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BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Migracja nie jest wyłącznie 
problemem niektórych 
rejonów świata czy kilku 
państw przyjmujących. 
To zadanie, przed 
którym stoimy wszyscy, 
bowiem jest to kwestia 
odpowiedzialności za 
nierówność w podziale 
dóbr, gospodarczą 
ekspansję, politykę 
mocarstwową i wreszcie 
za konsumpcyjny styl 
życia doprowadzający do 
ekologicznej degradacji 
planety, naszego 
wspólnego dobra. Tam, 
gdzie jest korzyść jednych, 
pojawia się krzywda 
innych, a więc pole do 
działania organizacji takich, 
jak Caritas.

Caritas Polska od lat angażuje się 
w działania na rzecz integracji mi-
grantów i uchodźców w Polsce. 
Obecnie prowadzi 4 centra udzie-
lające wsparcia socjalno-bytowe-
go, prawnego oraz edukacyjnego. 
Inspirując się katolicką nauką spo-
łeczną chce w sposób efektywny 
i kompleksowy rozwijać działania 
pomocowe oraz brać udział w wy-
znaczaniu kierunków i standardów 
polityki integracyjnej w Polsce. By 
temu sprostać, przedstawiciele Ca-
ritas Polska, na zaproszenie Caritas 
Internationalis i watykańskiej Dy-
kasterii ds. Integralnego Rozwoju 
Człowieka, udali się do Rzymu, aby 
wymienić doświadczenia i poznać 
dobre praktyki, które są rozwijane 
od dziesięcioleci przez katolickie 
organizacje w Wiecznym Mieście.

Powracający problem

Ludzie migrują od zarania dziejów. 
Już teksty Starego i Nowego Testa-
mentu zawierają liczne przykłady 
indywidualnych i grupowych migra-
cji. Można by wspomnieć choćby 

wędrówki ludu Izraela czy ucieczkę 
Świętej Rodziny, której udało się 
uniknąć prześladowania Heroda. 
Często najważniejsze i najdonio-
ślejsze wydarzenia historyczne łą-
czą się z gwałtownymi i masowymi 
ruchami ludów. Tak było w epoce 
odkryć geograficznych, w czasie re-
wolucji przemysłowej czy II wojny 
światowej, kiedy to miliony ludzi 
zmuszono do ucieczki lub prze-
siedlono. Należy przypomnieć, że 
w tamtym czasie także wielu Pola-
ków szukało schronienia w Europie 
Zachodniej, obu Amerykach, a także 
na Bliskim Wschodzie. Dziś także ży-
jemy w świecie naznaczonym przez 
migracje. Wydaje się, że ich kierunek 
przebiega z Globalnego Południa do 
krajów rozwiniętych, jednak dane 
pokazują, że dotyczą one głównie 
krajów rozwijających się, przy czym 
wiele z nich to migracje wewnętrzne.

Pomimo tego, że procesy przemiesz-
czania się towarzyszą ludzkości od 
tysiącleci, dopiero w XX w. podjęto 
naukową refleksję nad tymi zjawi-
skami. Wyodrębniono różnorakie 
przyczyny migracji – polityczne, 
społeczne, religijne, gospodarcze, 
a obecnie także czynniki klimatycz-
ne, które zmuszają ludzi do opusz-
czenia terenów nienadających się 
do życia, np. z powodu pustynnienia 
terenów rolniczych (np. w krajach 
Afryki Subsaharyjskiej). Oczywiście 

Uczymy się przyjmować

Spotkanie z przedstawicielami Dykasterii 
na temat roli Polski w zmieniającym 
się świecie. Z lewej delegacja Caritas 
Polska: Ireneusz Krause – sekretarz 
CP, o. Cordian Szwarc i ks. Paweł 
Dzierzkowski – zastępcy dyrektora CP, 
oraz Dominika Kołpak i Katarzyna Gugała
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od strony prawa międzynarodowego 
ważnym aspektem jest rozróżnienie 
dwóch kategorii migracji – tych stric-
te ekonomicznych oraz tych, o któ-
rych mówi Konwencja Genewska. 
Jednak należy sobie zdać sprawę, 
że bez względu na przyczyny za każ-
dą decyzją o podjęciu migracji stoi 
indywidualna, najczęściej tragiczna 
historia człowieka.   

