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Komunikat MSZ w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W Ambasadzie RP w Pekinie powołany został zespół
odpowiedzialny za kontakt z Polakami. Wszyscy nasi
obywatele przebywający na zagrożonym obszarze lub
powracający do kraju są w dobrej kondycji i nie
wykazują żadnych oznak zakażenia.
Zarówno nasze placówki, jak i centrala MSZ pozostają
w stałym kontakcie z partnerami unijnymi. Dzięki
staraniom służby konsularnej RP i współpracy na linii
Pekin-Warszawa-Paryż 30 obywateli RP wraz z
rodzinami wróciło z Wuhan do Polski.
Na wniosek Ambasady RP w Pekinie, MSZ
zaostrzył ostrzeżenie dla podróżujących do prowincji
Hubei do poziomu „odradzamy wszelkie podróże”
. Do pozostałej części Chin odradzamy podróże, które
nie są konieczne.
MSZ i placówki zagraniczne prowadzą stałą
działalność informacyjną. Najbardziej aktualne
komunikaty znajdują się na stronach placówek,
koncie @PolakZaGranica oraz w Informacjach dla
podróżujących.
Co robić, gdy wracasz z Chin i źle się czujesz?
Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni odwiedziłeś Chiny lub
miałeś kontakt z osobą, która tam była a jednocześnie
masz temperaturę powyżej 38℃, kaszel i duszności,
powinieneś zgłosić się do najbliższego szpitalnego
oddziału chorób zakaźnych. Ich listę znajdziesz na
stronie Ministerstwa Zdrowia.
Jeśli obawiasz się, że mogłeś zarazić się
koronawirusem, możesz również skorzystać z linii
alarmowej najbliższej Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. Ich dane kontaktowe znajdziesz
na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego.
Aktualne informacje dot. koronawirusa są regularnie
publikowane na stronach internetowych i w mediach
społecznościowych.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
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– Cieszymy się z 
nowego otwarcia w 
relacjach polsko-
francuskich, jesteśmy 
gotowi do dalszego 
pogłębiania 
rozpoczętego dziś 
dialogu – podkreślił 
minister Jacek 
Czaputowicz podczas 
spotkania z ministrem 
ds. Europy i spraw 
zagranicznych Francji 
Jean-Yves’em Le 
Drianem.

Rozmowy ministrów spraw zagranicznych Polski i Francji dotyczyły współpracy dwustronnej, bieżącej agendy
europejskiej i międzynarodowej, z uwzględnieniem polityki wschodniej UE, sytuacji na Bliskim Wschodzie, a także
w regionie Sahelu. Spotkanie było jednym z elementów oficjalnej wizyty prezydenta Emmanuela Macrona w Polsce.
Wcześniej, w trakcie obrad plenarnych pod przewodnictwem obu prezydentów, ministrowie podpisali Polsko-
Francuski Program Współpracy na lata 2020-2023 w ramach Polsko-Francuskiego Partnerstwa Strategicznego.
Program definiuje najważniejsze pola współpracy, zarówno w relacjach bilateralnych, jak i w szerszym kontekście
polityki europejskiej.
Polsko-Francuski Program Współpracy na lata 2020-2023 stanowi odnowienie Partnerstwa Strategicznego między
Polską a Francją zawartego w 2008 r. Polska i Francja potwierdzają w nim chęć regularnej współpracy na różnych
szczeblach i w różnych formatach. Wskazują również na potrzebę współpracy z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej
oraz w ramach Trójkąta Weimarskiego. W dokumencie tym ustalono ponadto, że co roku odbywać się będą polsko-
francuskie konsultacje międzyrządowe. Polska i Francja będą jeszcze ściślej współpracować w głównych kwestiach
dotyczących agendy międzynarodowej, europejskiej, bezpieczeństwa, a także w dziedzinie gospodarki, energetyki i
technologii. Obszarami zainteresowania obu stron pozostają także nauka, badania i rozwój oraz kultura.
Ministrowie podkreślili, że dzisiejsze spotkanie jest wyrazem nowego otwarcia w relacjach polsko-francuskich oraz
że kwestie łączące oba kraje przeważają nad różnicami. Zadeklarowali również wolę wspólnych działań w celu
efektywnej realizacji podpisanego Programu Współpracy. Podczas spotkania podkreślono także potrzebę ożywienia
Trójkąta Weimarskiego, w tym na szczeblu ministrów spraw zagranicznych. Minister Jacek Czaputowicz poruszył
ponadto kwestię obecności Polaków w instytucjach Unii Europejskiej, w tym szczególnie w Europejskiej Służbie
Działań Zewnętrznych.

