Załącznik nr 1 do scenariusza I – Test wiedzy o uchodźcach:

Test wiedzy: odpowiedz najlepiej jak potrafisz na poniższe pytania:

Pytanie 1.

Jaki procent społeczeństwa polskiego w 2017
roku stanowili imigranci (wraz z uchodźcami)?

a) 1,5%
b) 10%
c) 15,5%

Pytanie 2.

Ilu było uchodźców na świecie w 2017 roku?

a) 5 mln
b) 20 mln
c) 65 mln

Pytanie 3.

Obywatele którego kraju najczęściej otrzymują
status uchodźcy w Polsce?

a) Syria
b) Ukraina
c) Federacja Rosyjska

Pytanie 4.

a) Turcja
Z którego kraju pochodzi najwięcej uchodźców
b) Ukraina
w Europie?
c) Syria

Pytanie 5.

Wymień trzy nazwiska słynnych uchodźców
z Polski (na przestrzeni dziejów) lub trzy grupy
uchodźców z Polski (podaj nazwę grupy
społecznej lub mniejszości kulturowej)

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznik nr 2 do scenariusza nr I
– podstawowe pojęcia oraz wyjaśnienie mitów:
Najważniejsze definicje i pojęcia:

pojęcia
związane
z uchodźcami

Rysunek 1 Opracowanie własne pojęć
związanych z uchodźcami.

Typy migracji (przykłady kategorii) 1 :
• Przymusowe/wymuszone (uchodźcy) – Dobrowolne (imigranci)
• Zewnętrzne (np. imigranci, ekspaci, studenci zagraniczni) – Wewnętrzne (np. ze wsi do miast,
uchodźcy wewnętrzni)
• Trwałe (pow. 1 roku) – Czasowe (okresowe, wahadłowe)
• Kierunek: emigracja (np. z Polski do USA), imigracja (np. z Chin do Polski), reemigracja
(np. Polacy powracający do Polski z Wielkiej Brytanii), repatriacja (np. Polacy z Kazachstanu
powracający do Polski)
• Zróżnicowanie ze względu na cel (studia, praca, misje, emerytura, potrzeba wzbogacenia życia,
itp.)
• Inne: np. obywatele UE, rezydenci UE, TCK (Third Culture Kids – Dzieci Trzeciej Kultury, posiadający rodziców pochodzących z różnych krajów i wychowujący się w kolejnym kraju), imigranci
z pierwszego/drugiego/trzeciego pokolenia, globalni nomadzi.
Zróżnicowanie kulturowe w Polsce. Po co ta wiedza? -> Znasz takie mity?
• W Polsce mieszkają tylko Polacy.
• Polska nigdy nie była zamieszkiwana przez inne narodowości (jeśli w ogóle, to było to dawno),
dlatego nie jesteśmy przygotowani na przyjęcie uchodźców.
• Ukraińcy w Polsce to uchodźcy.
• Ukraińcy/Ormianie w Polsce to imigranci.
1. Za: Białek, K. (2015) Przegląd teorii i badań na temat dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym. Warszawa: Fundacja Różnorodności Społecznej.

Zróżnicowanie etniczne w Polsce 2 :
Mniejszości narodowe:

Niemiecka (ok 150 tys.)

Białoruska (ok 50 tys.)

Ukraińska (ok 50 tys.)

Rosyjska (ok 13 tys.)

Litewska (ok 8 tys.)

Żydowska (ok 7 tys.)

Ormiańska (ok 4 tys.)

Czeska (ok 3 tys.)

Słowacka (ok 3 tys.)

mniejszości etniczne:

Romska (ok 15 tys.)

Łemkowska (ok 10 tys.)

Tatarska (ok 2 tys.)

Karaimska (poniżej 500 osób)
Pozostałe grupy etniczne: Ślązacy (ok 850 tys.) i Kaszubi (ok 230 tys.)