Uczymy się 
przyjmować

Migracje należą do czołowych 
wyzwań współczesnego świata, 
a szczególnie dla władz państwo-
wych, samorządowych i lokalnych. 
Tworzenie skutecznej i adekwatnej 
polityki integracyjnej jest absolut-
nym warunkiem rozwinięcia jasnego 
systemu, który z jednej strony wes-
prze samych migrantów, a z drugiej 
określi ramy ich funkcjonowania 

w społeczeństwie przyjmującym. 
Oprócz organów regulujących kwe-
stie prawne i socjalne szczególną rolę 
do odegrania ma system oświaty, 
który odpowiada za przyjęcie i in-
tegrację dzieci z rodzin imigranckich.

Także organizacje społeczne oraz 
Kościół katolicki podejmują szereg 
działań – edukacyjnych, rzeczni-
czych i analitycznych polegających 
na badaniu ruchów migracyjnych, 
ale przede wszystkim towarzyszy 
migrantom na etapie przyjmowania 
oraz w procesie integracji społecz-
nej. Należy wspomnieć także, że od 
1914 r. Kościół katolicki obchodzi 
Światowy Dzień Migranta i Uchodź-
cy, podczas którego kolejni papie-
że nakierowują szczególną uwagę 
wiernych na współdziałanie z braćmi 
migrantami. Do tego współdziała-
nia i poszukiwania konkretnych roz-
wiązań powołanych jest w Kościele 
wiele organizacji, stowarzyszeń oraz 
wspólnot świeckich i zakonnych, 

które łączy zaangażowanie w auten-
tyczną kulturę solidarnego przyjęcia 
potrzebujących. Caritas Polska rów-
nież odpowiada na apele o pomoc, 
rozwijając swoje programy skiero-
wane do uchodźców i migrantów, 
zarówno w kraju, jak i za granicą. 
W październiku tego roku wysłała 
specjalną delegację do Rzymu, aby 
zebrała informacje, wymieniła się 
doświadczeniami i dobrymi prakty-
kami z instytucjami, które od wielu 
lat angażują się w pomoc migrantom 
i wykluczonym.

Przyjąć, chronić, 
promować, integrować 

Dziś sytuacja migrantów i uchodźców 
staje się coraz bardziej dramatyczna, 
dlatego też – za pontyfikatu papie-
ża Franciszka – jest ona traktowana 
priorytetowo. Centralne urzędy wa-
tykańskie pochylają się z uwagą nad 

Siedziba Sant'Egidio. W jednej z sal umieszczono zdjęcie instalacji artystycznej, którą stworzył Anton Roca z okazji 150 rocznicy 
zjednoczenia Włoch. Symbolizuje ona  jedność i zerwanie z uprzedzeniami kulturowymi. Artysta zestawił stoły z fragmentami 
mapy państwa, w szufladkach umieszczono  symboliczne przedmioty. Na stołach siedzą lub stoją obok osoby reprezentujące różne 
grupy społeczne - m.in. niepełnosprawni, migranci, Romowie, seniorzy
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spływającymi z całego świata infor-
macjami o kolejnych wykluczonych 
i migrujących wspólnotach. W trak-
cie spotkania przedstawicieli Caritas 
Polska z pracownikami i członkami 
Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju 
Człowieka (odpowiedzialnej m.in. za 
sprawy społeczne) przedstawiono 
podstawową zasadę, jaką kieruje 
się Kościół katolicki w odniesieniu 
do migrantów. Jest to tzw. zasada 
4 czasowników – przyjąć, chronić, 
promować oraz integrować. Sfor-
mułowana została w kontrze do czę-
sto spotykanej postawy odrzucenia, 
gdy nie widzimy w drugim człowie-
ku osoby godnej uwagi, lecz rywala 
lub kogoś, kogo trzeba ukształtować 

