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Uchodźcy, Kraina Niewidzialnych . Wstęp do tematu.  

Dokument zawiera krótki przegląd kwestii uchodźców i 
uchodźczyń oraz osób ubiegających się o azyl. Aby dowiedzieć 
się więcej, pobierz ćwiczenia z krytycznego myślenia, warsztaty i 
prezentacje, oraz zapoznaj się z podręcznikiem działania, aby 
zobaczyć, co jeszcze możesz zrobić, aby pomóc. 
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Wprowadzenie 

Skromne przyjęcie przez możnych tego świata 

Czy wiedziałeś, że w sześciu najbogatszych krajach 
świata mieszka 9% wszystkich uchodźców, podczas 
gdy większość ciężaru biorą na siebie uboższe kraje? 

Najbogatsze kraje świata mogą i powinny robić 
więcej, aby wspomóc osoby bezbronne, które 
opuściły swoje domy na skutek przemocy i 
konfliktów. 

Co powinniśmy wiedzieć w tej kwestii? 

Liczba osób zmuszonych do opuszczenia domu na skutek wojny, przemocy czy prześladowania jest 
na rekordowym poziomie od czasu, gdy gromadzone są te dane. Głównym czynnikiem, który 
doprowadził do takiego wzrostu, jest wojna w Syrii, jednak wiele osób ucieka także przed innymi 
konfliktami, w tym w Burundi, Republice Środkowoafrykańskiej, Iraku, Nigerii, Sudanie 
Południowym i Jemenie. Łącznie ponad 65 mln ludzi opuściło swoje domy, z tego 40,8 mln 
przebywa nadal w swoim kraju, 21,3 mln to uchodźcy i uchodźczynie, a 3,2 mln oczekuje na decyzję 
o przyznaniu azylu w krajach uprzemysłowionych. 

Odpowiedzialność za zapewnienie uchodźcom i uchodźczyniom schronienia, żywności i opieki 
medycznej, jak również pracy i edukacji spada w nieproporcjonalnym stopniu na kraje uboższe, 
które często z trudem realizują potrzeby własnych obywateli lub zagrożone lub przyjęcie uchodźców 
i uchodźczyń zagraża ich stabilności. 

W sześciu najbogatszych krajach świata, składających się na połowę światowej gospodarki, mieszka 
zaledwie 8,88% wszystkich uchodźców i uchodźczyń oraz osób ubiegających się o azyl. Wśród tych 
krajów Niemcy przyjęły ponad 736 tys. osób, podczas gdy USA, Wielka Brytania, Francja, Chiny i 
Japonia pozostałe 1,4 mln osób. 

Połowa wszystkich uchodźców i uchodźczyń oraz osób ubiegających się o azyl – niemal 12 mln osób 
– mieszka natomiast w Jordanii, Turcji, Okupowanych Terytoriach Palestyńskich, Pakistanie, Libanie i 
RPA, łącznie składających się na mniej niż 2% światowej gospodarki. 

Zdjęcie: Pablo Tosco/Oxfam  
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Zanim osoby zmuszone do opuszczenia domów osiągną bezpieczne schronienie, często czeka je 
pełna niebezpieczeństw podróż. Rodziny są rozdzielane i wiele z nich musi mieszkać w strasznych 
warunkach, gdzie brakuje pożywienia, czystej wody i odpowiedniej higieny. Niektóre osoby przez 
dziesiątki lat żyją jako uchodźcy i uchodźczynie bez perspektyw legalnej pracy i odpowiedniej 
edukacji1 

Najbogatsze kraje najmniej gościnne. 

Obliczenia dokonane przez Oxfam na podstawie danych ONZ z połowy 2016 r. oraz przygotowany 
przez Bank Światowy ranking krajów pod względem na poziom zamożności (PKB) ukazują rażący 
rozdźwięk między liczbą uchodźców i uchodźczyń oraz osób ubiegających się o azyl przebywających 
w sześciu najbogatszych państwach świata, a liczbą tych osób w sześciu krajach, które przyjmują ich 
najwięcej. 

