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Kryzys migracyjny w Europie, kryzys uchodźczy 

Kryzys migracyjny w Europie, kryzys uchodźczy – toczący się na początku 

XXI wieku w Europie kryzys spowodowany masowym przybywaniem 

uchodźców i imigrantów na ten kontynent. Jest to największe tego typu 

zjawisko od czasów II wojny światowej. 



Statystyki uchodźców w Europie 

W 2015 r. łącznie 4,7 mln osób imigrowało do jednego z państw członkowskich 

UE natomiast co najmniej 2,8 mln emigrantów opuściło jakieś państwo 

członkowskie UE.  

W tym roku do Europy przedostało się już ponad 72 tysiące osób. 



Kto najczęściej ubiega się o azyl? 



Prawa migrantów 

Migranci 

● Muszą mieć ochronę przed rasizmem, ksenofobią i 

przemocą na tym tle. 

● Muszą mieć ochronę przed wykorzystywaniem i pracą 

przymusową. 

● Nie mogą być zatrzymywani lub deportowani bez 

uzasadnienia. 

● Nie mogą być dyskryminowani. 

 



Problemy uchodźców  
i z uchodźcami 

- Jednym z głównych problemów uchodźców 
jest rasizm, z którym mogą się spotykać. 

 

- Otwarcie granic europejskich doprowadziło 
do wzrostu przestępstw popełnianych przez 
obcokrajowców. Do naruszeń prawa należą 
kradzieże, włamania, fałszowanie 
dokumentów.  

 



Uchodźcy w Polsce 



            Cudzoziemcy w Polsce 

Statystki mówią, że w roku 

2015 tytuł uchdźców w 

Polsce zyskało 42 osoby. 

21 - obywatele Syrii 

Reszta to obywatele 

pochodzenia egipskiego, 

chińskiego, Iraku, Rosji i 

Ugandy. Wniosek złożyło 

ponad 5500 osób. 



Statystyka 

Według statystyk z 

2016 roku,  

najwięcej ludzi 

zyskało tytuł 

uchodźcy z Rosji 

(720 ), a najmniej z 

Ukrainy bo tylko 3 

osoby. Jednakże w 

aktualnym oraz 

minionym roku, 

najwięcej do Polski 

emigruje właśnie 

Ukraińców. 



Informacje o zatrudnieniu  

Obywatele krajów spoza Unii Europejskiej ( UE) 

przebywający w Polsce, którzy uzyskali 
pozwolenie prezydenta na przebywanie w 
Polsce, nie potrzebują oni żadnych  
dodatkowych dokumentów (poza 
podstawowymi które potrzebuje każdy) . 



Prawa uchodźców w Polsce  

Uchodźca ma prawo do bezpiecznego 
schronienia, powinien mieć dostęp do opieki 
medycznej pod względem fizycznym i 
psychicznym.  

 

Uchodźcy mają również ochronę przed 
torturowaniem i  poniżającym traktowaniem. 
Jeśli przebywają w Polsce legalnie, mają 
podstawowe prawa obywatelskie . 



Problemy uchodźców w Polsce 

Jednym z głównych problemów uchodźców jest 
rasizm, z którym mogą się spotykać. 

 

Otwarcie granic europejskich doprowadziło do 
wzrostu przestępstw popełnianych przez 
obcokrajowców. Do naruszeń prawa należą 
kradzieże, włamania, fałszowanie dokumentów.  



Cudzoziemcy w Polsce  

W tym roku ochronę międzynarodową w Polsce ubiegało się 

2553 osób. Głównie z państw: 

- ROSJA - 69 % -  1769 osób 

- UKRAINA - 15 % - 378 osób  

- BIAŁORUŚ - 1 % - 24  osoby  

Rośnie również liczba decyzji o przyznaniu ochrony 

Ukraińcom. 

 

Ze 140 Ukraińców, 47 uzyskało status uchodźcy. 



Syria 

Nazwa oficjalna: Syryjska Republika Arabska  – arabskie 

państwo na Bliskim Wschodzie. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Arabowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bliski_Wsch%C3%B3d


Flaga i godło Syrii 



Damaszek- stolica 



Prezydent Syrii 

Riad Seif 

Jest prezydentem Syrii od 6 
maja2017 roku. 
Riad Seif (ur. 25 listopada 1946 r.) 