zgodnie z naszymi oczekiwaniami. 
Cynicznie wykorzystywany przez 
populistycznych polityków strach 
przed obcymi musi spotykać się ze 
sprzeciwem Kościoła. Mowa w koń-
cu o ludziach, którzy w dużej czę-
ści uciekają ze swoich domów, by 
ratować życie. Trafiają oni niekiedy 
w ręce organizacji przestępczych 
zajmujących się przemytem i han-
dlem ludźmi. Ich proceder polega na 
odebraniu zdesperowanym ludziom 
wszystkiego, co mają, i wysłaniu ich 
w podróż pełną niebezpieczeństw, 
często kończącą się tragicznie. 
W trakcie rozmowy z przedstawi-
cielami dykasterii podkreślana była 
rola watykańskiej instytucji jako po-
średnika i adwokata tych osób, re-
prezentującego ich przed krajowymi 
i międzynarodowymi organizacjami. 
Z jednej strony trzeba przerwać ha-
niebny proceder, a z drugiej strony 
niezbędna jest pomoc humanitar-

na i dokładne badanie problemów 
uciekających grup. Takie działania 
należy promować, ale jednocześnie 
przejrzyście je przedstawiać celem 
budowania poczucia bezpieczeństwa 
w społeczeństwie przyjmującym. 
Ostatnim krokiem jest integracja, 
która nie może polegać na asymilacji 
czy inkorporacji, lecz na wzajemnym 
uznaniu bogactwa, jakie każdy wnosi 
poprzez swoją kulturę i doświadcze-
nia. Tylko przez wzajemne posza-
nowanie możliwe jest prowadzenie 
dialogu i szukanie pokojowej drogi 
współistnienia, bez tworzenia barier 
i współczesnych gett. 

Edukacja w Centrum 
Astalli 

„Ten, kto tak jak wy uciekł ze swo-
jej ziemi z powodu ucisku, wojny, 

Mural na ścianie budynku ośrodka 
Casa Scalabrini stworzony przez 
migrantów – muzułmanina, 
chrześcijanina i buddystę 
– symbolizujący drogę ku 
bezpiecznemu domowi



63 numer 4 – grudzień 2020 

>>  Caritas to my!

natury zniekształconej przez zanie-
czyszczenia i pustynnienie czy nie-
sprawiedliwego rozdziału zasobów 
planety, jest bratem, z którym trzeba 
dzielić się chlebem, domem, życiem. 
Wybaczcie zamknięcie i obojętność 
naszych społeczeństw, które oba-
wiają się zmiany życia i mentalno-
ści, jakiej wymaga wasza obecność. 
Traktowani jak ciężar, problem, 
koszt, jesteście tymczasem darem” 
– mówił w maju tego roku papież 
Franciszek w prowadzonym przez 
jezuitów Centrum Astalli w Rzymie, 
które działa w bardzo kompleksowy 
i profesjonalny sposób. Od prostej 
pomocy socjalno-bytowej, medycz-
nej i prawnej, poprzez różne projekty 
edukacyjno-społeczne proponowa-
ne uchodźcom. Bardzo ważną czę-
ścią działalności jezuitów jest edu-
kacja społeczeństwa przyjmującego, 
w szczególności w odniesieniu do 
najmłodszych, dlatego prowadzone 
są regularne warsztaty i projekty 
w rzymskich szkołach.

Centrum Astalli powstało w 1981 
roku z inicjatywy ówczesnego gene-
rała jezuitów o. Pedro Arrupe, który 
był poruszony tragedią wietnam-
skich uchodźców. Celowo nie znaj-
duje się ono na peryferiach miasta, 
lecz w samym jego sercu, niedaleko 
słynnego kościoła Il Gesu, wybu-
dowanego z inicjatywy założyciela 
zakonu św. Ignacego Loyoli. Na stałe 
pracuje tam 50 osób oraz ok. 300 
wolontariuszy, których jest więcej 
niż Centrum jest w stanie przyjąć. 
Często sami uchodźcy zostają wo-
lontariuszami, pomagając kolejnym 
osobom, które znalazły się w trud-
nym położeniu. W Centrum nacisk 
kładziony jest przede wszystkim na 
edukację, szczególnie na obeznanie 
z językiem i kulturą włoską, aby ba-
riera komunikacyjna nie stała na dro-
dze do integracji. Tylko w roku 2019 
Centrum objęło pomocą 11 tysięcy 
uchodźców i osób ubiegających się 

