
  

 

1. Uchodźcy są dobrze ubrani i mają smartphony – to znaczy, że nie potrzebują pomocy 

W 2014 roku na stu Syryjczyków przypadało 71 zarejestrowanych telefonów komórkowych. 

Ci spośród nich, którzy zdecydowali się na wyjazd nie zostawili swoich telefonów w domu, 

tylko wzięli je ze sobą. Ubrani są w większości tak jak ubierali się w Syrii, która przed 

rozpoczęciem wojny nie była krajem biednym. Więcej na ten temat tego mitu. 

2. Osoby przybywające do Europy to nie uchodźcy lecz imigranci ekonomiczni 

Status uchodźcy może otrzymać „osoba, która opuściła swój kraj pochodzenia, ponieważ 

odczuwa uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, 

poglądów politycznych, przynależności do określonej grupy społecznej”. Z danych Frontexu, 

unijnej instytucji, która odpowiada za koordynację ochrony granic UE, wynika, że najwięcej 

przybyszów pochodzi z Syrii – ok. 82 tys., Afganistanu − ok. 33 tys., Erytrei – 23,8 tys. W 

krajach tych trwają krwawe konflikty i można być prześladowanym chociażby za odmowę 

przystąpienia do ugrupowań zbrojnych. Większość osób z tych krajów kwalifikuje się więc do 

określenia uchodźcy. 

Wśród ludzi docierających do Europy są również imigranci ekonomiczni, którzy podejmują 

próbę dotarcia do krajów zachodnich UE w celu polepszenia swojej sytuacji ekonomicznej. 

Do tej grupy należą obywatele Kosowa czy Albanii masowo napływający do Niemiec. Osoby 

te nie są uchodźcami i nie otrzymają oni pomocy należnej uchodźcom. 

3. Tylko Europa pomaga uchodźcom 

To nie prawda. Dane z 2013 roku pokazują, że w krajach rozwijających się przebywało 86% 

uchodźców. Krajem o najwyższej proporcji uchodźców do ogółu mieszkańców był Liban, w 

którym stanowili jedną piątą ludności. 

4. Kraje muzułmańskie nie pomagają uchodźcom 

Większość uchodźców z Syrii przebywa w ościennych krajach (których większość 

mieszkańców to muzułmanie). Zgodnie z danymi UNHCR, Biura Wysokiego Komisarza 

Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Spośród 4 milionów syryjskich uchodźców 1,8 

miliona znalazło schronienie w Turcji, 1,2 miliona w Libanie, 630 tysięcy w Jordanii, 250 

tysięcy w Iraku, 132 tysiące w Egipcie i 25 tysięcy w Afryce Północnej. Niewielka część ludzi 

żyjących w przepełnionych obozach postanowiła dotrzeć do Europy, wybierając szlak przez 

Morze Śródziemne do Grecji.  

Zamożne kraje Zatoki Perskiej (m.in. Arabia Saudyjska, Katar, Zjednoczone Emiraty 

Arabskie) odmawiają przyjęcia uchodźców za co są z wielu stron krytykowane. Nie stanowią 

one jednak większości państw muzułmańskich. 

5. Uchodźcy będą otrzymywać kilkanaście tysięcy złotych na rodzinę 

Rzeczywiste koszty przeznaczane na utrzymanie uchodźców są o wiele niższe. Obecnie w 

Polsce osoby starające się o przyznanie statusu uchodźcy mogą w trakcie procedury 

przebywać w jednym z jedenastu ośrodków dla cudzoziemców prowadzonych przez UdSC w 

którym zapewnione jest im zakwaterowanie, wyżywienie, bezpłatna nauka języka polskiego, 

a także opieka medyczna i stomatologiczna. Dzieci maja dostęp do edukacji. Mieszkańcy 

ośrodka mogą korzystać ze zwrot kosztu biletów na komunikację publiczną. Otrzymują także 
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kieszonkowe w wysokości 20 zł miesięcznie na zakup środków higieny osobistej, 50 zł 

kieszonkowego oraz 140 zł jednorazowej pomocy na zakup odzieży i obuwia. Utrzymanie 

ośrodków wraz z kadrą oraz uchodźcami starającymi się o status będzie kosztować w 2015 

r. budżet państwa 56 mln zł. Utrzymanie jednej osoby starającej się o status wynosiło w 2014 

r. średnio 1380 zł miesięcznie. 

Jeśli migrant oczekujący na zakończenie procedury zdecyduje się na mieszkanie poza 

ośrodkiem, może wnioskować o przyznanie środków na samodzielne utrzymanie się poza 

ośrodkiem. Jedna osoba otrzymuje miesięcznie kwotę 750 zł, dla czteroosobowej i większej 

rodziny jest to około 375 zł na osobę. Za tę kwotę migranci oczekujący na zakończenie 

procedury, którzy zdecydowali się na samodzielne życie poza ośrodkiem, muszą m.in. 

wynająć mieszkanie na wolnym rynku. 

6. W Polsce jest za dużo imigrantów 

W Polsce według oficjalnych danych jest 101 tys. (z czego 71 tys. jest spoza Unii 

Europejskiej) i stanowią oni 0,3 % ludności naszego kraju. Jest to najniższy udział 

imigrantów w całej w populacji w krajach Unii Europejskiej. Choć nieoficjalnie liczby te mogą 

być wyższe to wciąż są one bardzo niskie w porównaniu z większością państw Europy i 

świata. 

 

 

 