Odnowienie Partnerstwa Strategicznego z Francją
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Spotkanie	ministra	Jacka	Czaputowicza z	ambasadorami	państw	UE

Polska pozytywnie ocenia dobór
priorytetowych obszarów przez
Prezydencję Chorwacji w Radzie UE.
Będziemy aktywnie wspierać realizację
celów wyznaczonych przez naszych
chorwackich przyjaciół – powiedział
minister Jacek Czaputowicz podczas
spotkania z ambasadorami krajów UE,
akredytowanymi w Polsce.

Szef polskiego MSZ podkreślił, że Polska i Chorwacja mają wspólny pogląd
co do perspektywy integracji europejskiej państw Bałkanów Zachodnich. –
Polska popiera ambitne plany Prezydencji w tej materii. Polityka rozszerzenia
pozostaje bez wątpienia jednym z tych obszarów działania UE, które w
znaczącym stopniu przyczyniają się do stabilności i dobrobytu w Europie –
zaznaczyłminister Czaputowicz.
Podczas dyskusji poruszono także m.in. kwestie związane z nowym cyklem
instytucjonalnym w UE, negocjacjami Wieloletnich Ram Finansowych,
relacjami między UE a Wielką Brytanią oraz przyszłością UE. Omówiono
również perspektywy rozwoju unijnego jednolitego rynku, zwłaszcza pod
kątem eliminowania barier utrudniających działalność przedsiębiorcom,
współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i sytuację w sąsiedztwie UE.
Na prośbę rozmówców, minister Czaputowicz poruszył także kwestie
związane z bieżącą agendą międzynarodową: politykę historyczną Federacji
Rosyjskiej, polskie zaangażowanie w Proces Warszawski oraz członkostwo
Polski w Radzie Praw Człowieka ONZ i związane z nim inicjatywy, w tym w
zakresie wolności religii.
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Konsultacje	w	sprawie	budżetu	wieloletniego	UE

Minister – Członek Rady
Ministrów, Konrad Szymański
spotkał się z austriacką
minister ds. europejskich
Karoline Edtstadler

Spotkanie było poświęcone omówieniu istotnych
zagadnień z bieżącej agendy UE, tj. Wieloletnim
Ramom Finansowym, migracji oraz Konferencji w
sprawie przyszłości Europy.
Z racji zbliżającego się nadzwyczajnego szczytu
Rady Europejskiej, który ma być poświęcony
budżetowi UE na lata 2021–2027, kwestia WRF
była dominująca.
Polska opowiada się za budżetem ambitnym,
zgodnym z aspiracjami politycznymi. Nie możemy
zrobić więcej za mniej – zaznaczył minister
Szymański, dodając, że w ramach poszukiwania
oszczędności, powinniśmy przede wszystkim
znacznie ograniczyć wzrost zaproponowany przez
Komisję, np. na administrację, obronę czy program
Horizon Europe.
Przechodząc do tematu migracji, odnośnie do
którego stanowisko Austrii jest w większości
punktów spójne ze stanowiskiem Polski, minister
Szymański podkreślił, że Polska jest otwarta na
dyskusję na temat kwestii migracyjnych,
prowadzoną przez chorwacką prezydencję w UE.
Kluczem do skutecznej polityki w tej dziedzinie jest
kompromis wszystkich państw członkowskich,
oparty na konkluzjach Rady Europejskiej z czerwca
2018 r. oraz na zasadzie dobrowolności.
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– Karta Polaka, która z sukcesem
już zafunkcjonowała, ale jej
działanie zostało rozszerzone,
powinna służyć Polakom na
całym świecie. Karta jest
dostępna dla Polaków lub osób
czujących związek z polskością
pochodzących z krajów Ameryki
Łacińskiej – podkreślił
wiceminister spraw zagranicznych
Szymon Szynkowski vel Sęk
podczas uroczystości wręczenia
pierwszej Karty Polaka dla
mieszkańca Brazylii.

