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Dlaczego spieramy się o migracje? Ćwiczenia dla młodzieży
(wersja z komentarzami dla nauczyciela/nauczycielki)

Zbiór ćwiczeń wykorzystujących karty do analizy mechanizmów psychospołecznych w kontekście

sporów wokół migracji

Cele

Dzięki ćwiczeniom zawartym w tym materiale młodzież:

● pozna mechanizmy, które wpływają na podziały społeczne wokół migracji, ich przyczyny i

skutki;

● przyjrzy się swoim emocjom i myślom oraz rozpozna swoje miejsce w tych procesach;

● nauczy się krytycznie interpretować przekazy medialne dot. tematów, które wiążą się z

polaryzacją społeczną z wykorzystaniem nowego narzędzia (karty).

Grupa docelowa: VI-VIII kl. szkoły podstawowej oraz I-IV kl. szkoły średniej

Z czego składa się materiał Dlaczego spieramy się o migracje? przeznaczony dla młodzież?

Załączone ćwiczenia odwołują się do metafory podróży i składają się z kilku powiązanych, ale w

dużym stopniu niezależnych od siebie modułów, zwanych stacjami. Każda stacja porusza temat

migracji z innej perspektywy. Możesz poprowadzić wszystkie ćwiczenia lub wybrać te, które

wydają ci się najbardziej potrzebne lub najciekawsze. Więcej o tym piszemy w punkcie “Jak

pracować z tym materiałem”.

Opis stacji, czyli rozkład jazdy:

● Poczekalnia

To stacja autorefleksji, którą uczniowie i uczennice podejmują indywidualnie.

● Stacja 1: granice. Skąd się biorą granice?

Stacja pozwala młodzieży zrozumieć, skąd się biorą i czemu właściwie służą granice.

Wprowadza także pojęcie migracji.

● Stacja 2: język. Jak mówimy o migracjach?

Stacja pomaga młodzieży przyjrzeć się pojęciom i słowom, którymi posługujemy się w

opisie zjawiska migracji; rozpoznać w języku mechanizmy psychospołeczne zobrazowane

na kartach.

● Stacja 3: “my” i “oni”. Co nas dzieli?
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Na tej stacji uczniowie i uczennice przyglądają się temu, jak podział społeczny wokół
migracji wpływa na osoby z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa, a także jakie ma

on skutki dla całego społeczeństwa.

● Stacja 4: media a migracje. Jak krytycznie korzystać z mediów?

Stacja pozwala uczniom i uczennicom wykształcić umiejętności krytycznego korzystania

z mediów w kontekście migracji (i nie tylko).

● Stacja końcowa. Co nam zostaje z tej podróży?

Na tej stacji młodzież poddaje twórczej refleksji drogę, którą przeszła podczas zajęć.

Jak pracować z tym materiałem?

1. Liczba i kolejność stacji

Nie musisz skorzystać ze wszystkich ćwiczeń (choć to rekomendujemy). Stacje są od

siebie w dużym stopniu niezależne i możesz dobierać je z myślą o swojej grupie.

Pamiętaj jednak o kilku naszych wskazówkach:

● Zacznijcie podróż w poczekalni. Ta stacja zawiera kluczowe pytania, które pomogą
młodzieży osadzić się w temacie, poddać indywidualnej indywidualnej refleksji swoje

przekonania i doświadczenia.

● Nie pomijajcie stacji 1: granice. Niezależnie od tego, czy twoja grupa ma już
podstawową wiedzę o migracji, czy nie, stacja pierwsza pomoże młodzieży wykonać
ważny krok w rozmowie na tematy polaryzujące społeczeństwo: zadać pytanie o coś, co

wydaje się oczywiste (skąd właściwie biorą się granice i czy czemuś służą).

● Zatrzymajcie się na minimum jednej z kolejnych stacji: 2, 3, 4. Wybór należy do ciebie

lub do grupy; możesz również rozłożyć pracę z uczniami i uczennicami w czasie i

omówić wszystkie stacje.

● Podsumujcie podróż na stacji końcowej. Stacja ta pomoże uczniom i uczennicom poddać
refleksji to doświadczenie edukacyjne. Tobie zaś dostarczy inspiracji, co dalej.

2. Formy pracy

● Ćwiczenia zawarte w karcie pomyślane są jako aktywności grupowe (3-5 osób).

Wyjątkiem jest poczekalnia, która jest stacją do pracy indywidualnej.

● Jeśli masz taką możliwość, omów zadania wykonane przez młodzież. Możesz robić to

po każdej stacji lub podsumować ćwiczenia zbiorczo, w zależności od tego, jak dużo

wsparcia potrzebują twoi uczniowie i uczennice. Skorzystaj z komentarzy i pytań, które

zamieszczamy poniżej zadań, by doprecyzowywać i uzupełniać informacje oraz pogłębić
prowadzone rozmowy.
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● Omawiając ćwiczenia, skupiaj się na wnioskach i refleksjach młodzieży. To, jakie myśli

pojawiają się w głowach uczniów i uczennic, jest ważniejsze od tego, czy w całości

poprawnie wypełnili karty pracy.

● Jeśli czujesz, że pytań lub materiałów na poszczególnych stacjach jest za dużo lub nie są
odpowiednie dla twojej grupy - wybierz te, które twoim zdaniem sprawdzą się najlepiej.
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Czy zastanawialiście/zastanawiałyście się kiedyś, dlaczego temat migracji i uchodźstwa budzi

takie gorące spory? W polityce, mediach, na arenie międzynarodowej, ale też w naszych

społecznościach, a nawet - rodzinach? Czy to dotyczy także nas, osobiście? Czy mamy

jakikolwiek wpływ na te konflikty? Zapraszamy Was w podróż, podczas której wspólnie

poszukacie odpowiedzi na te pytania na kilku stacjach. Przed Wami także 12 kart z ilustracjami,

które przydadzą Wam się w podróży - w nieszkolny i angażujący sposób pozwolą Wam odkryć,

jakie mechanizmy stoją za podziałami społecznymi w kwestii migracji (i nie tylko).

Porozmawiacie o tym, jakie są Wasze opinie, emocje i miejsce w tych procesach, i wreszcie, jak

świadomie i krytycznie korzystać z mediów, żeby lepiej zrozumieć złożoność zjawiska migracji.