o azyl. Centrum Astalli w Rzymie 
jest częścią ogólnoświatowej sieci 
organizacji jezuickich (JRS – Jesuit 
Refugee Service), której misją jest 
towarzyszenie oraz rzecznictwo na 
rzecz uchodźców i osób przesiedlo-
nych.

Pół roku w Sant’Egidio

Zaledwie rok po założeniu jezuickie-
go Centrum Astalli powstał – z ini-
cjatywy Andrei Riccardiego – ruch 
Sant’Egidio, który należy dzisiaj do 
najprężniej działających na rzecz 
wykluczonych i potrzebujących. Po-
wstanie ruchu zostało zainspirowane 
pierwszą wspólnotą chrześcijańską 
w Rzymie opisywaną w Dziejach 
Apostolskich oraz działalnością św. 
Franciszka. Obecnie we Włoszech 
żyje ok. 5 milionów legalnych mi-
grantów, którym również ta organi-
zacja pomaga w integracji, opraco-
wując profesjonalne podręczniki do 
nauki języka włoskiego, pomagając 
uzyskać prawo pobytu, wyjaśniając, 
jak działa służba zdrowia, jak nale-
ży się zachowywać w urzędzie czy 
innych instytucjach państwowych. 
Prowadzone są kursy zawodowe i ję-
zykowe, kończące się certyfikatami 
uznawanymi przez państwo oraz 
wydawane są publikacje na temat 
tej szczególnej grupy w społeczeń-
stwie. Migranci zwykle korzystają 
z pomocy przez około pół roku, aby 
dalej funkcjonować samodzielnie. 
Do siedziby w Rzymie codziennie 
rano przychodzi ok. 400 potrzebu-
jących Włochów, a popołudniami 
– ok. 500 migrantów. Porządku pil-
nują wolontariusze, którzy przeszli 
specjalistyczne szkolenie. Pomoc 
oferowana jest również osobom, 
które chciałyby wrócić do swoich 

ojczyzn, ale nie mają za co. Co cie-
kawe, od momentu powstania ruchu, 
szczególnie w latach 80. i 90., Polacy 
stanowili jedną z większych grup, 
której udzielana była pomoc.

Korytarze braterstwa

Jedną z inicjatyw ruchu, która od-
biła się szerokim echem w Europie, 
było stworzenie korytarzy hu-
manitarnych, które odpowiednio 

Pomnik przedstawiający biskupa Giovannie-
go Battistę Scalabriniego, założyciela misjo-
narzy Scalabriniani, beatyfikowanego przez 

Jana Pawła II w 1997 r.

Krzyż wykonany z elementów 
wraków łodzi migrantów, które 
zatonęły w Morzu Śródziemnym, wraz 
z kobietami, dziećmi i mężczyznami, 
marzącymi o lepszej przyszłości
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przygotowane okazują się bezpiecz-
ną alternatywą dla niekontrolowanej 
migracji, zarówno dla samych migran-
tów, jak i społeczeństwa przyjmują-
cego. W pierwszym projekcie miały 
objąć migrantów, którzy niekoniecz-
nie spełniają warunki niezbędne do 
udzielenia pomocy międzynarodo-
wej, oraz osoby, które mają już człon-
ków rodziny we Włoszech. W ten 
sposób przyjęto w 27 państwach 
Europy 25 tys. uchodźców, z czego 
2600 osób trafiło w ostatnich 4 la-
tach do Włoch. Szczególną troską 
została objęta grupa osób niepełno-
letnich, bez opieki, których nie obej-
muje żadna kategoria prawna. Trzeba 
przyznać, że długotrwałe działania 
edukacyjne i rzecznicze prowadzo-
ne przez Sant’Egidio odniosły suk-
ces w postaci zmiany mentalności 
społecznej. Pociągnęły one za sobą 
zmiany prawne umożliwiające re-
alizację przyjęcia konkretnych osób 
i rodzin. Szczególnie interesujące są 
działania edukacyjne ruchu. Polegają 
one np. na monitorowaniu mediów 
i wyjaśnianiu nieprawdziwych infor-
macji związanych z migrantami, ale 
też na propagowaniu pozytywnego 
wkładu migrantów w wiele sektorów 