Polska – zróżnicowanie kulturowo-religijne – fakty:
• 96,5% wszystkich mieszkańców Polski posiada polskie pochodzenie etniczne oraz polskie obywatelstwo3, a dalej:
• 2% spośród wszystkich obywateli Polski to członkowie mniejszości narodowych i etnicznych
• 1,5% mieszkańców Polski to migranci, przy czym jedynie 0,5% z nich posiada zezwolenie na
pobyt stały
• 92,2% (ponad 35 mln) ludzi w Polsce określa siebie jako członków Kościoła RzymskoKatolickiego4

2. Za: Narodowy Spis Powszechny 2011, GUS 2018
3. Za: GUS, 2018
4. Za: Pew Research Centre 2018

Uchodźcy w Polsce – podstawowe dane liczbowe 5:
Top 5 państw, których obywatele złożyli wnioski o nadanie statusu uchodźcy w Polsce w ostatnich 10 latach (2007-2017):
1 kulka oznacza 100 osób
1. Rosja (73302 złożonych wniosków)

2. Gruzja (12895)

3. Ukraina (6595)

4. Armenia (1902)

5. Tadżykistan (1612)

4116 osób dostało ochronę uzupełniającą
tylko 587 osób dostało status uchodźcy
Top 5 państw, których obywatele otrzymali formę ochrony międzynarodowej (status uchodźcy
lub ochronę uzupełniającą6) w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat (2007-2017):
status uchodźcy:

1.
Rosja
(587)

1 kulka oznacza 1 osobę

2.
Syria
(435)

3.
Białoruś
(156)

4.
Irak
(96)

5.
Bez obywatelstwa
(tzw. „bezpaństwowcy”)
(71)

ochrona uzupełniająca:

x
ok.3,5

5
6

1.
Rosja
(4116)

2.
Ukraina

(148)

3.
Irak
(93)

Za: Urząd ds. Cudzoziemców przy MSWiA, 2018 r.
Dane dotyczą lat 2008-2017, ponieważ forma ochrony uzupełniającej zaczęła obowiązywać od 2008 r.

4.
Syria
(50)

5.
Somalia
(31)

Imigranci w Polsce – podstawowe dane liczbowe 7 :
Top 5 państw, których obywatele starali się i uzyskali zezwolenia na POBYT CZASOWY
w latach 2007-2017:

liczba osób składających wnioski
liczba wydanych pozwoleń

Ukraina
272696 / 196552

Wietnam
31908 / 27004

Chiny
30126 / 25702

Białoruś
23499 / 20159

Rosja
19971 / 16843

Top 5 państw, których obywatele starali się i uzyskali zezwolenia na POBYT STAŁY
w latach 2007-2017:

liczba osób składających wnioski
liczba wydanych pozwoleń

Ukraina
38795  / 30196

7

Białoruś
12571 / 9988

Za: Urząd ds. Cudzoziemców przy MSWiA, 2018 r.

Rosja
3342 / 2641

Wietnam
1669 / 1492

Armenia
1051 / 873

Kategorie cudzoziemców w Polsce – definicje prawne:
CUDZOZIEMIEC

osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego

UCHODŹCA

osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem
z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do
określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych
przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie
może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego
państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się
poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania nie może
lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego państwa

OSOBA UBIEGAJĄCA
SIĘ O OCHRONĘ
MIĘDZYNARODOWĄ
NA TERYTORIUM RP

osoba deklarująca po przyjeździe do kraju imigracji uzasadnioną
obawę przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii,
narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej
lub z powodu przekonań politycznych w państwie, którego jest
obywatelem, oraz że nie może lub nie chce z powodu tych obaw
korzystać z ochrony tego państwa

Formy ochrony dla cudzoziemców przyznawane w Polsce:
Status uchodźcy –
(uchodźca)

cudzoziemiec uznany za uchodźcę przez Wysokiego Komisarza
Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców, zgodnie z jego
mandatem wynikającym z Konwencji Genewskiej oraz Statutu Biura
UNHCR zatwierdzonego rezolucją Zgromadzenia ONZ 428(V) z dnia
14 grudnia 1950 r.
[Państwa, które podpisały i ratyfikowały Konwencję Genewską
przyznają status uchodźcy wedle swojego prawa, które
odzwierciedla zapisy Konwencji. W Polsce status uchodźcy
nadawany jest zgodnie z Ustawą o Ochronie Cudzoziemców na
terytorium RP.]

Ochrona uzupełniająca Cudzoziemcowi, który nie spełnia warunków do nadania statusu
uchodźcy, udziela się ochrony uzupełniającej, w przypadku gdy
powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste
ryzyko doznania poważnej krzywdy przez:
1) orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji,
2) tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie,
3) poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia
wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności
cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego
konfliktu zbrojnego
– i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce korzystać
z ochrony kraju pochodzenia.
[Jest to najczęściej przyznawana forma ochrony międzynarodowej
w Polsce].