Ruszajmy!

POCZEKALNIA
Zacznijcie od siebie. Zanim wyruszycie w dalszą podróż, zatrzymajcie się jeszcze w poczekalni,

żeby samodzielnie i indywidualnie odpowiedzieć na kilka pytań. Wprowadzą Was one do

tematu naszej podróży i pozwolą zorientować się, z czym ją zaczynacie - z jakimi poglądami,

uczuciami, spostrzeżeniami. Na kolejnych stacjach, pracując już wspólnie, w małych grupach,

zorientujecie się, jak różne bywają podejścia do migracji. A teraz usiądźcie wygodnie, macie

moment na autorefleksję - zanotujcie, choćby krótkie, odpowiedzi (nie będziecie

musieli/musiały z nikim się nimi dzielić):

1. Z czym kojarzy Ci się migracja?

2. Czy Ty sam/sama masz doświadczenie migracji?

3. Czy znasz kogoś, kto ma takie doświadczenie – w rodzinie, w szkole, w Twojej

miejscowości?

4. Czy rozmawiałeś/rozmawiałaś o tym z tą osobą? Jeśli tak, co Ci to dało? Jeśli nie,

dlaczego?

5. Co czujesz, gdy słyszysz o migrantach/migrantkach? Uchodźczyniach/uchodźcach?

6. Jaka atmosfera panuje wokół tematu migracji w Twoim otoczeniu, jaka w mediach?

7. Jak myślisz, co sprawia, że ten temat wywołuje tyle sporów i napięć?

STACJA 1. GRANICE
Skąd się biorą granice?
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Czy na pewno żyjemy w czasach największych

na świecie migracji?

Fragment mapy politycznej Afryki, Europy i
Azji: link, mapy Google

Z Podlasia do Afryki. Trasy bocianów białych
Gdyby Europa została skolonizowana, link
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Dialog wielorybów, link
Tłumaczenie:
Wieloryb 1: Mamo, skąd wiemy, czy
przekroczyliśmy granicę między jednym
oceanem a drugim?
Wieloryb 2: Nie wiemy. Granice są
konstruktem społecznym. Uważaj na tych,
którzy traktują je zbyt poważnie.

Europa i świat przed pierwszą wojną
światową, link

Obejrzyjcie materiały - załączone mapy, grafikę i filmik.

Uzupełnijcie:

1. Zastanówcie się, o czym mówią te materiały? Oznaczcie w co najmniej 3 hasztagach:

#....... #....... #.....

Przykładowe odpowiedzi: granica, mapy, migracje, historia, kolonie, państwa, przemieszczanie się ludzi/ptaków...

2. Co Was zainteresowało/zaskoczyło w tym zestawie materiałów i dlaczego? Zapiszcie w trzech

punktach Wasze wrażenia i spostrzeżenia:

a) ___________________

b) ___________________

c) ___________________

Przykładowe odpowiedzi: zestawienie migracji ludzi i ptaków; to, że granice są jak od linijki; procent migracji

pozostaje na tym samym poziomie co kiedyś; granice się zmieniają w czasie...

3. Czym są granice i skąd się biorą? Wybierzcie: PRAWDA/ FAŁSZ

a) Granice państw są naturalne i niezmienne.

b) Granice ustanawiane są w demokratyczny sposób.

c) To, jak przebiegają granice ma wpływ na życie osób, rodzin, społeczności.

d) Podobnie jak ptaki, wszyscy ludzie mogą migrować swobodnie.

e) Granice kształtują nasze relacje sąsiedzkie.

Odpowiedzi:

a) FAŁSZ

Granice są stworzone przez człowieka (nawet jeśli wyznaczają je zjawiska naturalne). Nie odzwierciedlają
obiektywnie istniejących w granicach państwa wspólnoty, tylko je wytwarzają (nawet w tzw. państwach

narodowych mieszkają mniejszości etniczne i migranci/migrantki). Granice nie są niezmienne (zmieniają
się w wyniku wojen, traktatów, niepisanej umowy społecznej)

b) FAŁSZ
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Granice nie są ustanawiane demokratycznie; zwykle są narzucane (przykład dawnych kolonii, ale też
krajów w Europie). Jest tak nawet w przypadku referendów (plebiscyt na Śląsku czy referendum na

Krymie), które są zwykle wynikiem zabiegów dyplomatycznych lub próby sił między państwami.

c) PRAWDA. Przykład: granica na Bugu, która rozdzieliła rodziny w dzisiejszej Polsce/Ukrainie/Białorusi; utrata

pracy przez Polaków mieszkających na granicy polsko-czeskiej w pandemii.

d) FAŁSZ

Państwa regulują kto może, a kto nie może imigrować (np. potrzebuje wizy, pozwolenia na pobyt).

Podobnie jest z wyjazdem z kraju - np. w PRL nie każda osoba mogła dostać paszport.

e) PRAWDA

Przykłady: spory o tereny przygraniczne, osoby migranckie w naszych społecznościach lokalnych (lub brak

tych osób, gdy granice próbują ograniczyć zjawisko migracji).

4. Porozmawiajcie:

Co nam dają granice? Co zabierają?
Przykładowe odpowiedzi:

Granice dają nam: poczucie bezpieczeństwa, porządek, brak wojen, jasne zasady, niepodległość, prawo do

używania języka ojczystego, obywatelstwo...

Granice zabierają nam: wolność podróżowania, wolność wyboru gdzie chcemy żyć, możliwość poznawania

różnych osób i miejsc, pokój w niektórych miejscach na świecie, wygodę i czas (np. gdy stoimy na granicy),

równość

5. Czym jest migracja? Znajdźcie w sieci i zapiszcie najbardziej Waszym zdaniem obiektywną
definicję migracji, podajcie źródło.

______________________________

W omówieniu zwróć uwagę: 1. z jak różnych powodów ludzie migrują, 2. to zjawisko istnieje od zawsze, 3. to

zjawisko istnieje na całej ziemi, nie tylko w Polsce czy Europie.