Tabela 1: Sześć najbogatszych krajów świata wraz z liczbą przebywających w nich uchodźców i 
uchodźczyń oraz osób ubiegających się o azyl 

Państwo 
 
USA 
Chiny 
Japonia 
Niemcy 
Wielka Brytania 
Francja 

Liczba przyjętych uchodźców i uchodźczyń oraz 
osób ubiegających się o azyl 
559 370 
301 729 
16 305 
736 740 
168 937 
336 183 

2 119 264 tj. 8,88% uchodźców i uchodźczyń oraz osób ubiegających się o azyl 
56,6% łącznego światowego PKB 

 

Tabela 2: Sześć państw/terytoriów, w których mieszka najwięcej uchodźców i uchodźczyń oraz osób 
ubiegających się o azyl*  

Państwo/terytorium 
Jordania 
Turcja 
Okupowane Terytoria Palestyńskie 
Pakistan 
Liban 
RPA 

Liczba przyjętych uchodźców i uchodźczyń oraz 
osób ubiegających się o azyl 
2 806 414 
2 753 760 
2 051 096 
1 567 604 
1 535 662 
1 217 708 

11 932 244 czyli 50,02% uchodźców i uchodźczyń oraz osób ubiegających się o azyl 
1,9 % łącznego światowego PKB 
*W tym dane Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców oraz Agendy Narodów Zjednoczonych dla 
Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie  (UNRWA). 

                                                      

1 Wszystkie dane pochodzą z Oxfam 2016: "A poor welcome from the world’s wealthy". 

https://www.oxfam.org/en/research/poor-welcome-worlds-wealthy
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Nie oznacza to, że kraje przyjmujące najwięcej uchodźców i uchodźczyń oraz osób ubiegających się 
o azyl czynią wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić respektowanie praw tych osób, jednakże w 
ogólnym  rozrachunku biorą na siebie większą część odpowiedzialności niż kraje najsilniejsze 
gospodarczo. Jednym ze sposobów przyjęcia przez zamożne kraje najbardziej bezbronnych 
uchodźców jest przesiedlenie, proces, dzięki któremu uchodźcy i uchodźczynie mogą zacząć od 
początku życie w nowym kraju, innym niż ten, do którego uciekli i w którym obecnie przebywają. 

Podczas gdy pewne zamożniejsze kraje zapewniły niektórym uchodźcom i uchodźczyniom nowy 
start w życiu, wciąż liczba osób, które w ten sposób przyjęto jest niewspółmiernie mała w 
porównaniu do rzesz uchodźców i uchodźczyń przyjmowanych przez inne kraje. 

W roku 2015 do sześciu najbogatszych państw przesiedlono zaledwie 57 167 osób, tj. niecałe 6% 
mężczyzn, kobiet i dzieci na całym świecie, będących wówczas w palącej potrzebie przesiedlenia. 

Najbogatsze państwa mają także do dyspozycji inne sposoby przyjmowania uchodźców i 
uchodźczyń oraz wspierania ich, tak aby nie musieli wyruszać w śmiertelnie niebezpieczną podróż w 
poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Rządy państw mogą ułatwić połączenie się uchodźczych 
rodzin w danym kraju oraz zaoferować im wizy humanitarne, które pozwolą na bezpieczną podróż 
do miejsca złożenia wniosku o azyl. Żaden z tych środków nie może być nigdy użyty w celu 
podważenia prawa ludzi podróżujących innymi trasami do ubiegania się o azyl w takim kraju. Prawo 
do ubiegania się o azyl, tj. do poszukiwania obrony przed prześladowaniem, jest rdzeniem 
międzynarodowego prawa dotyczącego uchodźców i uchodźczyń, którego przestrzeganie musi być 
zagwarantowane. 

Aby dowiedzieć się jak najwięcej o kwestii uchodźców i uchodźczyń oraz roli NGO w twoim kraju, 
warto zapoznać się z następującymi raportami Oxfam International: 

• Raport Oxfam International: A Poor Welcome from the Worlds Wealthy 

• Raport Oxfam International o prawach migrantów we Włoszech: Hotspots, Rights Denied 

• Raport Oxfam International: Voices of Refugees and Migrants in Greece 
 

 

 

 

 

 

https://www.oxfam.org/en/research/poor-welcome-worlds-wealthy
https://www.oxfam.org/en/research/hotspot-rights-denied
https://www.oxfam.org/en/research/europe-dont-let-us-down