włoskiej gospodarki. Ci zresztą fak-
tycznie są niezbędni, choćby w ta-
kich zawodach, jak opieka nad oso-
bami starszymi i niepełnosprawnymi. 
Warto też dodać, że ruch Sant’Egidio 
ma swój wkład w przeciwdziałanie 
gettyzacji migrantów we Włoszech. 

Co ciekawe, we Włoszech żyje blisko 
60 milionów ludzi, a na emigracji po-
nad drugie tyle, zatem jest to naród 
migrujący i może właśnie dlatego 
Włochom łatwiej jest przyjąć do 
siebie obcokrajowców.

Nie chodzi tylko 
o migrantów…

Dobrym przykładem wspólnoty dzia-
łającej u podstaw, jeśli chodzi o inte-
grację uchodźców, jest program Casa 
Scalabrini 634 prowadzony przez 
ASCS (Scalabrinian Agency for De-
velopment Cooperation), wspierany 
przez Kongregację Księży Misjonarzy 
San Carlo – Scalabriniani, która od 
130 lat służy migrantom i imigran-

tom. Program realizuje wspomnianą 
wyżej zasadę 4 czasowników, a jego 
motto brzmi: „Nie chodzi tylko o mi-
grantów, ale o nas wszystkich”.

W odwiedzonym przez delegację 
Caritas Polska domu Casa Scala-
brini mieszkają 34 osoby dorosłe 
z zalegalizowanym pobytem, które 
już pracują i za pobyt w domu płacą 
symboliczne 50 euro miesięcznie. 
Jest to lekcja integracji, pokazują-
ca, że ułożenie sobie życia na nowo 
wymaga od nas wysiłku, pewnej in-
westycji. Przed przyjęciem do domu 
trzeba zaakceptować reguły, w tym 
tak podstawowe, jak zakaz spożywa-
nia używek (alkoholu, narkotyków), 
ale też sprzątania po sobie czy sa-
modzielnego gotowania. Mieszkać 
można przez rok, a kalendarz jest 
wypełniony działaniami, które mają 
podnosić umiejętności tych osób 
do życia w społeczeństwie euro-
pejskim. Podstawę stanowi nauka 
języka i kultury włoskiej, ale nie bra-
kuje też zajęć sportowych czy rekre-
acyjnych. Jest to wyjątkowy czas 
dla każdego podopiecznego. Każdy 
jest tu akceptowany i poznaje ludzi, 
do których będzie mógł się w przy-
szłości zwrócić w razie kłopotów. Dla 
wielu taka poduszka bezpieczeństwa 

Delegacja Caritas Polska w Rzymie. 
Od lewej: ks. prałat Dariusz Giers 
z Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju 
Człowieka, Dominika Kołpak i o. Cordian 
Szwarc z Caritas Polska, kardynał 
Peter Turkson, prefekt Dykasterii ds. 
Integralnego Rozwoju Człoiweka, oraz 
ks. Paweł Dzierzkowski, Ireneusz Krause 
i Katarzyna Gugała z Caritas Polska
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bardzo wiele znaczy – pozwala czuć 
się bezpieczniej i z nadzieją patrzeć 
w przyszłość. Symbolem tej niezwy-
kłej wspólnoty ludzi różnych kultur, 
religii i przekonań jest mural, który 
znajduje się w sercu ośrodka. Na-
malowali go chrześcijanin, muzuł-
manin i buddysta. Przedstawia cel 
migrantów, jakim jest dom. Dom, do 
którego wszyscy zmierzają i który 
będzie łączyć wielu. Tę piękną ideę 
Casa Scalabrini szerzy za pośrednic-
twem własnego radia internetowego 
„On the Move”, które pracownicy 
i wolontariusze ośrodka budują wraz 
z mieszkańcami. Jego audycji można 
słuchać na stronie www.onthemo-
veradio.it. W ten prosty sposób mi-
granci zyskują możliwość dzielenia 
się swoimi historiami, opowiadając 
o niezwykłych miejscach, bogactwie 
kultur, tradycjach, trudnej rzeczywi-
stości społeczno-politycznej i przy-
czynach wybuchu konfliktów. 