Definicja ze strony CEO :

Migracje to przemieszczenia różnych grup społecznych pomiędzy różnymi skupiskami ludności, np. pomiędzy

krajami lub miastami, pomiędzy różnymi rejonami geograficznymi i państwowymi. Dzielimy je na przymusowe (gdy

ktoś musi uciekać) lub dobrowolne (gdy ktoś chce, ale nie musi wyjechać), legalne (gdy ktoś przemieszcza się
legalnie i posiada dokumenty na legalny pobyt) i nielegalne oraz na stałe (czyli bezpowrotne) i czasowe (powrotne).

Powody migracji mogą być:

· ekonomiczne (migracja do kraju o lepszym statusie ekonomicznym)

· naukowe (przyjazdy do kraju, w którym można zdobyć wykształcenie; np. studenci zagraniczni)

· biznesowe (przyjazdy do kraju, w którym jest legalna możliwość pracy, ale status ekonomiczny tego kraju nie musi

być lepszy od statusu kraju pochodzenia; np. nauczyciele języków obcych, biznesmeni)

· zapewnienie bezpieczeństwa (przyjazdy do krajów gwarantujących bezpieczeństwo, np. uchodźcy);

· środowiskowe (opuszczenie obszarów szczególnie zagrożonych klęskami żywiołowymi lub obszarów o niedoborze

wody pitnej – pustynniejących).

Źródło: globalna.ceo.org.pl
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Dodatkowe pytania do rozmowy z młodzieżą:

● Czy możliwy jest świat bez granic - jak by wyglądał?
● Czy granice dają nam bezpieczeństwo? W jakim sensie tak, a w jakim - nie?
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STACJA 2. JĘZYK
Jak mówimy o migracjach?

1. Przyporządkuj określenia do krótkich opisów:

ekspat/ekspatka
a

a. wysokiej klasy specjalista/specjalistka, który opuszcza
ojczyznę, aby pracować za granicą

sjp.pwn.pl

cudzoziemiec/cudzoziemka
e

b. osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed
prześladowaniem w kraju pochodzenia, z powodu
koloru skóry, religii, narodowości, przekonań
politycznych lub przynależności do określonej grupy
społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony
tego kraju. Osoba ta ucieka przed prześladowaniami
powstającymi m.in. w wyniku wojen, rewolucji,
czystek etnicznych. Często są to osoby lub bliscy osób,
które doświadczyły tragicznych wydarzeń,
nieludzkiego traktowania (np. tortur), otarły się o
śmierć.

za uchodźcy.info

emigrant/emigrantka
d

c. osoba, która przyjeżdża do kraju innego niż jej kraj
pochodzenia

uchodzcy.info

imigrant/imigrantka
c

d. osoba, która wyjeżdża ze swojego kraju pochodzenia

uchodzcy.info

migrant/migrantka
f

e. każda osoba, która nie posiada obywatelstwa danego
kraju

uchodzcy.info

uchodźca/uchodźczyni
b

f. osoba zmieniająca miejsce lub kraj pobytu najczęściej
w celu znalezienia pracy lub poprawy warunków
bytowych

O uchodźcach i uchodźczyniach, Humanity in Action 2018.
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2. Porozmawiajcie:

Czemu służą takie rozróżnienia na poziomie języka?
Przykładowe odpowiedzi: lepszemu rozumieniu różnych powodów migracji, dzieleniu i różnicowaniu

migrantów/migrantek na lepszych i gorszych, arbitralnemu ocenianiu ich decyzji na zasadne i niezasadne, bardziej

uprawnione i mniej; porządkowaniu sytuacji prawnej osób w krajach przyjmujących, różnicowaniu zakresu

wsparcia w krajach przyjmujących, zwracaniu uwagi na wielowymiarowość zjawiska, podziałowi na my/oni...

Czy są potrzebne?
Przykładowe odpowiedzi: tak, bo porządkują sytuację prawną, pozwalają odróżnić doświadczenia osób; nie -

każda osoba, bez względu na powód (poza przestępczym) powinna mieć prawo przekraczania granic i do równego

traktowania w nowym dla siebie kraju.

Jakie skutki niosą (te rozróżnienia)?
Przykładowe odpowiedzi: porządkują system prawny - legalizacji pobytów, zasiłków i ubezpieczeń, wiadomo, co się
komu należy; dystrybuują przywileje, dzielą ludzi na lepszych/gorszych, tworzą sztuczne podziały - utrudniają
zrozumienie zjawiska i motywacji; czasem kryją i/lub konserwują konkretne uprzedzenia i spuściznę kolonialną -

czym się różni migrant od ekspata? Np. informatyka z zachodniej Europy pracującego na kontrakcie w Singapurze

nazwiemy ekspatą, ale już doświadczonego chirurga z Ukrainy, pracującego w Polsce na Uberze - migrantem

ekonomicznym; niektórym grupom/osobom z regionów świata dajemy prawo do swobodnej migracji, innym

niektóre kierunki?

3. Które z tych pojęć kojarzą Wam się pozytywnie, a które budują dystans? Uszeregujcie je od

najmniej do najbardziej pozytywnych:

[wyrazy do uszeregowania - pojęcia z tabelki: ekspatka, cudzoziemiec/cudzoziemka,

emigrant/emigrantka, imigrant/imigrantka, migrant/migrantka, uchodźca/uchodźczyni]

Poproś młodzież o uzasadnienie, czym się kierowała, stopniując pojęcia. Jak sami chcieliby być określani (i czy w

ogóle w ten sposób), gdyby znaleźli się w innym kraju? Zwróćcie uwagę, że te wyrazy (a możesz dorzucić inne, np.

“obcokrajowiec”, “migrant wewnętrzny” a “migrant zewnętrzny”; “pracownik migrujący” a “migrant ekonomiczny”;

lub towarzyszące przymiotniki, np. “nielegalny”, “przymusowy’/”dobrowolny”) są konkretnie nacechowane;

porozmawiajcie, jak język może wpłynąć na postrzeganie - “cudzoziemiec” brzmi mniej przyjaźnie od “ekspaty”, a

przecież “ekspat” jest też “cudzoziemcem”.

Sprawdź z młodzieżą, jak się odnajduje po tej części pracy - czy te pojęcia ułatwiają czy utrudniają rozumienie

zjawiska migracji? Czy pozwalają zobaczyć coś więcej niż spór o język (jaki mechanizm? Np. karta my/oni,

etnocentryzm).

