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Wzrost świadomości (młodych) Polaków
na temat zachodzących procesów migracyjnych

Wzrost zainteresowania procesami migracyjnymi w debacie publicznej w obliczu kryzysu 
uchodźczego.

Widoczny wzrost liczby imigrantów ekonomicznych w największych polskich miastach.

Doświadczenie projektowe w obszarze migracji i integracji (udział w konferencjach naukowych, 
wyjazdy zagraniczne, spotkania i warsztaty).

Wzrost świadomości polskich samorządów dotyczący pozytywnych i negatywnych skutków 
procesów migracyjnych – symboliczna deklaracja polskich miast.



Perspektywa miasta i jego mieszkańców - geneza

I. Brak skutecznej polityki migracyjnej i społecznej na szczeblu centralnym.

II. Bezpośredni kontakt przedstawicieli władz samorządowych ze skutkami postępujących 
procesów migracyjnych i świadomość wynikających z nich wyzwań.

III. Odpowiedzialność za współpracę i wspólne inicjatywy samorządowców, przedstawicieli 
organizacji pozarządowych i mieszkańców miast na rzecz imigrantów i ich integracji z 
lokalnymi społecznościami w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ładu społecznego i 
efektywnego zarządzania miastem. 



Przykład Aten

Urząd wiceburmistrza ds. migrantów, uchodźców i decentralizacji miejskiej:

„Różnorodność jest jedną z najważniejszych cech Aten i chociaż tego nie podkreślamy, jest to jeden 
z najbardziej pozytywnych aspektów miasta.”

Centrum Koordynacji Migracji i Uchodźców.

Mieszkania socjalne dla nowych mieszkańców.

Warunek konieczny – integracja.



Lokalna perspektywa – globalne działania

Platforma „Cities of Migration”

Społeczność dążąca do rozwoju i poprawy lokalnych praktyk integracji imigrantów w miastach 
najbardziej dotkniętych procesami migracyjnymi na całym świecie. 

Platforma została stworzona przez akademickie kanadyjskiego Uniwersytetu Ryerson. 

Podejmowane inicjatywy:

• Good Ideas in Integration

• Learning Exchange

• Conversations on Integration

• E-library

Więcej informacji na stronie: www.citiesofmigration.com



Perspektywa polskich miast

I. Deklaracji o współdziałaniu w dziedzinie migracji podpisana w czerwcu 2017 roku przez 
prezydentów 12 największych polskich miast.

„Migracje to procesy dynamiczne, powszechne i – jak pokazuje historia świata – nieuniknione, a w 
kontekście sytuacji społeczno-demograficznej naszego kraju – wręcz korzystne.”

„W celu przyjaznego przyjęcia imigrantów konieczne jest wspólne działanie (…).”

„Deklarujemy współdziałanie miast poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk (…)”.

Wzrost świadomości samorządów:

Deklaracja współpracy:



Perspektywa polskich miast

II. Miasto Stołeczne Warszawa

• Komisja Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania

• Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania

Komisje dialogu społecznego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi przez
zainteresowane organizacje pozarządowe oraz m.st. Warszawę.

Ich charakter, polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego,
powoduje, że są one podstawowym partnerem w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych
dziedzinach zadań publicznych należących do m.st. Warszawy.



NASZA MISJA?

(…)



Dziękuję za uwagę! 
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