
Według badania Eurostatu 72 proc. obywateli UE
chce, aby unijna administracja zaangażowała się
w wypracowanie nowych ram dla polityki
azylowo-migracyjnej. Doświadczenia z lat 2015-
16 były bowiem wstrząsem dla Europy. Dlatego
we wrześniu 2020 r. Komisja Europejska
przedstawiła projekt nowego paktu o migracji         
i azylu. Teraz toczą się w tej sprawie szerokie
konsultacje polityczne i społeczne. 

Ich częścią była debata online na ten temat
zorganizowana przez Komisję Europejską –
Przedstawicielstwo w Polsce we współpracy z
Centrum Stosunków Międzynarodowych. 
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Tak, proponujemy
obowiązkowy mechanizm

solidarnościowy. 
Bo każde państwo

członkowskie UE powinno
uczestniczyć 

w rozwiazywaniu problemu
migracji w zależności od
swojego rozmiaru i siły. 

 



O polityce migracyjnej w Unii Europejskiej (UE) rozmawiali: Ylva Johansson -
komisarz UE odpowiedzialna za sprawy wewnętrzne, Christine Goyer -
przedstawicielka Agencji ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) w Polsce, 
dr Mariusz Boguszewski - dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych
MSWiA, dr Małgorzata Pacek - wykładowczyni Centrum Europejskiego
Uniwersytetu Warszawskiego i b. konsul RP, oraz ks. prof. Janusz Balicki -
kierownik Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dyskusję moderowała 
dr Małgorzata Bonikowska - prezes CSM.
 
Przedstawiamy główne wątki i wnioski z tej debaty.

NIE KAŻDA MIGRACJA TO PROBLEM
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Śmiem się nie zgodzić, że
tej solidarności nie ma

(…). To, czego nie ma, to
zgody na obowiązkową
relokację na podstawie
automatycznego klucza.

 
 

DR MARIUSZ
BOGUSZEWSKI

Corocznie do UE przybywa legalnie ok. 3 mln ludzi, którzy uzyskują prawo pobytu.
Większość z nich to osoby zakładające rodziny z obywatelami Unii. Ponad 1 mln
przyjeżdża ze względu na pracę oraz w celach naukowych. Jednocześnie ok. 1-1,5 mln
osób rocznie opuszcza Europę z podobnych powodów: rodzinnych, związanych z pracą,
studiami i badaniami naukowymi. To oznacza, że Unii przybywa co roku ok. 2 mln
mieszkańców. Ze względu na starzenie się społeczeństwa,  Europa tych ludzi potrzebuje,
dlatego 600-700 tys. osób co roku dostaje unijne obywatelstwo. 

W 2015 r., w wyniku m.in. Arabskiej Wiosny i wojny w Syrii, liczba nieregularnej migracji
do Unii Europejskiej zwiększyła się nagle o ponad 10 razy. Do krajów UE trafiło ok. 2 mln
przybyszów. To był szok o poważnych konsekwencjach politycznych i społecznych.
 
Od roku 2017 liczba ta zdecydowanie spadła. W 2019 r. do krajów UE trafiło 140 tys.
nieregularnych imigrantów, a w 2020 roku – podobna liczba. Unia Europejska nadal
jednak nie uporała się ze skutkami kryzysu migracyjnego z lat 2015-2016.
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GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PAKTU

Istotne zmniejszenie nieregularnej migracji do UE drogą lądową 

Sprawniejsze i szybsze procedury azylowe dla osób ubiegających się 

Szybka weryfikacja nieregularnych migrantów i organizacja powrotów
osób, którym nie udzielono azylu. Statystyki pokazują, że ok. 1/3 to
uchodźcy a aż 2/3 to migranci ekonomiczni. Co roku ok. pół miliona
osób otrzymuje negatywną decyzję co do pozostania na terytorium UE,
ale tylko 1/3 z nich rzeczywiście wraca do swych krajów – m.in. 