4. Poniżej znajdziecie kilka cytatów z materiałów medialnych i wypowiedzi dotyczących migracji.

Przyporządkujcie do każdego cytatu co najmniej jedną z dwunastu infografik, która najlepiej

opisuje mechanizmy zilustrowane w cytatach.

[Jeżeli chcesz skrócić czas pracy, skorzystaj tylko z kart: teoria spiskowa, kozioł ofiarny, stereotyp, dehumanizacja,

mowa nienawiści, etnocentryzm, my/oni]

● Tego (uchodźcy) nam nie powiedzą! (wiadomosci.onet.pl, 17.03.2016) [teoria spiskowa]
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● Polscy taksówkarze walczą o przetrwanie [...] Dla Ubera w Polsce jeżdżą najczęściej Ukraińcy

albo Hindusi. Rzadko mówią po polsku, jeszcze rzadziej znają miasto, w którym pracują. Zabrali

już jednak taksówkarzom połowę pasażerów (“Fakt”, 12.02.2019) [kozioł ofiarny], [my/oni],

[stereotyp]

● Są już przecież objawy pojawienia się chorób bardzo niebezpiecznych i dawno nie widzianych w

Europie: cholera na wyspach greckich, dezynteria w Wiedniu, różnego rodzaju pasożyty,

pierwotniaki, które (...) nie są groźne w organizmach tych ludzi, mogą tutaj być groźne -

wymieniał Kaczyński. (TVN 24 z przemówienia Jarosława Kaczyńskiego, 13.10.2015 r.)

[dehumanizacja], [my/oni], [stereotyp]

● To dla nas oczywiste i proste - nie chcemy uchodźców w Polsce (transparent na meczu Lech

Poznań - Podbeskidzie Bielsko-Biała, źródło: natemat.pl, 04.02.2016) [mowa nienawiści], [my/oni]

● 12 października 1492 roku Krzysztof Kolumb zacumował swój statek „Santa Maria” u wybrzeży

nowego lądu. Wydarzenie to oficjalnie uznawane jest za odkrycie Ameryki (fajnepodroze.pl,

6.11.2019). [etnocentryzm]

● Zaleje nas fala imigrantów z Dalekiego Wschodu (www.bankier.pl, 18.07.2008) [dehumanizacja],

[etnocentryzm], [my/oni]

● "Przestępczość w Niemczech rośnie. Europa popełnia wielki błąd, że pozwala milionom ludzi tak

silnie i gwałtownie zmieniać jej kulturę!" - napisał Trump na Twitterze (wyborcza.pl, 18.06.2018).

[etnocentryzm], [my/oni], [stereotyp]

Porozmawiajcie:

Czy rozpoznanie mechanizmów z kart sprawiło Wam jakąś trudność?
Przykładowe odpowiedzi: nie, wszystko jest jasne, to manipulacje medialne dla klikalności; tak, bo po prostu tak się
mówi/pisze; może autorki/autorzy wcale nie chcieli/chciały nikogo urazić, a tu od razu ciężki kaliber tych

mechanizmów…

Możesz dodać, że intencja nie niweluje skutków, karmieni językiem naszpikowanym stereotypami i uprzedzeniami,

zaczynamy w nie wierzyć i przez taki pryzmat postrzegać innych. Ograniczamy sami siebie, jeśli nie czytamy

krytycznie. Nauka takiej wrażliwości na język to proces.

Czy sami/same spotykacie się z takimi sformułowaniami? Gdzie najczęściej?
Przykładowe odpowiedzi: nie, nie spotykamy się; tak, w mediach, w kampaniach wyborczych, u wujka na

imieninach; w wyzwiskach do rówieśników/rówieśniczek.

Jeżeli pozwala ci na to czas i/lub pracujesz z grupą bardziej zaawansowaną możesz zaproponować
przeformułowanie zdań: jaką informację miało przekazywać to zdanie (jeśli intencja nie była z gruntu zła, jak przy

mowie nienawiści, czy manipulacjach politycznych) - jakie zdanie przekazałoby tę informację nie odwołując się do

stereotypów, mechanizmu budowania podziału my/oni?

Ew. możesz poprosić młodzież, żeby znalazła tekst/tytuł, który w ich odczuciu mówi o migracjach, nie korzystając z

odwołań do stereotypów.

5.  Co to jest język równościowy? Zgooglujcie lub skorzystajcie z poniższych źródeł, żeby

zapoznać się z definicją:
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http://www.bankier.pl


Infografika Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Amnesty International, Język równościowy, praca zbiorowa.

6. Co myślicie o takim podejściu - jakie widzicie korzyści, a jakie wyzwania, jeżeli chodzi o

używanie takiego języka? Zapiszcie pierwsze trzy refleksje, które przychodzą Wam do głowy:

sztuczny konstrukt; sprawiedliwe podejście; nikt tak nie mówi; tak mówi tylko moja ciocia, ale ona jest
feministką; język się zmienia - możemy go kształtować; mamy wpływ; szacunek do innych grup; ciekawsza
historia; brzmi głupio/śmiesznie; powinno się szanować to, jak ktoś chce być nazywany..

Podsumowując z młodzieżą tę stację, podkreśl wpływ języka, którego używamy (my, media, politycy/polityczki) na
kształtowanie rzeczywistości, naszego nastawienia do migrantów/migrantek, ale też ich samopoczucia, gdy żyją
koło nas. Kto tworzy język, którym się posługujemy? Zachęć młodzież do próbowania używania języka
równościowego - jak mogą włączyć taką perspektywę w swoje działanie? Może w gazetce szkolnej, może w
kontakcie z lokalnymi mediami? Wspomnij o nieuniknionym oporze jako naturalnej (ale przejściowej, jeśli proces
się uda) reakcji na zmianę. Kiedyś ludzie buntowali się na słowo “weekend” - dziś jest częścią naszego słownika,
kiedyś kobiety nazywane były od ojców, mężów - czy chcielibyśmy/chciałybyśmy wracać do tej tradycji? To jest ta
przestrzeń, na którą mamy wpływ.
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https://tea.org.pl/userfiles/infografika_raport_TEA_2015_dyskryminacja_w_szkole_ok.pdf
https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/J%C4%99zyk-rownosciowy.pdf


STACJA 3. MY/ONI
Co nas dzieli?

