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Szanowny Panie Ministrze,

Jako Rzecznik Praw Obywatelskich czuję się w obowiązku wyrazić swoje
zaniepokojenie, że od dnia 18 października 2016 r., to jest od dnia uchylenia przez Radę
Ministrów dokumentów Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania
oraz Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane
działania, aktywność państwa polskiego w zakresie migracji pozbawiona jest
kompleksowej strategii.
Problem ten sygnalizowałem już kilkakrotnie w moich wystąpieniach do Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ostatniej, prowadzonej w moim Biurze
korespondencji z przedstawicielami Ministerstwa datowanej na 16 września 2019 r.,
wyraziłem swoje zaniepokojenie niektórymi zapisami opublikowanego w dniu 10 czerwca
2019 r. projektu dokumentu pn. Polityka migracyjna Polski. W tym dokumencie, wśród
postulatów odnoszących się do przyszłej polityki migracyjnej, znaleźć można było
fragmenty, które powielały, czy wręcz podsycały uprzedzenia i lęki wobec migrantów o
innej tożsamości kulturowej i innym, niż dominujące w Polsce wyznaniu. W odpowiedzi na
to wystąpienie Ministerstwo zapewniło mnie, że prace nad dokumentem dalej się toczą, a
sam dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym.
Z dużym niepokojem przyjąłem zatem doniesienia medialne1, z których wynika, że
pomimo zainteresowania ekspertek i ekspertów z organizacji pozarządowych żaden
dokument dotyczący polityki migracyjnej państwa nie został im do tej pory udostępniony,
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jak również nie zostali oni włączeni do prac na etapie konsultacyjnym. Media informują, co
przyjmuję z aprobatą, że aktualnie Ministerstwo współpracuje z przedstawicielami
środowiska akademickiego, jednak przy tworzeniu tak doniosłego dokumentu nie można
pominąć głosu i perspektywy ekspertów, praktyków, przedstawicielek i przedstawicieli
organizacji pozarządowych, którzy od lat udzielają nieocenionego wsparcia migrantkom i
migrantom w Polsce. Warto też mieć na uwadze, że możliwie najszybsze włączenie do prac
nad polityką migracyjną sektora pozarządowego usprawni przebieg samych konsultacji i
pozwoli, o ile resort zechce wsłuchać się w głosy ekspertek i ekspertów tego sektora,
zminimalizować liczbę ewentualnych opinii krytycznych.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627), zwracam się do
Pana Ministra z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do doniesień medialnych oraz
przekazanie mi informacji o aktualnym etapie prac nad polityką migracyjną Polski, a także
o podanie harmonogramu dalszych działań prowadzących ostatecznie do przyjęcia i
wdrożenia takiej strategii, o ile oczywiście taki harmonogram istnieje. Będę również
zobowiązany za wskazanie priorytetów i głównych celów uwzględnionych w projekcie ww.
polityki.
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