
Wrocław, dnia 03.03.2016

NOMADA     Stowarzyszenie  na  Rzecz  Integracji  Społeczeństwa  Wielokulturowego   zaprasza  na 
kolejne, trzecie już spotkanie z cyklu #Marhaba – bo warto przekraczać różne granice. Cykl jest 
złożony z pokazów filmowych połączonych z debatami, których celem jest przybliżenie problemów 
uchodźców przybywających do Europy z krajów ogarniętych konfliktem. Założeniem projektu jest  
próba  przygotowania  społeczności  Wrocławia  na  otwarte,  wolne  od  uprzedzeń  przyjęcie  ludzi  
szukających schronienia w naszym mieście.  Stąd nazwa –  słowo #marhaba oznacza po arabsku 
przyjacielskie  pozdrowienie.  Wszystkie  spotkania  są  bezpłatne  i  otwarte  dla  publiczności. 
Zapraszamy!

Spotkanie II
Gdzie? Infopunt Barbara
Kiedy? 10.03.2016 (czwartek), godz. 18.00
Program: Twierdza Europa

Tematem trzeciego  spotkania  z  cyklu  jest  dramatyczna  sytuacja  na  przejściach  granicznych  Unii  
Europejskiej,  której  skala  osiągnęła  już  rozmiar  katastrofy humanitarnej  nie  widzianej  na  naszym 
kontynencie od dekad. By zrozumieć tragedię uchodźców, warto przekonać się jaką cenę płacą oni za 
próbę przedostania się do bezpiecznej Europy. Pierwszym przystankiem w ich tułaczce jest zwykle  
Turcja,  jednak  władze  tego  kraju  zamykają  granice  przed  ludźmi  szukającymi  schronienia  przed 
represjami  ze  strony  funkcjonariuszy  Daesz.  Wówczas  pozostaje  tylko  przeprawa  przez  Morze 
Śródziemne,  w którym tylko  od  początku  tego  roku  zginęło  lub  “zaginęło“  ponad 400  osób (→ 
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php).  Ci,  którym  uda  się  przeprawa  przez  morze, 
docierają do Grecji, od kilku lat zmagającej się z zapaścią ekonomiczną.  W roku 2016 na jej terenie 
może "utknąć" nawet 100.000 osób. Ponieważ Unia Europejska i państwa wchodzące w jej skład nie 
prowadzą skoordynowanej polityki wsparcia osób szukających schronienia, kolejne kraje na własną 
rękę przygotowują się do odparcia kryzysu - Włochy szykują się na "stan kryzysowy" czyli przybycie  
kolejnych tysięcy osób, które obrały tzw. "albański" szlak, zaś na przejściu granicznym w Idomeni 
(Macedonia)  policja  użyła  przeciwko  kilkuset  osobom  gazu  łzawiącego  i  granatów  hukowych. 
Szczególnie dramatyczna sytuacja ma miejsce  na północy Francji, w Calais. Trwa tam likwidacja tzw. 
Dżungli,  czyli  miasteczka  zbudowanego  przez  ludzi  dziesiątek  narodowości,  którzy  od  miesięcy 
koczują i próbują dotrzeć do Wielkiej Brytanii. Z kolei mieszkańcy Zakany na Węgrzech, w czasie 
gdy przez tamtejszy dworzec przejeżdżały kolejne "transporty" uchodźczyń i uchodźców, przynosili 
ciepłe domowe jedzenie żołnierzom strzegącym kolejowych konwojów wypakowanych ludźmi.  W 
tym samym czasie pod Wiedniem, w porzuconym przez przemytników samochodzie - chłodni umiera 
71 osób - wśród nich małe dzieci. Według Europolu przemytnicy ludzi mogli zarobić w zeszłym roku 
nawet 6 miliardów euro.

Skalę  kryzysu będzie  można prześledzić  dzięki  reportażom Tomasa Rafy  z  granicy  serbsko-
chorwackiej oraz krótkometrażowemu dokumentowi pt. „Kwiat lotosu”, zrealizowanego przez 
Jamie'go Noel'a w Dżungli, w Calais.

W  drugiej  części  spotkania  zaplanowano  otwartą  dyskusję  w  której  udział  weźmie  Katarzyna 
Czarnota (działaczka społeczna z Poznania, która na przełomie 2015/2016 roku wzięła udział w akcji 
wyjazdu na południowe granice UE; socjolożka współpracująca z Fundacją Zachodni Ośrodek Badań 
Społecznych  i  Ekonomicznych;  współzałożycielka  Wielkopolskiego  Stowarzyszenia  Lokatorów, 

1

http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
https://www.facebook.com/barbarakultura/


doktorantka  socjologii  na  Uniwersytecie  im.  Adama  Mickiewicza  w Poznaniu)  oraz  Przemysław 
Witkowski (dziennikarz,  publicysta,  dr  nauk  politycznych;  pisze  dla  Dziennika  Opinii,  Gazety 
Wyborczej  i  polskiej  edycji  Le  Monde  Diplomatique;  wykładowca w Instytucie  Dziennikarstwa  i 
Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego).

Spotkanie poprowadzi Dawid Krawczyk, dziennikarz związany z redakcją Dziennika Opinii. Członek 
zespołu Krytyki Politycznej. Publikował m.in. w Gazecie Wyborczej, Le Monde Diplomatique (edycja 
polska), A2larm (Czechy), Mămăliga de Varșovia (Rumunia).

Więcej informacji:
Maciej Mandelt, tel. 797 954 404, maciej.mandelt@nomada.info.pl
www.nomada.info.pl

NOMADA Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego to wrocławska 
organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw człowieka, ich popularyzacji i obrony, szczególnie  
wśród grup wykluczonych, imigrantów, obcokrajowców, mniejszości etnicznych czy religijnych.

Działamy  na  rzecz  wszechstronnego  rozwoju  społeczeństwa  otwartego  i  obywatelskiego.
Dążymy  do  kształtowania  postaw  solidarności  międzyludzkiej  i  porozumienia  ludzi  i  różnym 
pochodzeniu i statusie społecznym.

Chcemy  przełamywać  stereotypy  i  uprzedzenia.  Poprzez  nasze  działania,  projekty 
i  współuczestnictwo  w  życiu  grup  z  którymi  pracujemy  pragniemy  stworzyć  relację  oparte  na 
wzajemnym zrozumieniu i dobrej komunikacji. 

Projekt został  dofinansowany  przez  Fundusze  EOG  w  ramach  programu  „Obywatele  dla 
demokracji” jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem im. Stanisława Brzozowskiego 
i Muzułmańskim Centrum Kulturalno- Oświatowym.
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