1. Poznajcie Rosę, Salama i Radwana, którzy wzięli udział w kampanii społecznej Nasz chleb

powszedni.

Porozmawiajcie:

Kim są Salam, Rosa i Radwan? Co ich łączy, a co różni?
Przykładowe odpowiedzi:

- urodzili się w innym kraju, a mieszkają w Polsce; wzięli udział we wspólnej kampanii społecznej

- przyjechali z różnych powodów (ucieczka przed dyskryminacją kobiet, wymiana studencka, która przerodziła się w

doświadczenie uchodźstwa, migracja ze względów rodzinnych)

- przyjechali z różnych krajów: z Syrii, Syrii/Egiptu, Kongo

- różni ich płeć, wykonywany zawód, status ekonomiczny, sytuacja rodzinna, stosunek do Polski, kolor skóry.

2. Teraz obejrzyjcie kilka filmików, w których Rosa, Salam i Radwan opowiadają o kilku

sytuacjach, z jakimi spotkali się w Polsce. Filmiki są bardzo krótkie, trwają razem kilka minut.

Rosa:

Salam:

Radwan:

13

https://www.youtube.com/watch?v=Xen-z8iaQUQ
https://www.youtube.com/watch?v=eUkbnG72APs
https://www.youtube.com/watch?v=tIw6etppQgA
https://www.youtube.com/watch?v=roR71UygbNE
https://www.youtube.com/watch?v=wvoGfjllnLA
https://www.youtube.com/watch?v=S88grDrI_VQ
https://www.youtube.com/watch?v=IOfAfn_fGs8
https://www.youtube.com/watch?v=5VrXJE3MOCI
https://www.youtube.com/watch?v=kHjpejrh7f0


3. Porozmawiajcie:

1. Jakie swoje doświadczenia opisują Salam, Rosa i Radwan? Co konkretnie wydarzyło się
w sytuacjach, o których mówią?

Przykładowe odpowiedzi:

- negatywne doświadczenia związane z mieszkaniem w Polsce oraz kilka pozytywnych sytuacji;  są to m.in.

wyzywanie na ulicy (Rosa), przesiadanie się w autobusie, by uniknąć siedzenia obok czarnej osoby (Rosa),

wyzywania w autobusie i reakcja pasażerów (Rosa), żarty na temat terrorystów (Radwan), lęk przed uchodźcami

(Radwan), trudność w znalezieniu pracy (Salam), pominięcie i wykluczenie przez księdza przy składaniu życzeń
(Salam), pomoc w noszeniu bagaży (Rosa), komentowanie potraw wykonanych przez Rosę (Rosa), naśladowanie

odgłosów małpy (Radwan), lęk przed atakami fizycznymi na migrantów (Salam).

2. Kto uczestniczył w tych wydarzeniach? Jaką rolę odegrały te osoby?
Przykładowe odpowiedzi:

- Radwan, Rosa i Salam - w większości nie mieli wpływu na te sytuacje, byli bierną stroną
- “sprawcy” sytuacji mikronierówności/dyskryminacji: Polacy - zarówno zupełnie obcy (ktoś na przystanku, pasażer,

członek komisji), jak i znajomi/potencjalni znajomi (jak w opowieści Radwana); różnorodne osoby: starsza pani,

profesor, ksiądz itp.mikronierówności lub dyskryminacji.

- świadkowie, którzy mogli podjąć działanie (Rosa) lub nie.

3. Dlaczego doszło do tych sytuacji, dlaczego te osoby zachowały się tak, jak się zachowały?
Przykładowe odpowiedzi:

- stereotypy i uprzedzenia, wyniesione z mediów, szkoły, od bliskich osób itp.

- lęki, frustracja, złość, poczucie wyższości - różne emocje, które znajdują ujście wobec osób w słabszej pozycji

- świadome działanie: wyrażenie niechęci, celowe obrażenie osoby, zrobienie jej krzywdy

- nieświadomie działanie: niewiedza, stereotypowa wiedza, chęć nawiązania kontaktu przez żart

- wzmacnianie negatywnych postaw wobec migracji przez polityków w kampanii wyborczej dla zysku politycznego

(przykład Salama)

4. Jak sądzicie, jak przedstawione sytuacje wpływają na Salama, Radwana i Rosę?
Przykładowe odpowiedzi:

- wywołują smutek, złość, strach

- wpływają na poczucie izolacji, wyobcowania, frustrację, które mogą utrudniać im codzienne funkcjonowanie,

skłaniać do wyjazdu z Polski

- wpływają na ich możliwości życiowe, np. możliwość znalezienia pracy, bezpieczeństwo fizyczne

5. Jakie mogą być konsekwencje takich sytuacji dla całego społeczeństwa?
Przykładowe odpowiedzi:

- normalizacja przemocy i dyskryminacji

- utrata szansy na większą różnorodność społeczną - każda osoba mogłaby wnieść coś niepowtarzalnego do

społeczeństwa i do naszych relacji osobistych
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https://www.youtube.com/watch?v=i9b3Qvc86lc
https://www.youtube.com/watch?v=F-Th1G-u3X8
https://www.youtube.com/watch?v=jzIFrs-uas0


6. Czy znacie podobne historie w swoich rodzinach, sąsiedztwie, w społeczności lokalnej?

Jakie?
Przykładowe odpowiedzi:

Ten punkt jest okazją do przyjrzenia się osobistym/rodzinnym/lokalnym doświadczeniom uczniów i uczennic oraz

porozmawiania o migracjach wewnętrznych (np. migracja ze wsi do miasta), które też mogą wiązać z podziałami

społecznymi, uprzedzeniami itp. (np. “słoiki” w Warszawie; patrz karta “uprzedzenie”).

4. Które z podanych kart pasują do tego, co spotkało Radwana, Rosę i Salama?

Wpiszcie konkretne przykłady (cytaty, wydarzenia, odczucia) z filmików, które obejrzeliście. Nie

musicie podać przykładu do każdej karty.

“Jedziesz autobusem i

siadasz na wolnym miejscu,

a wtedy osoba obok się
przesiada” (Rosa)

“Była pasterka. Ksiądz

składał wszystkim życzenia.

Jak doszedł do mnie, ominął
mnie.” (Salam)

Antyprzykład

“Jechałam

autobusem i on

mnie zaczął
wyzywać, a inni

pasażerowie

zaprotestowali.”