Wprowadzenie mechanizmu solidarnościowego między krajami
członkowskimi UE, opartego na elastyczności. Każde państwo brałoby
udział we wspólnym rozwiązywaniu problemu migrantów, jednak forma
zaangażowania byłaby zróżnicowana (elastyczność): od przyjęcia
pewnej puli przybyszów na swoim terytorium i ich integracji ze
społecznością lokalną, po wzięcie odpowiedzialności organizacyjnej 

Nowy unijny Pakt zmierza do uregulowania czterech obszarów
problemowych, w których dotąd nie było jasnych zasad:
 

i morską. Chodzi zarówno o uszczelnienie unijnej granicy zewnętrznej
(m.in. poprzez zwalczanie przemytu czy współpracę straży granicznej
państw sąsiedzkich), jak i zapobieganie śmiertelnym wypadkom 
(w pierwszych 5 miesiącach 2021 r. już 800 osób utonęło w Morzu
Śródziemnym). 

o status uchodźcy, w tym dla dzieci, którym nie towarzyszą dorośli.
 

z powodu braku umów o readmisji lub chęci państw pochodzenia do
przyjmowania tych osób z powrotem.

 

i finansowej za odesłanie osób, którym odmówiono prawa pozostania 
w UE do krajów pochodzenia.
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Nie ma solidarności
dobrowolnej. Jeżeli

tworzymy wspólnotę, to
musimy być solidarni. Jeżeli

solidarności nie ma, to 
i wspólnoty nie ma. 

 
 
 
 

 

 KS. PROF.
JANUSZ 
BALICKI
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WNIOSKI Z DEBATY
Pandemia zmniejszyła skalę migrowania do Europy, ale jednocześnie
znacznie utrudniła polityczne konsultacje propozycji KE, zwłaszcza
bezpośrednie negocjacje z państwami członkowskimi. Od czerwca 2021
proces ten wreszcie ruszył, do omawiania paktu przystępuje też
Parlament Europejski. 

Pakt jest kompromisem między różnymi podejściami rządów państw
członkowskich do problemu migracji. Nikogo do końca nie zadawala, 
ale próbuje posunąć unijną dyskusję o europejskiej polityce azylowej do
przodu. Największe spory wywołuje kwestia „elastycznej solidarności”. 
W skrajnym przypadku może ona bowiem doprowadzić do
pozostawienia krajów najciężej dotkniętych migracjami bez realnego
wsparcia.

Zmiana polityki migracyjnej i azylowej UE wymaga rozszerzenia
współpracy z państwami, których obywatele migrują do Europy oraz 
z krajami tranzytowymi. Komisja Europejska uważa, że im wszystkim
także trzeba pomóc w radzeniu sobie z problemami migracyjnymi,        
 z ochroną ich granic, w walce z grupami przemytniczymi. Organizacje
humanitarne obawiają się z kolei, że rozwiązania proponowane przez
KE odnoszą się do dużych konglomeratów ludzi, ale mogą gubić prawa
jednostek wynikające z umów międzynarodowych. 
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Kryzys migracyjny jest często
odhumanizowany. Patrzymy

na liczby i nie dostrzegamy za
nimi ludzi, nie widzimy ich

dramatów ani przyczyn, dla
których opuszczają swoje

domy.
 
 
 

 
 CHRISTINE

GOYER
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Europa zdaje sobie sprawę, że nie ograniczy migracji, jeśli nie pomoże zapobiegać
jej przyczynom. Wymaga to współpracy z państwami sąsiedzkimi i organizacjami
międzynarodowymi, a także tworzenia trwałych mechanizmów niwelowania
nierówności ekonomicznych na świecie i zapobiegania katastrofie klimatycznej. 

Państwa członkowskie UE muszą znaleźć rozwiązanie zanim pandemia się
skończy i fale imigrantów znów wzrosną. Europa zdaje sobie bowiem sprawę, że
będzie nadal celem wędrówki na północ ludzi z Afryki i Azji. Część z nich ucieka
przed konfliktami, część poszukuje lepszego życia i pracy. 

Publikacja została finansowana ze środków Komisji Europejskiej  i powstała na
podstawie debaty online „Migracje w Europie. Nowy pakt o migracji i azylu”.

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów. Komisja Europejska nie
ponosi odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
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W projekcie Paktu
niebezpieczna wydaje mi się

duża koncentracja na
państwach pochodzenia 

i budowaniu z nimi
współpracy. Bo możemy się od

nich nazbyt uzależnić, a to
niekoniecznie są kraje

demokratyczne. 
 
 
 
 

 

DR MAŁGORZATA
PACEK
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https://www.facebook.com/CIR.CSM/videos/844258173194941

