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Bruksela, 10 września 2015r.
Szanowny Panie Przewodniczący Rady UE,
Szanowny Panie Tusk,
Nie tak dawno temu, podczas II Wojny Światowej i w czasie epoki komunizmu oraz Zimnej
Wojny, to Polska była jednym z krajów, z którego uciekali uchodźcy. Dzisiaj, Polacy jako
obywatele Europy mogą korzystać ze swobody poruszania się po całym kontynencie
europejskim. W związku z tym, czy jako pierwszy polski lider Rady Unii Europejskiej nie
powinien Pan przewodniczyć europejskiej akcji humanitarnej i dostarczyć pomocy tym, którzy
uciekają przed wojną i opresją?
Pomimo poprzednich inicjatyw, polityka migracyjna Unii Europejskiej nie należy do udanych.
Tymczasem, europejskie społeczeństwo obywatelskie udowodniło już parokrotnie, że jest
aktywne, zwłaszcza w obliczu nieszczęścia tak ogromnej liczby osób. Nasi obywatele chcą
pomagać, wspierać duchowo i materialnie najbardziej potrzebujących. Szukający azylu są
niezwykle ciepło witani na niemieckich dworcach, wolontariusze pomagają im na Węgrzech,
wspierają ich francuskie rodziny oraz kościół katolicki.
Dla wszystkich biur JRS, polityka „otwartych drzwi”, która gwarantuje bezpieczeństwo i ochronę
praw człowieka osób szukających azylu oraz uchodźców, nie należy tylko i wyłącznie do tradycji
religii chrzescijańskiej. Pomoc najbardziej potrzebującym jest wartością uniwersalną, bliską
każdemu człowiekowi. Jako JRS wspieramy wszystkich, bez względu na wiarę czy pochodzenie.
Unia Europejska musi zacząć w sposób odważny i bezpośredni pomagać uchodźcom i
szukającym azylu oraz ustanowić obowiązkowy, europejski program przesiedleń
(resettlement). Aktywności społeczeństwa obywatelskiego musi towarzyszyć odpowiednia i
szybka odpowiedź polityczna Unii.
W celu uniknięciach dalszych ofiar, Unia Europejska musi zagwarantować więcej bezpiecznych i
regularnych kanałów migracyjnych, takich jak m.in. system uniwersalnych wiz humanitarnych
oraz rozwój polityki łączenia rodzin.
Wszystkie kraje UE muszą zagwarantować odpowiednie warunki pobytu dla najbardziej
potrzebujących kobiet, mężczyzn oraz dzieci. Uchodźcy przybywający do Europy muszą być
traktowani godnie i zgodnie z przysługującymi im prawami człowieka.
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W związku z dzisiejszą sytuacją w Europie, chcemy przypomnieć o ogromnym znaczeniu
ochrony i gwarancji międzynarodowych prawa człowieka:
•

•

Ochrona życia oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa osobom uciekającym przed
wojną oraz opresją należy do prawnych oraz moralnych obowiązkow naszych rządów.
Wszystkie 28 krajów Unii podpisały Konwencję genewską dotyczącą statusu uchodźcy (z
1951r.). Nasze rządy muszą również respektować zasadę non-refoulement: żadna osoba
nie może być deportowana do kraju, gdzie istnieje ryzyko prześladowania, gdzie jej życie
będzie zagrożone lub gdzie jej prawa człowieka będą łamane. Ta zasada dotyczy nietylko
krajów, z których uchodźcy uciekają, ale też naszych państw europejskich, które często
nie są w stanie przyjąć osób w odpowiednich warunkach lub, po prostu, które
dobrowolnie nie szanują praw podstawowych szukających azylu.
Wszystkie kraje członkowskie muszą zagwarantować i szanować prawa człowieka
każdej osoby ubiegającej sie o azyl (zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka
oraz z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej).

Europa, czerpiąc ze swojej historii oraz wielu pięknych tradycji, nie powinna ignorować tych,
którzy najbardziej potrzebują jej pomocy. Polska jest znana ze swojej kultury gościnności.
Wierzymy, że ta najważniejsza polska wartość może być przekształcona w wartość europejską.
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„Jacyś ludzie”
Jacyś ludzie w ucieczce przed jakimiś ludźmi.
W jakimś kraju pod słońcem
i niektórymi chmurami.
Zostawiają za sobą jakieś swoje wszystko,
obsiane pola, jakieś kury, psy,
lusterka, w których właśnie przegląda się ogień.
Mają na plecach dzbanki i tobołki,
im bardziej puste, tym z dnia na dzień cięższe.
Odbywa się po cichu czyjeś ustawanie,
a w zgiełku czyjeś komuś chleba wydzieranie
i czyjeś martwym dzieckiem potrząsanie.
Przed nimi jakaś wciąż nie tędy droga,
nie ten, co trzeba most
nad rzeką dziwnie różową.
Dokoła jakieś strzały, raz bliżej, raz dalej,
w górze samolot trochę kołujący.
Przydałaby się jakaś niewidzialność,
jakaś bura kamienność,
a jeszcze lepiej niebyłość
na pewien krótki czas albo i długi.
Coś jeszcze się wydarzy, tylko gdzie i co.
Ktoś wyjdzie im naprzeciw, tylko kiedy, kto,
w ilu postaciach i w jakich zamiarach.
Jeśli będzie miał wybór,
może nie zechce być wrogiem
i pozostawi ich przy jakimś życiu.
Wisława Szymborska
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