(Rosa)

“Większość Polaków  myśli,

że przyjeżdżamy, bo życie

jest tu dla nas dobre. Ale

mnie znacznie lepiej było w

domu niż tutaj.” Rosa)

“Prosze cię nie. wysadzaj

mnie. Masz ze sobą
bombę?” (Radwan)

“Przyjechaliście z

Afryki, a my Was tu

w Polsce nie

chcemy, wracajcie

do siebie.” (Rosa)

“Wszyscy Polacy

powiedzieli, że

nigdy nie jedli

takiego bigosu.”

(Rosa)

“Niektórzy nie chcą siedzieć
obok czarnego”; “niektórzy

nie chcą się zbliżać” (Rosa)

“Kiedy ludzie słyszą że

jestem uchodźcą, to się
boją.” (Radwan)

“Proszę cię nie
wysadzaj mnie”
(żart - Radwan)
“Był taki czas, kiedy
naprawdę się
bałem. Jak będzie
taki atak na moje
zdrowie, chyba
wyjadę.” (Salam)

“My was tu nie

chcemy,

wracajcie do

siebie.”

(Rosa)

Patrzą na ciebie i zaczynają
się śmiać” (Rosa)

“Miałem ogromne

problemy z uzyskaniem

prawa wykonywania

zawodu - profesor komisji

powiedział [do żony], jak

pani znalazła sobie Araba

“Szedłem ulicą i
jeden facet zaczął
wydawać dźwięk
“hu hu hu”,
naśladował małpę”
(Radwan)
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niech pani znajdzie mu

pracę.” (Salam);

“Każdego dnia w Kongo

prawa kobiet są łamane,

dzieje im się krzywda”

(Rosa)

Jeśli uważasz, że filmików jest za dużo, możesz ograniczyć się do kilku wybranych - będzie to oznaczało, że

młodzież odnajdzie mniej przykładów różnych mechanizmów

Nie wszystkie mechanizmy mają swoją ilustrację w opowieściach Rosy, Radwana i Salama. Usunęłyśmy te karty

(teoria spiskowa, mechanizm kozła ofiarnego) z powyższej tabelki. Możesz je dodać, a w omówieniu zapytać
młodzież, czy znają jakieś przykłady działania tych mechanizmów w kontekście migracji.

W filmach nie ma przykładu na kartę “efekt widza”, jednak jest antyprzykład: historia Rosy, która otrzymuje

wsparcie współpasażerów autobusu. Możesz wykorzystać tę sytuację, by wyjaśnić uczniom i uczennicom, że nie

musimy ulegać tym mechanizmom, mamy wpływ na sytuację wokół nas.

Uwaga do graficzki: jak to ładnie i nienudno ograć?

5. Na koniec przypomnijcie sobie, jak Rosa mówi o kapuście po kongijsku, a Salam o byciu

muzułmaninem i katolikiem jednocześnie. Zjawisko, o którym opowiadają, można nazwać
INTEGRACJĄ.

Integracja oznacza połączenie cech różnych kultur. Możemy mówić o integracji, gdy osoba

migrująca staje się częścią społeczeństwa przyjmującego i może w nim bez przeszkód

funkcjonować, ale nie rezygnuje przy tym całkiem ze swojej tożsamości/odrębności. Integracja

nie oznacza “wtopienia się” w społeczeństwo (asymilacji). Jest dwustronną wymianą: zarówno

społeczeństwo przyjmujące, jak i migranci/migrantki w pewnym stopniu się zmieniają, co

wymaga chęci i wysiłku obu stron.

Inspirując się 12 kartami z rysunkami ptaków, narysujcie własną infografikę ilustrującą pojęcie

INTEGRACJI.

16



W omówieniu zwróć uwagę, czy w rysunkach pojawiły się elementy odróżniające asymilację od integracji

(dwustronność/wzajemność, współistnienie zamiast dostosowania, współpraca). Możesz skorzystać z infografiki

przygotowanej przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej:

Możesz też skorzystać z filmiku Jak przyjmować migrantów?, Stowarzyszenie Praktyków Kultury: link

Dodatkowe pytania:

● Jakie znacie sytuacje, w których ktoś zareagował/nie zareagował na dyskryminację, która dotyczyła innej

osoby?

● Jak myślicie, jak można by w tych sytuacjach zareagować?
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https://www.youtube.com/watch?v=9DnlDMDYDpg&list=PLkORDDYpFsokJ3hm0ubRl7I_CwNvEV8rl&index=4


STACJA 4. MEDIA A MIGRACJE
Jak krytycznie korzystać z mediów?

1. Wróćcie do kart przedstawiających mechanizmy psychospołeczne. Które z tych

mechanizmów mogą być wzmacniane i/lub osłabiane przez media?

Odpowiedź: wszystkie mechanizmy mogą podlegać wpływowi mediów, co daje potężny wpływ na kształtowanie

relacji większość-mniejszość.

Możesz dopytać, w jaki sposób te mechanizmy mogą być osłabiane/wzmacniane przez media? (Np. przez wybór

języka, dobór informacji, (nie)ukazywanie kontekstu, dobór materiałów wizualnych, ale też polityka zatrudniania

przez stacje - kto prowadzi programy newsowe, jaki język słyszymy/czy są tłumaczenia itd.)

2. Zapoznajcie się z materiałami - zwróćcie uwagę na rodzaj medium, przekaz wizualny i

werbalny - jakie emocje, odczucia wywołują w Was te materiały? Dajcie znać
emotikonami (wszystkimi, które pasują Wam do danego elementu).