Fratelli tutti 

Jednym z najnowszych dokumentów 
kościelnych poruszających kwestię 
migracji jest encyklika papieża Fran-
ciszka „Fratelli tutti”. Cechą szcze-
gólną dzieła jest język otwartości na 
wiele wspólnot, nie tylko katolickich, 
a to ekumeniczne przesłanie wywo-
dzi się z „muzyki Ewangelii”. Sens 
encykliki najprościej oddaje przypo-
wieść o miłosiernym Samarytaninie 
i pytanie „kto jest moim bliźnim?”, 
zadane Jezusowi przez faryzeuszy. 
Interpretując odpowiedź Jezusa, 

papież wskazuje na przekraczanie 
rozmaitych granic, poza którymi 
znajdują się ci, którzy w społeczeń-
stwach pozostają wykluczeni. Cie-
kawym zabiegiem okazuje się od-
wrócenie pytania, które wówczas 
brzmi: „czyim bliźnim ja się okazuję?” 
(por. 81). Papież Franciszek nie boi 
się mierzyć z trudną rzeczywistością, 
w której funkcjonują ludzie, którzy 
„czują się zachęcani lub przynajmniej 
upoważnieni przez swoją wiarę do 
wspierania różnych form zamknię-
tego i agresywnego nacjonalizmu, 
postaw ksenofobicznych, pogardy, 
a nawet znęcania się nad tymi, którzy 
są odmienni” (por. 86). Jednak „mu-
zyka Ewangelii” daje Franciszkowi 
nadzieję, którą się dzieli z nami: „Zdo-
bądźmy się na marzenie, jako jedna 
ludzka rodzina, wędrowcy w tym sa-
mym ludzkim ciele, dzieci tej samej 
ziemi, która jest naszym wspólnym 
domem, każda i każdy z nas przyno-
szący bogactwo swoich własnych 
wierzeń i przekonań, każda i każdy 
z własnym głosem, siostry i bracia 
wszyscy” (por. 8). 

Należy się spodziewać, że migra-
cja pozostanie jeszcze długo jedną 
z kluczowych kwestii społecznych 
na świecie, a postępujące zmiany 
klimatu, nierówności społeczne 
i konflikty zbrojne będą wypycha-
ły miliony ludzi z dotychczasowych 
miejsc zamieszkania. Jest to niewąt-
pliwie trudny test dla całej wspól-
noty międzynarodowej. Zadaniem 
rządów poszczególnych państw 
jest zapewnienie bezpieczeństwa 
swoich obywateli, ale także kształ-
towanie polityki migracyjnej, która 
odpowiednio prowadzona przynosi 
realne korzyści przyjmującym i przyj-
mowanym. Należy także pamiętać, 
że integracja jest zawsze proce-
sem dwukierunkowym, w którym 
aby odnieść sukces, potrzebna jest 
wola i współpraca obydwu stron. Na 
tej drodze z pewnością nie brakuje 
ogromnych wyzwań, o czym moż-
na się przekonać śledząc wieloletnią 
działalność wspomnianych włoskich 
organizacji. Jednak pytanie brzmi: 
jak my, chrześcijanie, zachowamy się 
spotykając na swojej drodze tego, 
który stracił dom? 

Tekst Maurycy Pieńkowski,  
Ireneusz Krause 
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