Pozostałe (rzadziej udzielane) formy ochrony w Polsce:
Pobyt ze
względów
humanitarnych
i pobyt
tolerowany

Cudzoziemiec, który z ważnego powodu nie może zostać zobowiązany do
powrotu do kraju pochodzenia, może uzyskać w Polsce zgodę na pobyt
ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany. Zgodę na
pobyt ze względów humanitarnych oraz zgodę na pobyt tolerowany może
uzyskać cudzoziemiec, jeżeli zobowiązanie go do powrotu: może nastąpić
jednie do państwa, w którym:
a) zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa
osobistego, lub
b) mógłby on zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub
poniżającemu traktowaniu albo karaniu, lub
c) mógłby być zmuszony do pracy, lub
d) mógłby być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo
być ukarany bez podstawy prawnej.
Dodatkowo, zgoda na pobyt ze względów humanitarnych jest udzielana,
jeżeli zobowiązanie cudzoziemca do powrotu:
a) naruszałoby jego prawa do życia rodzinnego lub prywatnego, lub
b) naruszałoby prawa dziecka.
Zgoda może być cofnięta, zgoda w określonych sytuacjach też wygasa.

Ochrona
czasowa

Cudzoziemcom masowo przybywającym do Rzeczypospolitej Polskiej,
którzy opuścili swój kraj pochodzenia lub określony obszar geograficzny,
z powodu obcej inwazji, wojny, wojny domowej, konfliktów etnicznych lub
rażących naruszeń praw człowieka, można udzielić ochrony czasowej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na to, czy ich przybycie
miało charakter spontaniczny, czy też było wynikiem pomocy udzielonej
im przez Rzeczpospolitą Polską lub społeczność międzynarodową.
Ochrony czasowej udziela się do chwili, gdy możliwy stanie się powrót
cudzoziemców do uprzedniego miejsca ich zamieszkania, jednakże nie
dłużej niż na okres roku.
Jeżeli po upływie roku nie ustaną przeszkody do bezpiecznego powrotu
cudzoziemców do uprzedniego miejsca ich zamieszkania, okres ochrony
czasowej przedłuża się o dalsze 6 miesięcy, jednak nie więcej niż dwa razy.

Najważniejsza definicja 8 :
Uchodźcą jest osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu
swojej:
• rasy,
• religii,
• narodowości,
• przynależności do określonej grupy społecznej
• lub z powodu przekonań politycznych
przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu
tych obaw korzystać z ochrony tego państwa,
albo, która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się na skutek podobnych zdarzeń, poza
państwem swojego dawnego stałego zamieszkania nie może lub nie chce z powodu tych obaw
powrócić do tego państwa.
8

Zgodnie z Konwencją Genewską oraz Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Załącznik nr 3 do scenariusza nr II: STEREOTYPY

Stereotypy są jednym ze sposobów automatycznego opisywania kultur. Pojawiają się automatycznie; utrudniają kontakt z przedstawicielami innych kultur. Należy pamiętać, że uchodźcy
także mają stereotypy o Polakach:
• Każdy kraj ma mitologię wyjątkowości – centrum świata, początek cywilizacji, mesjanizm;
• Polska może być przystankiem, często dobrze znanym;
• Stereotypy o Europie zachodniej mieszają się z brakiem wiedzy i rozczarowaniem.
Co wpływa na kontakt między grupami odmiennymi kulturowo?
• Różny status grupy (ekonomiczny, polityczny, społeczny)
• Historia stosunków między grupami
Stereotypy, uprzedzenia a dyskryminacja
STEREOTYP
• Brak wiedzy
• Wiedza niekompletna
• Ufanie niezweryfikowanym
przekazom medialnym
• Uproszczenie, schematy
np. „AFRYKAŃCZYCY SĄ
WESELI ALE LENIWI.”1
lub
„WSZYSCY MUZUŁMANIE TO
TERRORYŚCI”

UPRZEDZENIE:
Uproszczony sąd
lub jednoznaczna ocena
nacechowana emocjonalnie
np. „NIE UFAM
AFRYKAŃCZYKOM”
lub
„NIE LUBIĘ MUZUŁMANÓW,
BOJĘ SIĘ ICH”.

