
List otwarty Rady ds. Integracji w dzielnicy Berlin-Pankow w sprawie uchodźczyń i uchodźców w 

obozie Moria 

 

Berlin, 16.09.2020 

 

Szanowny Pan 

Horst Seehofer 

Minister Spraw Wewnętrznych 

Alt - Moabit 140 

10557 Berlin 

 

          

Szanowny Panie Ministrze! 

 

Z przerażeniem spoglądamy na wydarzenia w obozie dla uchodźców Moria. Polityka Unii Europejskiej 

wobec uchodźców od lat odpowiada za fatalne warunki w jakich przebywają tysięce osób, w tym 

kobiet i dzieci, które uciekają przed wojną i przemocą. Dotychczasowe apele społeczeństwa 

obywatelskiego o zmianę tych niegodnych warunków są ignorowane. W samej dzielnicy Pankow 

mieszka obecnie około 3000 uchodźczyń i uchodźców, dwa razy więcej niż rząd federalny chce teraz 

przyjąć z obozu Moria. 

 

Oczekujemy, że osoby odpowiedzialne w Unii Europejskiej i rządzie federalnym Niemiec w końcu 

zapewnią przyzwoite warunki pobytu uchodźcom. Niemcy mogą, powinny i muszą pomóc: przyjąć 

kolejne tysiące osób. W ten sposób Republika Federalna Niemiec może dać przykład innym krajom i 

nie musilibyśmy więc wstydzić się tego, w jakich warunkach żyją uchodźczynie i uchodźcy. 174 miasta 

i gminy w Niemczech ogłosiły się „bezpiecznymi przystaniami” dla uchodźców. Obywatelki i 

obywatele Niemiec chcą złagodzić cierpienie innych ludzi. Jest u nas miejsce dla nich. 

 

Przede wszystkim apelujemy do Pana i rządu federalnego o podjęcie następujących działań w celu 

poprawy sytuacji uchodźców. Zachęcamy również lokalne i miejskie rady integracyjne do przyłączenia 

się do naszego apelu. 

 

Nasze żądania: 

1. Domagamy się uruchomienia unijnych procedur zarządzania kryzysowego, by zapewnić 

natychmiastową opiekę tym, którzy potrzebują pomcy (schronienie, wyżywienie, pomoc medyczna, 



itp.). Zamiast przetrzymywać przy pomocy policji pod gołym niebem, trzeba udzielić tym osobom 

niezbędnej pomocy. W związku z dramatyczną sytuacją na Lesbos, Niemcy i pozostałe państwa 

europejskie muszą przyjąć osoby starające się o ochronę. 

 

2. Apelujemy o natychmiastowe rozpoczęcie ewakuacji! W Morii i innych greckich obozach dla 

uchodźców procedury ubiegania się o azyl oraz opieka medyczna są niesprawne, warunki higieniczne 

– katastrofalne. W Niemczech kraje związkowe Berlin i Turyngia zaplanowały krajowy program 

przyjęć, a setki innych gmin dobrowolnie zgłosiło chęć przyjęcia uchodźców z obozów. Te inicjatywy 

są blokowane po pozorem rozwijania „rozwiązań ogólnoeuropejskich”, a rozpoczęcie krajowych 

programów przyjęć jest wręcz zabronione. 

 

3. Żądamy zmiany paradygmatu w polityce uchodźczej! Po pożarze w Morii nie może być tak, jak do 

tej pory w europejskiej polityce wobec uchodźców. Odwracanie wzroku nie zapobiegnie kolejnej 

katastrofie, którą można już teraz przewidzieć. Zawiodła dotychczasowa strategia zatrzymywania 

osób poszukujących ochrony na zewnętrznych granicach Europy i odsyłania ich bezpośrednio stamtąd 

do państw autorytarnych, takich jak Turcja, które nie zapewniają im żadnej realnej ochrony. Prosimy 

o skorzystanie z przewodnictwa niemieckiego w Radzie Unii Europejskiej, aby zainicjować niezbędną 

zmianę paradygmatu w polityce uchodźczej! 23 września przedstawiony zostanie Komisji Europejskiej 

„Nowy pakt w sprawie migracji”, z jego natychmiastowymi konsekwencjami dla uchodźców 

przebywających na greckich wyspach. Europa wymaga podczas niemieckiej prezydencji 

fundamentalnej zmiany paradygmatu w kierunku polityki opartej na prawach człowieka. 

 

Z poważaniem 

 

Rada ds. Integracji dzielnicy Berlin-Pankow 


