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Szanowny Panie Premierze,
Zwracamy się do Pana w kwestiach związanych ze standardami demokratycznego państwa prawa,
poszanowania podstawowych praw obywatelskich oraz zasad dialogu społecznego.
Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL w listopadzie 2012 roku, zaproszone przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, wystosowało opinię w sprawie projektu ustawy o
cudzoziemcach, w której zawarło szereg cennych uwag tak natury ogólnej, odnoszącej się do
społecznych funkcji ruchu migracyjnego, korzyści z niego płynących i potrzeby jego rozwijania w
kontekście polityki demograficznej i społecznej, jak i szczegółowych, odnoszących się do
przedłożonego do konsultacji projektu, wskazując na jego wady w sferze, w której przyszłe
instytucje nowego prawa migracyjnego mogą stanowić instytucjonalną barierę rozwoju
społecznego i cywilizacyjnego lub prowadzić do bezpośredniego wykluczenia określonych grup
oraz łamania podstawowych standardów praw człowieka.
W dniach 30 i 31 stycznia 2013 pod egidą Ministerstwa odbywała się konferencja uzgodnieniowa
w sprawie projektu tej ustawy. O fakcie jej zwołania Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL
zostało powiadomione oficjalnie na dzień przed jej odbyciem się, a wcześniej otrzymało maila,
który został odebrany w poniedziałek 29 stycznia.
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Termin powiadomienia nas o wydarzeniu czynił niemożliwym zarówno ze względów kadrowych,
jak i finansowych udział któregokolwiek z członków Zarządu Stowarzyszenia w tym wydarzeniu.
Chcieliśmy również zwrócić uwagę, iż godzina rozpoczęcia konferencji (9:00) prowadzi w prostej
konsekwencji do wykluczenia z udziału w niej organizacji spoza Warszawy i okolic, gdyż
przedstawiciele tych organizacji nie mogliby na nią dojechać bez rezerwowania dla siebie noclegu
na miejscu.
Dodatkowo w otrzymanym zaproszeniu zawarto informację, iż brak udziału przedstawiciela
naszej organizacji oznaczać będzie odstąpienie od zgłoszonych uwag.
W naszym przekonaniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych formułując treść zaproszenia do
konsultacji społecznych w taki sposób ignoruje ich sens i pokazuje, iż rządowi Rzeczpospolitej
nie zależy na rzeczywistym dialogu społecznym, lecz na formalnym spełnieniu niewygodnego
obowiązku. Jest to też swoisty szantaż wobec organizacji, które włożyły dużo pracy i wysiłku w
proces konsultacyjny, który stanowi nieopłacaną z publicznych pieniędzy wartość dodaną dla
działań legislacyjnych rządu. W tym kontekście pod znakiem zapytania staje sens proponowania
podmiotom społecznym udziału w konsultowaniu aktów prawnych, które ich dotyczą, jeżeli
skuteczność tego procesu uzależnia się od bezpośrednich rozmów, na które zaprasza się
organizacje w ostatniej chwili i bez zapewnienia zwrotu kosztów.
Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL jest małą organizacją, która prowadzi małe projekty o
wymiarze lokalnym. Są to jednak projekty ważne i przełomowe dla rozwoju całego kraju.
Przykładowo, obecnie finalizujemy wprowadzanie w Krakowie pierwszej w Polsce spójnej
strategii promowania różnorodności i wielokulturowości oraz zapobiegania rasizmowi i
ksenofobii, działań które stanowią od przeszło dwudziestu lat standard w wielu krajach UE.
Stąd, kształt regulacji związanych z pobytem cudzoziemców na terytorium Polski ma istotne
znaczenie z punktu widzenia zadań statutowych Stowarzyszenia, do których wlaśnie należy
promocja różnorodności i tworzenie środowiska wielokulturowego w ramach społeczności
lokalnych.
Sposób i tryb wystosowania zaproszenia na konsultacje należy uznać za złamanie elementarnych
standardów dialogu społecznego i rodzi obawy co do sensu zgłaszanych przez organizacje
społeczne postulatów. Mimo ich często oczywistej słuszności nie wszystkie organizacje mają
bowiem możliwości finansowe i kadrowe, aby uczestniczyć w bezpośrednich spotkaniach, co nie
oznacza, iż ich głos należy ignorować.
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Prosilibyśmy zatem Pana premiera, aby wykorzystując swoje kompetencje doprowadził do zmiany
praktyki podległych mu organów, tak aby zgłoszone uwagi zawsze były poddawane dyskusji oraz
rozpatrywane, organizacje zawiadamiane o spotkaniach z odpowiednim wyprzedzeniem i nie
tworzono domniemań, sprzecznych z ideą dialogu społecznego. W innym wypadku dochodzi do
łamania zasad prowadzenia konsultacji społecznych, a praca merytoryczna wielu osób, często
bardzo analityczna i podparta naukowymi badaniami ulega zaprzepaszczeniu poprzez praktykę,
która jak mamy nadzieję nie wynika ze złej woli, ale niefrasobliwości i złych przyzwyczajeń
urzędników poszczególnych ministerstw.
Ponadto, doceniając wagę zagadnień migracji dla kwestii podnoszenia kapitału społecznego
naszego kraju prosilibyśmy Pana premiera, jako posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o
poparcie idei wysłuchania publicznego w sprawie projektu nowej ustawy o cudzoziemcach.
W naszej ocenie projekt ustawy i styl uwag projektodawcy do złożonych przez organizacje
społeczne i inne instytucje postulatów, pokazuje, iż w myśleniu MSW dominuje defensywna wizja
migracji, która praktycznie zaprzepaszcza szanse na budowę w Polsce społeczeństwa
wielokulturowego, w takim zakresie w jakim spotykamy się z nim w wielu innych krajach UE.
Rząd naszym zdaniem nie zdaje sobie sprawy, iż dla podtrzymania szans na awans cywilizacyjny
oraz utrzymania stabilności systemu ubezpieczeń społecznych naszego kraju musi podejmować
ponadstandardowe i aktywne działania wspierające napływ cudzoziemców, w tym
wysokowykwalifikowanych pracowników oraz naukowców, gdyż Polska pozbawiona jest
wszelkich innych atutów kulturowych, społecznych i historycznych, które uzasadniałyby
zwiększony napływ cudzoziemców do Polski, od którego z kolei jest naszym zdaniem zależna w
przyszłości stabilność ekonomiczna naszego kraju. Stąd przywoływana przez projektodawcę
zgodność proponowanych rozwiązań z minimalnymi standardami prawa UE będzie sprzyjała
dalszemu obniżaniu zainteresowania Polską jako miejscem emigracji. W tym kontekście wydaje
nam się istotne aby Parlament rozpatrując nową ustawę o cudzoziemcach mógł się zapoznać z
różnorodnością idei i spojrzeń na przepływy migracyjne i podjął decyzję w tej kwestii w pełni
świadomie, w oparciu o pełną wiedzę, czemu wysłuchanie publiczne będzie służyć.
Z poważaniem
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