:-)  :-(  ;-) … (nadzieja, złość, strach, obrzydzenie, niepokój, radość, zadowolenie, satysfakcja,

współczucie, chęć pomocy?, chęć działania, sprzeciw, zgoda, smutek, wątpliwość) - prośba do

graficzki/grafika o zrobienie obrazków/emotikonek

Materiały
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Rzeczy, które wzięli ze sobą: przedmioty
odebrane imigrantom na granicy w ostatnich
dziesięciu latach, link

Yulia Krivich: “Myśląc o doświadczeniu migracyjnym,
widzę to jako część mojego życia. To doświadczenie
mnie ukształtowało, stało się częścią mnie samej.
Pochodzę z rodziny, gdzie kilka pokoleń kobiet miało
takie same przeżycie, i wiem, że do samego końca
będę miała taką „hybrydową tożsamość”. Jest w tym
wiele zalet, chociaż na początku nie było łatwo.
Czasami mówię, że jestem zasymilowaną migrantką.
Czyli musiałam się dostosować, zmienić, żeby się
poczuć komfortowo w kraju, z którym poniekąd teraz
się utożsamiam. Nie uważam, że jest to do końca
słuszna droga.
„Bez granic” może być hasłem romantycznym,
niepraktycznym, ulotnym, a wręcz banalnym, ale
właśnie w takim świecie chciałabym żyć.”
Nou borders, link
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https://www.nytimes.com/2018/07/02/arts/immigrant-belongings-border-photos.html
https://www.facebook.com/funduszfeministyczny/photos/a.159231128032499/745203472768592/


Mural Banksy’ego zniszczony przez władze
lokalne, link Tułaczka się skończyła, ale widmo biedy wróciło, link

Liczba cudzoziemców w Polsce rośnie, link

Poland for Poles, Britain for Brits and Poles,
link
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https://news.artnet.com/art-world/immigration-themed-banksy-mural-destroyed-by-local-council-120475
https://tvn24.pl/programy/dzieci-z-dworca-brzesc-potrzebuja-pomocy-4582127
https://www.money.pl/gospodarka/liczba-cudzoziemcow-w-polsce-rosnie-przewazaja-ukraincy-6372051446929537a.html
https://memegenerator.net/instance/68126425/pole-in-uk-poland-for-poles-britain-for-brits-and-poles


Fragment wystawy Z daleka/ z bliska, link

Czy przyjąłbyś uchodźców do domu na
święta Bożego Narodzenia, link

Imigranci w Polsce dostaną 3000 euro,
link

Młodzież może przyporządkować bardzo różne ikonki do poszczególnych materiałów, nie ma tutaj dobrych/złych

wyborów, ale ważne jest, żeby wyjaśniła, czym się kierowała, skąd takie, a nie inne odczucia? Czy podążała za

intencją nadawcy, czy właśnie demaskując ją reagowała zupełnie wbrew? Dlaczego trzeba pozostawać
uważną/uważnym na emocje, które media chcą/wywołują w nas odnośnie migracji? Jakie interesy mogą
reprezentować media, a co jest w naszym odbiorców/odbiorczyń interesie, jeśli chcemy rozumieć migrację?

Dodatkowo możesz znów sięgnąć do kart, by zanalizować z młodzieżą powyższe materiały nie tylko pod kątem

emocji, które wywołują, ale też mechanizmów psychospołecznych. Która karta najlepiej opisuje dany przekaz?

Wprost lub jako antyprzykład?

3. Do jakiego stopnia (określcie na osi - 1 - wcale, 5 - bardzo [- grafika osi obok]):

Media obiektywnie i etycznie opowiadają o otaczającym nas świecie?

Media wzmacniają podziały społeczne?
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https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/3876196/z-dalekaz-bliska-from-afarcloser
https://www.facebook.com/uchodzcy.info/photos/a.634587806696968/926639070825172/?type=3
https://www.facebook.com/uchodzcy.info/photos/a.634587806696968/926639070825172/?type=3
https://redmik.pl/479/Imigranci


Media przyczyniają się do naszego rozumienia zjawiska migracji?

Media uwzględniają głosy migrantów/migrantek i uchodźców/uchodźczyń?

Media wpływają na nasze postrzeganie uchodźców/uchodźczyń?

Możemy krytycznie odbierać przekazy medialne?

Potrafimy rozpoznać manipulację i propagandę medialną/w mediach?

Jesteśmy odporni/odporne na fake newsy?

Możemy wpływać na medialne narracje o migracji?

Jaki możecie wyciągnąć wniosek z tego kwestionariusza?
Przykładowe odpowiedzi: media są różne, mają różne standardy; mają ogromny wpływ na podziały społeczne;

możemy wybierać, z jakich mediów korzystamy; możemy tworzyć przekazy medialne samodzielnie…..

____________________________________________________

Wspólnie z grupami przyjrzyj się odpowiedziom. Jeżeli dysponujesz czasem, możesz rozwinąć dyskusję na każdy z

tych wątków. Ważne jest, żeby w podsumowaniu - czy to ze strony młodzieży, czy twojej - wybrzmiał wpływ

mediów na polaryzację debaty społecznej wokół migracji poprzez wywoływanie określonych emocji - zwróćcie

uwagę na cele przekazów medialnych (np. zwiększenie klikalności/sprzedaży reklam, tabloidyzacja, interesy

polityczne) i skutki społeczne (tworzenie i podgrzewanie konfliktów i podziałów społecznych, np. religijnych -

straszenie islamem), do pewnego stopnia nie jest istotne, czy (niektóre) media robią to świadomie, czy

nieświadomie - szkodliwość jest ta sama. Mamy prawo oczekiwać etyczności i społecznej odpowiedzialności

mediów.

To nie jest niemożliwe, podaj przykład działań na rzecz lepszej jakości mediów, także w kwestii poruszania kwestii

migracji. Możesz z młodzieżą zajrzeć np. na stronę Ethical Journalism Network.  Lub: Standardy mówienia i pisania

o migrantach i migrantkach w mediach

I ew. https://migracje.ceo.org.pl/i-am-european/dla-dzienikarzy ?

Podejmij też z młodzieżą wątek naszego miejsca i sprawczości w tej debacie (np. w dobie internetu my też
tworzymy przekazy poprzez szerowanie, lajkowanie, klikanie, zamieszczanie treści - czy zastanawiamy się nad

swoim wpływem, bierzemy odpowiedzialność?).

4. Jakiej rady udzielilibyście/udzieliłybyście osobie, która chce sięgnąć do mediów, żeby

lepiej zrozumieć zjawisko migracji?

sprawdzanie informacji np. za pomocą portali fact-checkingowych; sięganie do mediów (współ)tworzonych przez
migrantów/migrantki; korzystanie z różnych mediów, reprezentujących różne stanowiska; sprawdzanie opinii
ekspertów/ekspertek - autorytetów w temacie; zawsze co najmniej dwa źródła, żeby potwierdzić daną
informację; zapoznawanie się z materiałami uznanych NGOsów zajmujących się kwestią migracji/uchodźstwa,
współpracującymi z migrantami/migrantkami; sprawdzenie na wstępie własnych “filtrów” - emocji, przekonań...