DYSKRYMINACJA:
Świadome lub nieświadome
niesprawiedliwe traktowanie
osób ze względu na ich
rzeczywistą
lub domniemaną
przynależność grupową.
np. „NIE ZATRUDNIĘ
NIKOGO Z AFRYKI”
lub
„NIE WYNAJMĘ
MIESZKANIA ŻADNEMU
MUZUŁMANINOWI”

Zatem:

STEROTYP = MYŚL
UPRZEDZENIE = MYŚL + EMOCJA
DYSKRYMINACJA = MYŚL + EMOCJA + ZACHOWANIE
W przypadku uchodźców, mity na ich temat powstają głównie w wyniku posługiwania się stereotypami (nie wiemy, więc „dopowiadamy” sobie) i uprzedzeniami (nie znamy, więc boimy się
i często z tego powodu reagujemy niechęcią lub agresją).
Więcej na temat łańcucha dyskryminacji: https://rownosc.info/dictionary/ancuch-dyskryminacji/

1. Pojęcie „Afrykanin” jest tutaj formą grzecznościową. W codziennych sytuacjach, posługując się stereotypem, niektórzy używają bardziej pejoratywnych określeń
w stosunku do osób z Afryki. Celem tego cwiczenia jest jednak niepromowanie słów obraźliwych czy etykiet z mowy nienawiści, dlatego też użyto tu słowa
„Afrykanin”.

Piramida dyskryminacji wg. Gordona Allporta:

Źródło: https://rownosc.info/dictionary/ksenofobia/

Analiza przykładowych faktów i mitów:
MIT

FAKT

Uchodźcy są
bogaci, bo
mają drogie
smartfony

Tak, większość uchodźców inwestuje w zakup drogich, dobrych i sprawnych
smartfonów i tabletów, które zawierają dla nich wszystko: mapę drogi,
zdjęcia rodziny, kontakt z najbliższymi, itp.
Uchodźcy bywają bardzo bogaci, zamożni, niezamożni, ubodzy,
wykształceni, niewykształceni, zdrowi, chorzy, pracowici, leniwi. Są tak
zróżnicowani jak każda inna grupa społeczna.
Warto zapoznać się z filmem pod tym linkiem: https://www.youtube.com/
watch?v=m1BLsySgsHM&t=3s

Wszyscy
Syryjczycy to
muzułmanie

Przed wybuchem wojny domowej w Syrii, zamieszkiwali ją m.in.1 wyznawcy
takich religii: islam sunnicki (74%), islam alawitów (11%), inni muzułmanie
(w tym izmailici i Ithna’ashari lub szejk twelers) (2%), chrześcijaństwo (w tym
kościoły: grecki prawosławny, syryjski prawosławny, maronici, katolicy
syryjscy, rzymscy katolicy i greckokatolicy (10%), Druzowie (3%).
Warto pamiętać, że nie wszyscy Arabowie to Muzułmanie (bo także są wśród
nich chrześcijanie).

Jedynie
bogaci
ludzie mogą
pomagać
uchodźcom

W zasadzie większość filmów – wywiadów z wolontariuszami
i wolontariuszkami projektu „Solidarność tu i teraz” obala ten mit.

W Polsce/w
Europie jest
bardzo dużo
uchodźców

W Polsce uchodźcy stanowią niecałe 0,5%. Spośród prawie 38 mln
mieszkańców Polski, jedynie niecałe 1,5 % to cudzoziemcy (wliczając
uchodźców). Porównaj załącznik nr 2 oraz źródła podane w scenariuszu.

Wszyscy
terroryści to
muzułmanie

Terroryzm jest jedną z form skrajnego ekstremizmu, posługującego się
przemocą jako środkiem działania. W wielu religiach świata można wymienić
grupy terrorystyczne, przykłady:
– fundamentalizm islamski: Al Kaida, ISIS, czasem także Hamas (w zależności
od źródeł), Organizacja Wyzwolenia Palestyny
– fundamentalizm katolicki: IRA, ETA
– fundamentalizm hinduistyczny: Shiv Sena (Armia Śiwy)2
– fundamentalizm protestancki: Ku Klux Klan, White Supremacist Power3
Według statystyk, muzułmanie nie są sprawcami większości ataków
terrorystycznych na świecie4 i tak samo boją się terroryzmu, jak wyznawcy
innych religii5.

