycki 
handel niewolnikami 

Od XVI do XIX wieku.  

Od 11 do 15 milionów Afrykanów zostało schwytanych i 
zmuszonych do migracji z zachodniej Afryki do Ameryki 
Południowej, na Karaiby, do Ameryki Północnej, gdzie przybyli 
jako niewolnicy.  

Transatlantycki handel niewolnikami w znacznym stopniu 
ukształtował gospodarki i kultury wszystkich dotkniętych nim 
krajów Ameryki i Afryki, a ten wpływ widoczny jest aż do dziś.  

Migracja europejska 
do Stanów 
Zjednoczonych 

Lata 1820 – 1920.  

Ponad 30 milionów Europejczyków wyemigrowało do Stanów 
Zjednoczonych, głównie, by wyrwać się z ubóstwa. Rząd Stanów 
Zjednoczonych w 1892, wybudował obiekty na Ellis Island, 
wyspie w porcie miasta Nowy Jork,  by zarejestrować nowo 

Paszport Nowej Zelandii z 1915 roku. 
 Źródło: Topshirilgan (praca własna) [CC BY-SA 4.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], 

via Wikimedia Commons 
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przybyłych. Dzisiaj, drzewa genealogiczne jednej trzeciej 
obywateli Stanów Zjednoczonych (100 milionów ludzi) sięgają 
pierwszych imigrantów z wyspy Ellis Island.  

Imigracja okazała się bardzo ważna dla gospodarki Stanów 
Zjednoczonych i pomogła temu krajowi stać się wielką światową 
potęgą.  

II Wojna Światowa Lata 1939-1945. 

Zmiana granic europejskich i nasilenie się Zimnej Wojny po 1945 
roku doprowadziły do znacznych migracji wewnątrz Europy. Na 
przykład 16,5 miliona osób niemieckojęzycznych zostało 
zmuszonych to migracji na zachód Europy. Plan Marshalla, czyli 
wsparcie finansowe ze strony Stanów Zjednoczonych, pomógł 
krajom europejskim w odbudowaniu gospodarki i przyjmowaniu 
nowych imigrantów.  

Indie i Pakistan 1947 rok.  

Indie i Pakistan stały się niepodległymi krajami w 1947 roku  i w 
obu krajach wybuchły zamieszki. 17 milionów ludzi zostało 
zmuszonych do migracji, Muzułmanie uciekli z Indii do Pakistanu, 
podczas gdy Hindusi uciekli z Pakistanu do Indii.  

Indochiński kryzys 
uchodźczy 

Lata 1975-2000. 

3 miliony mieszkańców Wietnamu, Kambodży i Laosu uciekło 
przed  komunistycznymi rządami w 1975 roku, wielu z nich jako 
„Boat People“. 

2,5 miliona migrantów podróżujących łodziami zostało 
osiedlonych głównie w Europie i Ameryce Północnej. 
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Współczesne migracje 

Oto największe migracje świata w latach 1990 – 2010. 
Dotyczą one głównie migrantów ekonomicznych, 
szukających lepszej pracy, ale również uchodźców.  

 Zanim spojrzysz na tabelę zastanów się, które 
migracje były najliczniejsze. Później spójrz na tabelę. 
Czy coś Cię zaskoczyło? 

 

 

 

Migracja chińskich robotników ze wsi do miast 250 milionów 

Z Ameryki Łacińskiej do Ameryki Północnej 15 milionów 

Z południowej Azji na Półwysep Arabski (Dubaj, Bahrajn, Katar 
itd.)  

6,8 miliona 

Z Afryki do Europy 6,6 miliona 

Z Republik Środkowej Azji do Rosji 4,3 miliona 

Z Syrii do sąsiednich krajów 4,1 miliona 

Afgańczycy wracający z Pakistanu do Afganistanu 3,4 miliona 

Z Bangladeszu do Indii 2,3 miliona 

Z Indii do Stanów Zjednoczonych 1,9 miliona 

Z Chin do Stanów Zjednoczonych 1,9 miliona 

Z Iranu do Afganistanu 1,6 miliona 

Ellis Island, Nowy Jork, 1905 rok. Oto pierwszy 
widok Stanów Zjednoczonych, który ukazał się 

migrantom z Europy. Źródło:  A. Coeffler [domena 
publiczna], via Wikimedia Commons 
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Z Filipin do Stanów Zjednoczonych 1,6 miliona 

Z Indonezji do Malezji 1,5 miliona 

Z Europy Wschodniej do Zjednoczonego Królestwa 1 milion 

                                                                                        Źródło: Sunday Times 20.09.15 page 44 

 

Uchodźcy w krajach europejskich. Lekcja historii. 

Istnieją obawy, że duża liczba uchodźców stanowi spore obciążenie dla kraju przyjmującego. Jednak 
większość  krajów w przeszłości z powodzeniem witała i asymilowała nowo przybyłe osoby. Wielu 
uchodźców wnosi cenne umiejętności, energię i wiedzę, które mogą stanowić dużą wartość w ich 
nowych domach.  

Oto niektóre z najliczniejszych grup uchodźców, które przybyły do Zjednoczonego Królestwa na 
przestrzeni wieków. Wszyscy zostali przyjęci do społeczności, a ich potomkowie nie odróżniają się 
od Brytyjczyków. Inne kraje mają podobne doświadczenia z uchodźcami.  

Data Liczba Grupa uchodźców Powód migracji 

XVI i XVII wiek 50 000 Hugenoci Protestanci uciekali przed 
prześladowaniem ze strony 
Katolików we Francji 

Późny wiek XIX 120 000 Europejscy Żydzi Żydzi uciekali przed 
prześladowaniem ze strony 
carskiej Rosji 

Lata 30te XX 
wieku 

70 000 Europejscy Żydzi Żydzi uciekali przed 
prześladowaniem ze strony 
Nazistów w Niemczech i w 
Europie 

Lata 40te XX 
wieku 

 

250 000 Europejczycy, głównie 
Polacy 

Ludność zmuszona do 
ucieczki w trakcie lub tuż po 
II Wojnie Światowej 
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1968-1974 70 000 Kenijczycy,  
Ugandyjczycy i osoby 
azjatyckiego 
pochodzenia 

Osoby azjatyckiego 
pochodzenia zmuszone do 
opuszczenia Kenii i Ugandy 

Późne lata 70te 
XX wieku 

11 000 Wietnamczycy ‘Boat People’ – ludzie 
uciekający łódkami z powodu 
zwycięstwa komunizmu 
podczas wojny w Wietnamie 

1995 8 000 Montserratians Mieszkańcy Wysp Karaibskich 
i Brytyjskich terenów 
zamorskich Montserrat. 
Spora część tych wysp została 
zniszczona w wyniku erupcji 
wulkanu.  

                                                                                                      Źródło : Robert Winder. Guardian. 18.9.2015 page 40 

 Uchodźcy w Polsce:  

 

 
Źródło: http://uchodzcy.info/infos/glowne-

kraje-pochodzenia/ 
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Źródła informacji:  

• UNHCR – The UN Refugee Agency - http://www.unhcr.org.    

• The International Organisation for Migration - http://www.iom.int/. 

• The IOM produces regular Situation Reports providing up to date information from crisis affected 
locations. The ‘Where We’re From’ interactive map illustrates the contribution of   migrants to 
countries around the world – https://www.iom.int/world-migration. 

• Frontex – The European Union border agency - http://frontex.europa.eu/. 
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