Pierwsza Karta Polaka dla przedstawiciela Polonii urodzonego w
Ameryce Łacińskiej

Dokument otrzymał Pan Lourival Araujo Filho, jeden z liderów
polonijnych w Brazylii, kierujący największym obecnie
polonijnym zespołem folklorystycznym w tym kraju – Grupą
Folkloru Polskiego „Wisła” z Kurytyby. Jest również prezesem
powstałego w 1936 r. patriotycznego Towarzystwa im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kurytybie.
Polonia w Ameryce Łacińskiej to ponad 2,5 miliona osób.
Ubiegłoroczne rozszerzenie działania Karty Polaka na
wszystkie kraje świata stało się dla osób tam
urodzonych okazją do uzyskania łatwiejszego dostępu do
polskiej kultury, nauki i biznesu. Potomkowie Polaków
urodzeni w Ameryce Łacińskiej są dla nas niezwykle ważni,
wzbogacają realia krajów zamieszkania o cenne polskie
wartości wyniesione z rodzinnych domów. Dla wielu osób
Karta Polaka stanie się spełnieniem oczekiwań dotyczących
jednoznacznego potwierdzenia przynależności do polskiego
narodu – zaznaczył wiceminister Szynkowski vel Sęk. Będzie
furtką do polskiego rynku pracy oraz do możliwości
uzyskania polskiego obywatelstwa.
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Mówiąc o wspólnej strategii europejskiej,
przede wszystkim należy spojrzeć na percepcję
zagrożeń. Problem w Unii Europejskiej polega
na tym, że różnimy się, gdy chodzi o kwestię
ich postrzegania – powiedział minister Jacek
Czaputowicz podczas panelu „Europe that
projects”, zorganizowanego podczas
ostatniego dnia 56. Monachijskiej Konferencji
Bezpieczeństwa.

Pierwsza Karta Polaka dla przedstawiciela Polonii urodzonego w Ameryce
Łacińskiej

W swojej wypowiedzi szef polskiej dyplomacji podkreślił, że w Europie Środkowej i Wschodniej postrzeganie zagrożeń i
kierunku, z którego płyną, jest odmienne, niż w niektórych państwach Zachodu. – Dla Polski i państw bałtyckich zagrożenie
płynie ze strony Rosji, która już udowodniła, że potrafi używać siły militarnej do realizacji swoich interesów – zauważył
minister Czaputowicz.
Szef polskiego MSZ podkreślał także, że Polska nie może zgodzić się ze stanowiskiem niektórych krajów UE, traktujących
Rosję, Chiny i USA w tych samych kategoriach. W toku dyskusji ocenił, że Stany Zjednoczone to dojrzała demokracja i Unia
Europejska dzieli z nimi wspólne wartości, nawet jeżeli nie wszystkie działania USA znajdują poparcie każdego z państw
członkowskich. – W dłuższej perspektywie nie możemy budować europejskiego bezpieczeństwa bez współpracy z USA –
dodał.
Minister Czaputowicz odniósł się także do kwestii rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje Bałkanów Zachodnich, odwołując
się do ubiegłorocznych doświadczeń polskiej prezydencji w Procesie Berlińskim. Podkreślił, że należy dać krajom
kandydującym więcej poczucia sprawczości w procesie akcesji i traktować je po partnersku. – Staraliśmy się prowadzić
partnerski dialog, a nie tylko ograniczać się do wskazywania wymagań, które kraje te muszą spełnić, aby możliwe było
rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych – wskazał.
Obok spraw związanych z przyszłością i stabilnością Unii Europejskiej, paneliści poruszyli kwestie współpracy w ramach
Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz NATO, europejskiej architektury bezpieczeństwa i europejskiej polityki
sąsiedztwa. Minister Czaputowicz podkreślił, że w naszym regionie problemem nie jest brak norm i zasad, które mogłyby
stworzyć stabilny porządek bezpieczeństwa, lecz ich stosowanie. Szef polskiej dyplomacji przypomniał w tym kontekście
naruszanie granic w Gruzji, agresjęmilitarną na Ukrainę i bezprawną aneksję Krymu.
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Polska od lat zwraca uwagę organizacji
międzynarodowych na potrzebę ścisłej
współpracy w celu zagwarantowania
wolności religii lub wyznania i
poszanowania praw mniejszości religijnych
– powiedział minister Czaputowicz,
występując w Segmencie Wysokiego
Szczebla otwierającym 43. sesję Rady Praw
Człowieka w europejskiej siedzibie ONZ w
Genewie