Pozwól, by młodzież wymieniła się pomysłami, na krytyczne korzystanie z mediów. Podkreśl, że żyjemy w czasach,

które wymagają ciągłego rozwijania kompetencji medialnych, przy korzystaniu z różnych źródeł wiadomości i

opinii, ale że na początek wystarczy nam kilka prostych pytań, które pozwolą zweryfikować dany przekaz - poleć
młodzieży medialny smartfon.
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https://migracje.ceo.org.pl/i-am-european/dla-dzienikarzy
https://media.ceo.org.pl/aktualnosci/media-literacy-smartphone


STACJA 5. KOŃCOWA
Co nam zostaje z tej podróży?

Przedstawcie w wybrany przez siebie, twórczy sposób (np. poprzez instalację przestrzenną,

kolaż plastyczny, materiał audio, lub video, story w social mediach itd.), jaką myśl/emocję
odnośnie kryzysu wokół migracji wynosicie z tej podróży? Udostępnijcie to, co przygotujecie

koleżankom i kolegom z klasy. Wspólnie zbierzcie Wasze wrażenia z tej podróży.

_____________________ [miejsce na refleksje, temat pracy]

Dziękujemy za wspólną podróż!

Komentarz i co dalej:

● wykorzystaj tę stację do stworzenia przestrzeni na powrót do indywidualnej refleksji młodzieży, odejdź od

analitycznej pracy (czytanie, pisanie), która dominuje przy korzystaniu z kart i zachęć, by młodzież sięgnęła
do swoich ulubionych form ekspresji, pozwól, by na koniec wybrzmiały emocje związane z pracą z mapą i

tematem migracji/uchodźstwa z perspektywy antydyskryminacyjnej

● ćwiczenia zawarte w tym materialemogą być zaproszeniem do dalszych rozmów - rozumienia złożoności i

wielowymiarowości zjawiska migracji, ale także refleksji nad systemem, w którym funkcjonujemy i

granicami naszego wpływu (a wcześniej refleksji i działania jednostki, grup); w zależności od

zainteresowania/potrzeb młodzieży, z którą pracujesz, możesz rozwinąć jeden (lub więcej) z tematów

stacji - czy to w formie wspólnego projektu, reportażu multimedialnego czy kółka dyskusyjnego:

Czy jest możliwy świat bez granic?

Jak język, którego używamy do opisu świata, wpływa na nasz stosunek do migracji? Jak poprzez język możemy

zmieniać debatę wokół migracji? Jak mówić o migracji, by łączyć a nie dzielić?

Jakie podziały społeczne widzimy wokół siebie w kontekście migracji?

Na czym polega (nie)etyczność mediów w przedstawianiu migracji?

Co mogę, co chcę zrobić w temacie migracji? Jaka jest moja/nasza odpowiedzialność?
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Dlaczego spieramy się o migracje? Ćwiczenia dla młodzieży

(wersja dla młodzieży)

Czy zastanawialiście/zastanawiałyście się kiedyś, dlaczego temat migracji i uchodźstwa budzi

takie gorące spory? W polityce, mediach, na arenie międzynarodowej, ale też w naszych

społecznościach, a nawet - rodzinach? Czy to dotyczy także nas, osobiście? Czy mamy

jakikolwiek wpływ na te konflikty? Zapraszamy Was w podróż, podczas której wspólnie

poszukacie odpowiedzi na te pytania na kilku stacjach. Przed Wami także 12 kart z ilustracjami,

które przydadzą Wam się w podróży - w nieszkolny i angażujący sposób pozwolą Wam odkryć,

jakie mechanizmy stoją za podziałami społecznymi w kwestii migracji (i nie tylko).

Porozmawiacie o tym, jakie są Wasze opinie, emocje i miejsce w tych procesach, i wreszcie, jak

świadomie i krytycznie korzystać z mediów, żeby lepiej zrozumieć złożoność zjawiska migracji.

Ruszajmy!

POCZEKALNIA
Zacznijcie od siebie. Zanim wyruszycie w dalszą podróż, zatrzymajcie się jeszcze w poczekalni,

żeby samodzielnie i indywidualnie odpowiedzieć na kilka pytań. Wprowadzą Was one do

tematu naszej podróży i pozwolą zorientować się, z czym ją zaczynacie - z jakimi poglądami,

uczuciami, spostrzeżeniami. Na kolejnych stacjach, pracując już wspólnie, w małych grupach,

zorientujecie się, jak różne bywają podejścia do migracji. A teraz usiądźcie wygodnie, macie

moment na autorefleksję - zanotujcie, choćby krótkie, odpowiedzi (nie będziecie

musieli/musiały z nikim się nimi dzielić):

1. Z czym kojarzy Ci się migracja?

2. Czy Ty sam/sama masz doświadczenie migracji?

3. Czy znasz kogoś, kto ma takie doświadczenie – w rodzinie, w szkole, w Twojej

miejscowości?

4. Czy rozmawiałeś/rozmawiałaś o tym z tą osobą? Jeśli tak, co Ci to dało? Jeśli nie,

dlaczego?

5. Co czujesz, gdy słyszysz o migrantach/migrantkach? Uchodźczyniach/uchodźcach?

6. Jaka atmosfera panuje wokół tematu migracji w Twoim otoczeniu, jaka w mediach?

7. Jak myślisz, co sprawia, że ten temat wywołuje tyle sporów i napięć?
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STACJA 1. GRANICE
Skąd się biorą granice?

Czy na pewno żyjemy w czasach największych

na świecie migracji?

Fragment mapy politycznej Afryki, Europy i
Azji,  mapy Google

Z Podlasia do Afryki. Trasy bocianów białych
Gdyby Europa została skolonizowana
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Dialog wielorybów
Tłumaczenie:
Wieloryb 1: Mamo, skąd wiemy, czy
przekroczyliśmy granicę między jednym
oceanem a drugim?
Wieloryb 2: Nie wiemy. Granice są
konstruktem społecznym. