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Jako Europejczycy i członkowie Unii Europejskiej jesteśmy świadkami w ostatnich 

miesiącach niespotykanego w poprzednich latach napływu uchodźców i imigrantów na nasz 

kontynent. Setki tysięcy ludzi, z Bliskiego Wschodu, zwłaszcza Syrii ogarniętej wojną 

domową, północnej Afryki i innych terytoriów starają się dotrzeć do Europy różnymi 

drogami, stawiając często na szali życie i zdrowie własne i swoich dzieci. Opuszczają oni 

swoje domostwa i swoje ojczyzny uciekając przed wojną i prześladowaniami, ale także 

szukając bezpieczniejszego i dostatniejszego życia.  

W Europie ujawniły się zróżnicowane postawy wobec tego, jak traktować nowych 

przybyszów. Instytucje Unii Europejskiej oraz takie państwa jak Niemcy, Austria czy 

Szwecja przyjęły postawę otwartości wobec nich. Granice niemieckie zostały otwarte i każdy 

przybywający uchodźca czy imigrant zostaje otoczony opieką. Z drugiej strony mamy takie 

państwa, jak Węgry czy Republika Czeska, które są zdecydowanie przeciwne swobodnemu 

przemieszczaniu się napływających ludzi w Europie i chcą wobec nich stosować ściśle 

regulacje obowiązujące dotychczas w Unii Europejskiej.  

W tej chwili Unia Europejska przyjęła większością głosów system podziału 

uchodźców i imigrantów na poszczególne kraje członkowskie. Oznacza to, że każdy kraj 

będzie musiał przyjąć określoną liczbę przybywających do Europy ludzi. 

Ta nieoczekiwana sytuacja budzi wiele pytań i wątpliwości. Ścierają się ze sobą różne 

postawy, przede wszystkim otwarta na przybyszów, chętna do udzielenia im gościny  

w Europie, oraz zamknięta na nich, łącząca się z niepokojem o przyszłość naszego 

kontynentu. Wielu powtarza, że ludzie ci są naszymi bliźnimi i potrzebują naszej pomocy,  

ale są też i tacy, którzy podkreślają, że różnią się oni od nas religijnie i kulturowo,  

i w związku z tym stanowią zagrożenie dla naszej tożsamości. Dodatkowo, nie ma jasności, 

czy napływ uchodźców i imigrantów jest wydarzeniem jednorazowym, czy też będzie trwał 

przez kolejne miesiące, a może nawet i lata.  

Ogłaszany konkurs wpisuje się nie tylko w istotną w aktualnej sytuacji w Europie 

problematykę uchodźców i imigrantów, ale także dotyka ważnej kwestii dla każdego 

człowieka, tj. kwestii bezpieczeństwa, własnego, swoich bliskich, a także społeczeństwa,  

w którym się żyje. Te właśnie zagadnienia są szczególnie bliskie i są podejmowane z różnych 

perspektyw przez otwartą w tym roku akademickim na kierunku Pedagogika specjalność 

Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne.  
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