Minister Jacek Czaputowicz wziął udział w 43. sesji Rady Praw Człowieka

Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że Polska już po
raz trzeci została członkiem Rady Praw Człowieka.
Przyjęcie naszego kraju do grona członków tego
najważniejszego międzynarodowego organu
zajmującego się ochroną praw człowieka stanowi
zarówno wyraz uznania dla Polski jako kraju
zaangażowanego w promocję prawa
międzynarodowego i praw człowieka, jak również
wyzwanie dla polskiej dyplomacji. Głównym
priorytetem Polski w Radzie Praw Człowieka jest
ochrona wolności religii i wyznania. W tym kontekście
minister zapowiedział, że w lipcu br. Warszawa będzie
gospodarzem spotkania ministerialnego na rzecz
wolności religii, organizowanego wspólnie ze Stanami
Zjednoczonymi. Polska będzie również wspierać grupy
najbardziej narażone na nadużycia praw człowieka, w
szczególności dzieci i osoby niepełnosprawne.
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– Polska liczy na to, że Unia
Europejska podejmie w marcu
decyzję o otwarciu negocjacji
akcesyjnych z Macedonią
Północną i Albanią – podkreślił
szef polskiej dyplomacji.

Minister Czaputowicz wziął udział w spotkaniu ministrów spraw
zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej i Bałkanów Zachodnich w Pradze

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Grupy
Wyszehradzkiej i Bałkanów Zachodnich z udziałem Austrii,
Słowenii i Chorwacji, która pełni obecnie prezydencję w Radzie
Unii Europejskiej oraz komisarza ds. sąsiedztwa i rozszerzenia
Unii Europejskiej Olivéra Várhelyiego zostało zorganizowane
przez czeską prezydencję wGrupie Wyszehradzkiej.
We wspólnym oświadczeniu opublikowanym dzisiaj minister
Jacek Czaputowicz oraz ministrowie spraw zagranicznych
Czech, Słowacji i Węgier wyrazili silne poparcie Grupy
Wyszehradzkiej dla unijnych aspiracji państw Bałkanów
Zachodnich, a zwłaszcza dla otwarcia przez UE negocjacji
akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią.
Szef polskiego MSZ podkreślił, że zarówno Polska, jak i
przedstawiciele pozostałych zgromadzonych w Pradze państw
zdecydowanie popierają perspektywę europejską Bałkanów
Zachodnich. – Aby jeszcze mocniej podkreślić zdecydowane
wsparcie dla europejskich aspiracji Macedończyków i
Albańczykow zaprosiłem ministrów spraw zagranicznych
Litwy i Łotwy do złożenia w przyszłym tygodniu wspólnej
wizyty w Skopje i Tiranie, gdzie spotkamy się z liderami obu
państw, ale także m.in. ze studentami – podkreślił.
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Współpraca po brexicie oraz
kwestie globalne i
transatlantyckie były głównymi
tematami rozmów wiceszefa
polskiej dyplomacji podczas
wizyty w Wielkiej Brytanii w
dniach 27 – 28 lutego br.

Wizyta wiceministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Londynie

Wiceminister Szynkowski vel Sęk spotkał się z wiceminister
spraw zagranicznych Wendy Morton, przewodniczącym komisji
spraw zagranicznych Izby Gmin Thomasem Tugendhatem i
przewodniczącym komisji do spraw wyjścia z UE Hilarym
Bennem. Rozmówcy w szczególności omówili kwestie
współpracy dwustronnej, bezpieczeństwa, sytuacji Polaków w
Wielkiej Brytanii i agendy globalnej. – Naszym celem jest bliska
współpraca z Wielką Brytanią po brexicie, zarówno w wymiarze
bilateralnym, jak i regionalnym, na przykład w ramach Grupy
Wyszehradzkiej – podkreślił wiceminister Szynkowski vel Sęk.
Jak dodał, zbliżające się polskie przewodnictwo w tej Grupie
oznacza dla nas czas zwiększonej aktywności w obszarze
współpracy V4+UK.
– Szczególnie istotnym obszarem współpracy z Wielką Brytanią
jest, i pozostanie po brexicie, obszar szeroko rozumianego
bezpieczeństwa – ocenił wiceszef polskiej dyplomacji w
rozmowach z brytyjskimi partnerami. Wyraził przy tym
nadzieję, że Londyn pozostanie aktywny nie tylko w obszarze
spraw globalnych, ale również w kwestiach europejskich.
Rozmówcy zgodzili się, że w interesie UE, Polski i Wielkiej
Brytanii leży jak najbliższa współpraca UE-UK po brexicie,
zwłaszcza w sferze gospodarki i bezpieczeństwa. – W ramach
globalnych ambicji deklarowanych przez Wielką Brytanię po
brexicie jesteśmy także otwarci na współpracę w takich
formatach międzynarodowych, w których łączą nas wspólne
interesy – wskazał wiceminister Szynkowski vel Sęk.
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Regionalny	Ośrodek	Debaty	
Międzynarodowej	w	Szczecinie
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Regionalny	Ośrodek	Debaty	
Międzynarodowej	w	Szczecinie

Zaproszeni goście to znawcy tematyki, od
wielu lat zajmujący się zawodowo tym
regionem świata.

Przez łącza internetowe ze Stanów
Zjednoczonych w debacie udział wziął prof.
Radosław Fiedler - kierownik Zakładu
Pozaeuropejskich Studiów Politycznych na
Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
UAM w Poznaniu. Autor artykułów i książek
na temat wewnętrznych i zewnętrznych
uwarunkowań „bliskowschodniego obszaru
niestabilności” oraz proliferacji broni
jądrowej, terroryzmu oraz fundamentalizmu
islamskiego.

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie i Politologii
Uniwersytetu Szczecińskiego reprezentował
dr hab. Fuad Jomma – sam pochodzący z
Bliskiego Wschodu wybitny specjalista od
przemian politycznych w Syrii i zróżnicowania
społeczeństwa tego państwa ze względu na
religię, pochodzenie etniczne i narodowe.

W dyskusji uczestniczył także dziennikarz,
podróżnik, przewodnik po krajach Bliskiego
Wschodu oraz fotograf zafascynowany tym
regionem świata – Jakub Rybicki.
Całość debaty poprowadził prof. Piotr Briks,
pracownik Instytutu Historycznego
Uniwersytetu Szczecińskiego, naukowo
zajmujący się badaniem kultur i cywilizacji
Bliskiego Wschodu – od starożytności aż po
współczesność, od ćwierć wieku przewodnik
po niemal wszystkich krajach Bliskiego

Wschodu.

