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Szanowny Pan
Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,
Z dużym zainteresowaniem zapoznałem się z pismem nr VII.531.24.2016.AG/M0/Mw
z 22 września 2016 r., w którym informuje Pan o nawiązaniu bezpośredniej współpracy z Komisją
Równości i Praw Człowieka w Wielkiej Brytanii. Inicjatywa ta wpisuje się w szeroki wachlarz działań, jakie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło po wystąpieniu pierwszych incydentów o charakterze
ksenofobicznym, jeszcze w czerwcu bieżącego roku. Pragnę zapewnić Pana Rzecznika, że ochrona praw
Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą jest jednym z priorytetów Rządu Pani Premier Beaty Szydło.
Wyrażam przekonanie, że działania podejmowane na wielu płaszczyznach, w tym również przez Instytucję
stojącą na straży wolności oraz praw człowieka i obywatela, a także realizacji zasady równego traktowania
będą stanowić duże wsparcie dotychczasowej i przyszłej aktywności Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Uprzejmie informuję, że bezpośrednio
po ogłoszeniu wyniku
referendum ws.
członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, służba konsularna odnotowała 34 incydenty, których
ofiarami padli obywatele polscy, a okoliczności wskazywały, że mogły być motywowane niechęcią wobec
cudzoziemców. Konsulowie wnikliwie i rzetelnie badają wszystkie przypadki noszące choćby znamiona
dyskryminacji na tle rasowym, narodowościowym, czy etnicznym i stale monitorują działalność urzędów
miejscowych w tym zakresie. Postępowanie takie umożliwia egzekwowanie od instytucji brytyjskich
odpowiedniego traktowania oraz należytego działania we wszystkich sprawach, w których faktycznie bądź
potencjalnie zagrożone jest bezpieczeństwo Polaków. W sprawie trwającego postępowania dotyczącego
wyjaśnienia okoliczności śmierci obywatela polskiego w Harlow konsul pozostaje w stałym kontakcie
z policją w Essex.
Obecnie liczba zgłaszanych do urzędów konsularnych incydentów maleje. Również ze statystyk
policji brytyjskiej wynika, że największą liczbę zdarzeń o charakterze ksenofobicznym odnotowano
w pierwszych tygodniach po ogłoszeniu wyniku referendum. Wg najnowszych danych Krajowej Rady
Szefów Policji pomiędzy 16 a 30 czerwca 2016 r. odnotowano 3192 incydenty, a w okresie 1-14 lipca
2016 r. - 3.001 zdarzeń. Rekordową liczbę zgłoszeń przyjęto w tygodniu poprzedzającym głosowanie
oraz w tygodniu po referendum (policja odnotowała 42% wzrost zgłoszeń w porównaniu z analogicznym
okresem w ubiegłym roku). W pierwszych dwóch tygodniach lipca br. ogólna liczba tzw. „hate crime" była
wyższa o 20% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W sierpniu, mimo spadku zgłoszeń, ich liczba
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utrzymywała się na wyższym poziomie niż przed referendum. Odzwierciedlenie w tych statystykach
znajduje również zwiększająca się świadomość i wiedza o przestępstwach motywowanych nienawiścią
oraz gotowość ofiar do zgłaszania ich policji. Niemniej jednak należy pamiętać, że istnieje
z pewnością margines zdarzeń, które nie są zgłaszane.
Wg przedstawicieli policji, szczyt zgłoszeń tego rodzaju incydentów należy łączyć z wynikiem
referendum, które w połączeniu z agresywną kampanią referendalną koncentrującą się na kwestiach
¡migracyjnych, stał się swoistym przyzwoleniem na dyskryminacyjne zachowania wobec różnych grup
narodowościowych w Wielkiej Brytanii.
Pragnę poinformować Pana Rzecznika, że kwestia przeciwdziałania napięciom i zapobiegania
atakom przeciwko obywatelom polskim była jednym z głównych tematów polsko-brytyjskich rozmów
na wysokim szczeblu, m.in. Ministra Spraw Zagranicznych W. Waszczykowskiego z kolejnymi szefami
dyplomacji brytyjskiej. Jest ona również przedmiotem stałych konsultacji na szczeblu politycznym
z Ambasadą Brytyjską w Warszawie.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło prace nad uruchomieniem szeroko zakrojonej
kampanii informacyjnej skierowanej do szerokiego grona odbiorców w Wielkiej Brytanii nt. wkładu
Polaków w rozwój społeczno-gospodarczy tego kraju.

Z poważaniem,

Do wiadomości:
Pan Paweł Szrot
Sekretarz Stanu
Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

