


Zagadnienie kryzysu 
migracyjnego w Europie







W związku z tym, że 
większość szlaków przebiega 
przez Morze Śródziemne, 
wiąże się to z dużą liczbą 
przypadków śmierci wśród 
uchodźców przedostających 
się do Europy tą drogą.. 
.



W październiku 2013 po morskiej 
katastrofie u wybrzeży Lampedusy, 

w której zginęło ponad 300 osób, 
premier włoski Enrico Letta
postanowił wszcząć operację 

poszukiwawczo-ratunkową Mare 
Nostrum. W listopadzie 2014 
Europejska Agencja Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej 

rozpoczęła operację Triton, która 
zastąpiła włoską operację Mare 
Nostrum. Pomimo tych wysiłków 

według Międzynarodowej 
Organizacji ds. Migracji nadal 

zwiększa się śmiertelność wśród 
uchodźców próbujących przedostać 

się przez Morze Śródziemne. 



W 2014 roku na morzu 
zginęło ponad 3,5 tys. 

osób, blisko 3,7 tys. osób 
w roku 2015, około 5tys.



15 czerwca 1990 roku w Dublinie 
Państwa Członkowskie Wspólnot 
Europejskich podpisały Konwencję  
wyznaczającą państwo odpowiedzialne 
za rozpatrywanie wniosków o azyl 
złożonych w jednym z Państw 
Członkowskich. Postanowiono, że 
złożony przez uchodźcę wniosek o azyl 
rozpatrywany będzie przez państwo 
Unii Europejskiej, do którego 
uchodźca przyjechał w pierwszej 
kolejności. 



Biuro Wysokiego Komisarza ONZ 
ds. Uchodźców (UNHCR) wydało 
oświadczenie, że w związku z 
napływem tysięcy uchodźców, 
Grecji grozi katastrofa 
humanitarna. W odpowiedzi na 
apele Grecji i Włoch, premier 
Niemiec Angela Merkel oświadczyła: 
„ci, którzy potrzebują pomocy, 
muszą uzyskać azyl w Europie”. 
Tysiące uchodźców ruszyło 
szlakiem bałkańskim przez Węgry, 
kierując się do Austrii i Niemiec. 
Uchodźcy z Włoch natomiast 
przedostają się do Francji i w 
dalszej kolejności do Wielkiej 
Brytanii. 





Pod koniec 2010 
roku rozpoczęła się 
arabska wiosna, w 

wielu krajach 
arabskich doszło do 
licznych protestów 
przeciwko władzy. 
Doprowadziło to 

min. do wojny 
domowej w Syrii, 

konfliktu w Libanie 
oraz wojny domowej 

w Libii.





Co miesiąc z Erytrei ucieka 
ok. 5 tys. osób. Większość 
Erytrejczyków ucieka, z 

powodu łamania praw 
człowieka w tym kraju oraz 

obowiązkowej służby 
wojskowej trwającej 

nieokreślony czas.



Rosyjska aneksja 
Krymu i 

konflikt na 
Ukrainie, będące 

efektem 
Euromajdanu, 
doprowadziły do 
śmierci blisko 6 

tys. osób, oraz ok. 
2 miliony osób 

musiało opuścić
swoje domy.





Europejczycy starają się
pomóc potrzebującym 

imigrantom i uchodźcom. 
Wielu z nich potrzebuje opieki 

lekarskiej. Wielu oddało życie, 
by uciec w bezpieczne miejsce. 

Szukają spokoju od wojny i 
kryzysów. 

Lecz do Europy nie przybyli 

tylko ludzie szukający 
bezpieczeństwa. Przybyli 

również tacy którzy sieją
strach w naszych europejskich 
oczach. 



Co młodzież o tym sądzi? 

Pewna młoda Niemka 
wypowiedziała się na ten 
temat. Nastolatka wspomina 
kilkukrotnie, że boi się o 
własne życie.
,,Mężczyźni. Chrońcie swoje 
Kobiety i dzieci. 
Potrzebujemy tej pomocy. 
Naprawdę boimy się wyjść na 
zewnątrz.’’-mówi 
siedemnastolatka.



Częstym argumentem wysuwanym 
przez osoby które są za 

przyjęciem uchodźców jest fakt, 
że Polacy również często sami 

odnajdywali pomoc na emigracji.



Ad rem - Polacy również byli 
uchodźcami, to fakt 

niezaprzeczalny. Jednakże 
jednym z postanowień paktu 

zawartego między 
premierem rządu na 
wychodźstwie oraz 

ambasadorem ZSRR w 
Wielkiej Brytanii było 

utworzenie armii Polskiej w 
ZSRR (Słynna błękitna armia 
gen. Andersa), a w związku z 

tym faktem mężczyźni 
zdolni do walki wstąpili do 
armii, a kobiety, dzieci i 
starcy podróżowali przez 

Afrykę (udało im się 
dotrzeć aż do Tengeru!).





Czym więc różniła się 
emigracja Polaków podczas 

IIWŚ od dzisiejszego 
zalewu imigrantów z 

Afryki?



http://natemat.pl/148383,my‐tez‐bylismy‐uchodzcami‐w‐czasie‐ii‐wojny‐
swiatowej‐przyjmowali‐nas‐na‐calym‐swiecie

https://www.google.pl/search?client=firefox‐b‐
ab&biw=2293&bih=1134&tbm=isch&sa=1&q=wojsko+polskie+ii+wojna+%C5%9Bwiatowa&oq=wo
jsko+polskie+II+wojna+%C5%9Bwia&gs_l=psy‐
ab.1.0.0.383894.385405.0.386695.6.5.0.0.0.0.248.739.0j3j1.4.0....0...1.1.64.psy‐
ab..2.3.614.iVa0ZyWmVEw

https://www.google.pl/search?client=firefox‐b‐
ab&biw=2293&bih=1134&tbm=isch&sa=1&q=uchod%C5%BAcy&oq=uchod%C5%BAcy&gs
_l=psy‐ab.1.0.0l4.13930.19111.0.21064.8.8.0.0.0.0.195.1258.0j7.7.0....0...1.1.64.psy‐
ab..1.7.1253...0i67k1.7j5SRlZptXE

https://www.google.pl/search?client=firefox‐b‐
ab&biw=2293&bih=1134&tbm=isch&q=uchod%C5%BAcy+na+morzu+%C5%9Br%C3%B3d
ziemnym&sa=X&ved=0ahUKEwjKysSQ‐KbVAhVqCZoKHU3‐AYYQhyYILQ

http://odbudowarp.pl/17‐letnia‐niemka‐imigranci‐jestescie‐tutaj‐tak‐mile‐
widziani‐jak‐ebola/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_migracyjny_w_Europie
https://br.depositphotos.com/95739482/stock‐photo‐migration‐map‐with‐map‐
with.html

http://www.newsweek.pl/polska/trasy‐przerzutu‐imigrantow‐w‐europie‐polska‐
imigranci‐,artykuly,371128,1.html