W	dniu	4	lutego	2020	roku	w	Auli	Wydziału	Ekonomii,	
Finansów	i	Zarządzania	Uniwersytetu	Szczecińskiego,	
ul.	Mickiewicza	64	w	Szczecinie,		miała	miejsce	debata	
poświęcona	sytuacji	na	Bliskim	Wschodzie	oraz	o	jej	
obecnych	i	możliwych	reperkusjach	dla	Polski	i	Europy.
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Bliski Wschód po raz kolejny skupił na sobie uwagę całego świata. Przez
kilka tygodni zastanawiano się nawet czy nie wybuchnie tamwojna, która
swoimi skutkami dosięgłaby między innymi także Europy. Dało się słyszeć
liczne groźby i zapowiedzi zemsty płynące z różnych stron świata. Jakby
tego było mało, wplątani zostaliśmy w precyzyjnie zaplanowany konflikt
historyczny, który skoncentrował się na krzywdzących dla nas przekazach
dotyczących udziału Polaków w II Wojnie światowej, a w szczególności w
holokauście. I znowu nasza uwaga skierowana została w stronę Izraela i
dochodzących stamtąd informacji. Palącym wydaje się pytanie czy
sytuacja na Bliskim Wschodzie się stabilizuje, czy wręcz przeciwnie,
konflikty coraz bardziej się nasilają, co w rezultacie doprowadzić może do
różnorodnych zagrożeń.

Dr hab. prof. US Piotr Briks
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Zaognienie sytuacji na Bliskim Wschodzie na
przełomie roku wywołało falę zainteresowania
regionem i obawy co do możliwości wybuchu
konfliktu zbrojnego, nasilające się zresztą od
połowy roku 2019. Jak to zwykle w takich
przypadkach bywa, przekaz medialny był
spłycony, nastawiony na sensację, a większość
mediów podeszła do tematu bez prób głębszego
zrozumienia sytuacji. Bliski Wschód jest szalenie
skomplikowanym regionem, gdzie trudno
oddzielić od siebie poszczególne elementy
układanki, a brak znajomości szerszego kontekstu
i złożoności powiązań między poszczególnymi
graczami prowadzi często do zbyt uproszczonych,
a czasem nawet fałszywych wniosków. Osoba
obecnego prezydenta USA wprowadza
dodatkowo element nieprzewidywalności i
impulsywności w realizacji bliskowschodniej
polityki.
W sprawozdaniach z regionu często rzadko
pojawiają się relacje “z ulicy”, obrazujące życie,
problemy i opinie tzw. “zwykłych ludzi”.
Wyjątkiem może być Izrael i Palestyna, dogodnie
skomunikowane z Europą, ze stałą obecnością
korespondentów międzynarodowych. Postaram
się przekazać doświadczenia kilku podróży po
Iranie i Iraku (autonomicznym Regionie
Kurdystanu), przedstawić życie ludzi i ich
stosunek do polityki, a także sąsiednich narodów.
Będzie to oczywiście subiektywny wybór,
naznaczony błędem poznawczym, którego
(świadomie lub nie) doświadcza każdy podróżnik.
Pracuję jako dziennikarz i fotograf, podzielę się z
uczestnikami konferencji zdjęciami z podróży
przedstawiającymi różne aspekty życia w Iranie.
W Kurdystanie skoncentruję się na obozach dla
uchodźców z Syrii i terytoriów irackich
opanowanych przez ISIS.

Jakub	Rybicki
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Bliski Wschód a bezpieczeństwo Polski

Bliski Wschód był i jest szczególnie istotnym obszarem pod

względem geopolitycznym. Zyskał on na znaczeniu dzięki położeniu

geograficznemu. Państwa należące do tego terenu leżały na

ważnych drogach handlowych, transportowych i skrzyżowaniu

szlaków morskich – Oceanów Atlantyckiego i Indyjskiego. O

wyjątkowości tego regionu pod względem strategicznym

świadczyło umiejscowienie Kanału Sueskiego, który łączy

kontynenty i skraca drogę między nimi, oraz cieśnin Bosfor i

Dardanele, równie ważnych dróg morskich. Bliski Wschód położony

był w sąsiedztwie ZSRR (obecnie Rosji), co czyniło go ważnym dla

mocarstw zachodnich ze strategicznego punktu widzenia.