Dobrym źródłem stale weryfikowanych i aktualizowanych informacji nt. uchodźców jest portal
www.uchodzcy.info

1.
2.
3.
4.
5.

Za: UNHCR oraz raport Minority Rights Group International, http://www.refworld.org/docid/4954ce5ac.html, Dostęp 2018.02.14.
Za: Tibi, Bassam, (2004) Fundamentalizm religijny. Państwowy Instytut Wydawniczy.
Za: Picciolini, Christian (2017) White American Youth: My Descent Into America’s Most Violent Hate Movement--and How I Got Out. Hachette Books.
Za: https://www.huffingtonpost.com/omar-alnatour/muslims-are-not-terrorist_b_8718000.html Dostęp: 2018.02.14
Za: PEW Research Centre. http://www.pewresearch.org/ Dostęp: 2018.02.14

Załącznik nr 4 do scenariusza nr III
DANE O RODZINIE
NAZWISKO:  A_____________________________________
IMIONA:

OPIS KTO JEST KIM:

• __________________________

• OJCIEC

• __________________________

• MATKA

• __________________________

• SIOSTRA MATKI

• __________________________

• SYN

• __________________________

• CÓRKA

DANE O RODZINIE
NAZWISKO:  E_____________________________________
IMIONA:

OPIS KTO JEST KIM:

• __________________________

• OJCIEC

• __________________________

• BRAT OJCA

• __________________________

• SYN

• __________________________

• SYN

• __________________________

• CÓRKA

DANE O RODZINIE
NAZWISKO:  K_____________________________________
IMIONA:

OPIS KTO JEST KIM:

• __________________________

• BABKA

• __________________________

• MATKA

• __________________________

• SYN

• __________________________

• SYN

• __________________________

• KUZYNKA

DANE O RODZINIE
NAZWISKO:  B_____________________________________
IMIONA:

OPIS KTO JEST KIM:

• __________________________

• BRAT

• __________________________

• BRAT

• __________________________

• BRAT

• __________________________

• KUZYN

• __________________________

• KUZYN

DANE O RODZINIE
NAZWISKO:  S_____________________________________
IMIONA:

OPIS KTO JEST KIM:

• __________________________

• OJCIEC

• __________________________

• MATKA

• __________________________

• SYN

• __________________________

• SYN

• __________________________

• CÓRKA

DANE O RODZINIE
NAZWISKO:  CH_____________________________________
IMIONA:

OPIS KTO JEST KIM:

• __________________________

• MATKA

• __________________________

• CÓRKA

• __________________________

• CÓRKA

• __________________________

• SYN

• __________________________

• SYN

Załącznik nr 5 do scenariusza nr III – Rzeczy rodziny

RZECZY WYBRANE DO WZIĘCIA ZE SOBĄ
1. …………………………………………………..…………………………………………………..
2. …………………………………………………..…………………………………………………..
3. …………………………………………………..…………………………………………………..
4. …………………………………………………..…………………………………………………..
5. …………………………………………………..…………………………………………………..
6. …………………………………………………..…………………………………………………..
7. …………………………………………………..…………………………………………………..
8. …………………………………………………..…………………………………………………..
9. …………………………………………………..…………………………………………………..
10. …………………………………………………..…………………………………………………..

RZECZY WYBRANE DO WZIĘCIA ZE SOBĄ
1. …………………………………………………..…………………………………………………..
2. …………………………………………………..…………………………………………………..
3. …………………………………………………..…………………………………………………..
4. …………………………………………………..…………………………………………………..
5. …………………………………………………..…………………………………………………..
6. …………………………………………………..…………………………………………………..
7. …………………………………………………..…………………………………………………..
8. …………………………………………………..…………………………………………………..
9. …………………………………………………..…………………………………………………..
10. …………………………………………………..…………………………………………………..

Załącznik nr 6 do scenariusz nr IV:
Karta pracy na rzecz uchodźców.

Co mogę zrobić
na rzecz /
z uchodźcami
Typ działania /
aktywności

Jakie będą
efekty dla
uchodźcy/
uchodźczyni/
uchodźców/
uchodźczyń?

Jakie będą
korzyści dla
mnie?

Kto może mi
pomóc? Do
kogo mogę się
zgłosić? Z kim
wspólnie mogę
pomóc?

Jakie kroki
chcę podjąć by
zrealizować to
działanie?

Dziś

Raz w miesiącu

Raz w roku

Raz na 5 lat

