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Proč se Polsko tak zdráhá pomoci uprchlíkům? 

Takzvaná uprchlická krize nepostihuje relativně chudé státy EU jako je Polsko. Důvod je velmi jednoduchý. Lidé, kteří 
si zažili peklo občanské války, kteří riskovali svůj život na malinkých loďkách ve Středozemním moři, aby dosáhly 
zaslíbených břehů Evropy, si nepřejí nakonec skončit v Polsku nebo Maďarsku, kde neexistuje žádný pořádný systém 
sociálního zabezpečení, ale za to je tam plno xenofobie a rasismu. Žádný div, že místní lidé, kteří spolu se svým 
knězem z komunity v západním Polsku připravili zázemí pro několik tuctů uprchlíků ze Sýrie, čekali ney nadarmo, 
jelikož Syřané překročili blízké německé hranice a utekli do Německa. Polsko oficiálně přijme až 7000 uprchlíků. To 
odpovídá 1% zahraničních turistů, kteří každoročně navštíví Krakov. Velký poprask v médiích a ve volebních a 
politických debatách, na co dělat se skutečnými nepříjemnostmi, které by mohla způsobit malá skupina lidí 
přicházející z oblastí zasažených válkou. 

Politické strany Polska se snaží sjednotit lidi proti uprchlíkům. Čím víc je můžou vyděsit, obvinit oběti terorismu a 
islámského fundamentalismu, které zrovna uprchly z rukou ISIS, terorismu, tím více politické podpory se jim může 
dostat. Ti, kteří se nenávistných kampaní neúčastní, raději takticky mlčí. Když bylo oznámeno, že uprchlíci v Polsku 
budou dostávat státní podporu, která dramaticky převyšuje, tu které se dostává Polským chudým, vyvolalo to 
rozhořčení. To ale jen ukazuje, jak moc zpátečnickým se Polsko v posledních letech stalo, protože většina jeho 
chudých lidí zůstává bez pomoci. V Německu stejně jako v jiných Západních demokraciích lidé nedělají kvůli podpoře 
migrantů pozdvižení, protože  jejich vlastní chudí jsou stále příjemci nějaké státní podpory. 

Na začátku krize většinovým názorem Polské veřejnost bylo pomoci lidem, kteří prchají z válkou zasažených oblastí, 
aby si zachránili život. Pouze politické a mediální kampaně zaměřené na strašení lidí z nich udělali oponenty přijímání 
uprchlíků. 

Sklony obviňovat cizince z nevyřešených sociálních, ekonomických a politických problémů jsou univerzální. Jak to 
popsal George Orwell, autority vždycky budou potřebovat obětní beránky, vnější nepřátele, aby udrželi moc nad 
lidem. 

Na druhou stranu do Polska už dorazilo na 100 000 muslimů z Čečenska a nic se nestalo. Jsme pro většinu z nich 
pouze tranzitní země směrem k bohatším a sociálněji orientovaným státům. 

Někteří lidé v Polsku říkají: „Nemůžeme být obviňováni za současnou situaci, která způsobila masovou migraci, 
protože Polsko nemělo kolonie. Ať Postkoloniální země zaplatí plnou cenu.“ Ale jedna zásadní věc jim nedochází. 
Polsko se horlivě účastnilo válečných výbojů US, účastnilo se agrese vůči Iráku a Afgánistánu. Podíleli jsme se na 
destabilizaci celého regionu, takže nemůžeme říct „není to naše chyba.“ 

Polsko je zemí migrantů. Ne uprchlíků, ale ekonomických migrantů. Asi 2 miliony Poláků utíkali před chudobou, 
nezaměstnaností a špatnými podmínkami pro bydlení, a začali hledat lepší podmínky pro život, především v UK. Plně 
využívali výhod Západoevrospkého sociálního a zdravotnického systému. Proč tedy neukázat solidaritu, když jsme na 
řadě my? 

Polská náboženská a etnická jednota je jedním z faktorů za nechutí pomáhat uprchlíkům. Jenom 0,1 procenta 
obyvatelstva země se skládá z cizinců, nejmenší procento v celé EU. Polsko má také nejvyšší koncentraci katolíků ve 
světě, 94% Poláků se identifikuje jako věřící. Kulturní a náboženské faktory tady hrají narůstající roli. Tohle je dopad 
Huntigtonovy myšlenky „války civilizací.“ Nejjedovatější koncept od doby Mein Kampf. Uprchlíci jsou záminkou 
k narušení moderního multikulturního modelu Evropy, založeného na toleranci, dialogu a integraci. Tohle je v zájmu 
vojenského průmyslu, dokázat že islámská a křesťanská kultura jsou neslučitelné a přesvědčit nás, že Západ buďto 
válku vyhraje nebo zmizí. 



Ti, kteří protestují proti počtu migrantů vstupujících do Polska, argumentují, že Polsko udělalo dost, když pomáhalo 
svým ukrajinským bratrům, když také museli opustit svoji zemi, kvůli občanské válce a mizérii.  

Každopádně si musíme uvědomit, že většina uprchlíků přicházejících do Polska, se zastaví pouze jako ve stanici na 
cestě do bohatších a vstřícnějších zemí EU. A je nepředstavitelné, že lidé by byli přiváženi do Polska v uzavřených 
vagonech proti jejich vůli, jako během Druhé světové války.  
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