Region ten od wieków był miejscem rywalizacji politycznej,

ekonomicznej i militarnej, a współcześnie niezmienne pozostaje

obszarem zasobnym w surowce naturalne, jak na przykład ropę

naftową czy gaz ziemny. W XIX wieku przestał być skrzyżowaniem

szlaków komunikacyjnych, nabierając znaczenia ekonomicznego.

Bliski Wschód jest kolebką najstarszych kultur i cywilizacji.

W tej części świata narodziły się trzy monoteistyczne religie: islam,

chrześcijaństwo, judaizm. Współżycie ludzi wyznających te religie

na tym obszarze doprowadziło do wielu konfliktów na przestrzeni

dziejów. Poza problemami religijnymi, nieporozumienia między

mieszkańcami tego regionu miały także podłoże narodowościowe.

Najczęściej konflikty zogniskowane były wokół sporów między

Kurdami a Turkami, Arabami (Irak, Syria) i Persami (Iran) oraz

między Arabami a Żydami. W drugiej dekadzie XXI wieku Bliski

Wschód stał się także areną wystąpień obywateli przeciwko władzy,

niesprawiedliwości i korupcji. Protest znany jest pod nazwą Arabska

Wiosna. Powodem tych wystąpień były przede wszystkim czynniki

ekonomiczne, społeczne i polityczne, w tym niezaspokojenie

podstawowych potrzeb społeczeństwa. Bunt obywateli i brutalność

Wykład dr hab. Fuata Jommy
„ Konflikt na BliskimWschodzie- zagrożenie dla Polski?”

18	lutego	2020	roku,	Pyrzyce
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władzy wobec nich doprowadziło do wojen domowych w

wielu państwach tego regionu. Niestabilność i brak perspektyw

zmusiła ludzi do masowych migracji. Miały one charakter nie tylko

wewnętrzny ale przede wszystkim zagraniczny. Obywatele

państw Bliskiego Wchodu na miejsce swej imigracji wybierali

najczęściej bogate państwa członkowskie Unii Europejskiej. Ich

masowy przyjazd w 2015 roku doprowadził do kryzysu

migracyjnego, który wywołał dyskusje i nieporozumienia

wewnątrz państw członkowskich. W związku z nim doszło do

naruszenia zasady solidarności, która jest jedną z podstawowych

zasad aktywności Unii Europejskiej, obok: poszanowania

tożsamości państw, praw człowieka, demokracji, subsydiarności

czy proporcjonalności. Rozdysponowanie osób wymagających

ochrony międzynarodowej w ramach relokacji wzmocniło

podziały między tzw. starymi a nowymi państwami UE. Wśród

ostatnich była Polska, która odmówiła wzięcia udziału w tym

przedsięwzięciu. Zachowawcza postawa Polski związana była z

obawami o destabilizację polityczną i społeczną w kraju.

Obecność imigrantów postrzegano bowiem w kategoriach

zagrożenia społecznego, zdrowotnego, jak i dla bezpieczeństwa

narodowego.

Kryzys migracyjny wywołał w Polsce ogromne emocje,

ponieważ napływ imigrantów utożsamiano z napływem

muzułmanów. Ich obraz w polskim społeczeństwie był negatywny.

Wpływ na to miały przede wszystkim media, które kreowały ich

jako potencjalnych terrorystów. Poddaniu się ich wizji sprzyjał fakt

nieznajomości muzułmanów w Polsce. Ich liczebność szacuje się

bowiem na około 30 000 osób czyli jest to 0,07% polskiego

społeczeństwa. Wśród nich są Tatarzy (uznani za mniejszość

etniczną), uchodźcy z Czeczenii oraz studenci i imigranci

zarobkowi z państwmuzułmańskich. Z tego można wnioskować, iż

nie stanowią oni zagrożenia tym bardziej, że część z nich (Tatarzy)

zasymilowała się z Polakami przez wieki, a inni poprzez związki

małżeńskie zintegrowali się.

Dr	hab.	Fuad	Jomma

Instytut	Nauk	o	Polityce	i	Bezpieczeństwie

Uniwersytet	Szczeciński
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