Jest syryjskim dysydentem 

politycznym i wybitnym 

biznesmenem, który założył i kierował 

Forum Dialogu Narodowego. Seif 

został wybrany do parlamentu w Syrii 

w 1994 r. Jako niezależny i ponownie 

w 1998 r. Przez kilka lat był 

właścicielem marki Adidas w 

Damaszku. 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Riad_Seif&action=edit&redlink=1


Państwa które graniczą z Syrią 

Graniczy z Turcją (822 km), Irakiem (605 km), Jordanią (375 km), 

Libanem (375 km) i Izraelem (76 km). Długość wybrzeża wynosi 193 
km. Najwyższym punktem jest Hermon (2814 m n.p.m.)[6]. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Turcja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Irak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jordania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liban
https://pl.wikipedia.org/wiki/Izrael
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hermon
https://pl.wikipedia.org/wiki/N.p.m.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Syria


Jak wyglądała kiedyś? 
Jak wygląda teraz? 



Pozostałe informacje 

język urzędowy to arabski 

Alfabet arabski 
 

 

Siły zbrojne Syrii 

Syria dysponuje trzema rodzajami sił 

zbrojnych: siłami lądowymi, 

marynarką wojenną oraz siłami 

powietrznymi. Wojska syryjskie liczą 

178 tys. żołnierzy zawodowych oraz 

570 tys. rezerwistów. Według 

rankingu Global Firepower (2015) 

syryjskie siły zbrojne stanowią 36. siłę 

militarną na świecie, z rocznym 

budżetem na cele obronne w 
wysokości 1,9 mld dolarów (USD) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzaj_si%C5%82_zbrojnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzaj_si%C5%82_zbrojnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzaj_si%C5%82_zbrojnych
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Firepower&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Firepower&action=edit&redlink=1


Powód konfliktu 
 

 

 

 

Bezrobocie, bieda, rosnące ceny żywności, brak wolności słowa, korupcja i nepotyzm 

zmusiły w grudniu 2010 roku do wyjścia na ulice obywateli państw arabskich. 



Przebieg wojny 
Obecnie Syria podzielona jest mniej więcej na pół, a wojna toczy się wzdłuż 

zurbanizowanego pasa od Aleppo na północy, przez Hamę, Homs, po Damaszek 
na południu.  

Na zachodzie, toczą się najcięższe walki. Asad kontroluje terytoria zamieszkałe 
przez zdecydowaną większość Syryjczyków, a dzięki pomocy zbrojnej Rosji 

udaje mu się odbić kolejne miasta z rąk opozycji i ISIS. 

 



Skutki 
Końca wojny nie widać, a jej skutki są coraz bardziej dramatyczne. Państwo de 
facto upadło, opuściło je ok. 4,5 mln Syryjczyków (w tym ponad milion dotarło 
do Europy), 6,5 mln zdecydowało się na ucieczkę z miejsca dotychczasowego 
zamieszkania lub trafiło do obozów.  



Sytuacja dzieci w Syrii 
 

- Skutki konfliktu w Syrii dotknęły już 13,1 mln osób, w tym ponad 6 mln dzieci 

- Około 6,5 osób nie ma dostępu do wystarczającej ilości żywności 

- 2,6 miliona dzieci uciekło z Syrii od wybuchu wojny 

- 1,7 mln dzieci w Syrii nie chodzi do szkoły 

- Ponad 14 mln osób potrzebuje pomocy wodno-sanitarnej 

- 70% Syryjczyków żyje poniżej granicy ubóstwa 

 

 

 

 

 



Film informacyjny 

http://www.youtube.com/watch?v=yFj7gGPWlKI


Uchodźcy z Syria. Statystyki 

Ponad 4,8 mln uchodźców z Syrii przebywa  

w Turcji (2,7 mln), Libanie (1 mln), Jordanii (655 675),  

Iraku (223 894) oraz Egipcie (115 204). 



Kierunki emigracji 
Głównym kierunkiem tysięcy Syryjczyków jest Europa,  

gdzie proszą o azyl.  



Europa - azylem uchodźców 

W 2015 r. przez Morze Śródziemne przedostało się co najmniej 
322 500 uchodźców. Same Niemcy otrzymały, aż 195 723 
złożonych wniosków o azyl. 



Sytuacja Syryjczyków 

http://www.youtube.com/watch?v=b6WFibghy7k

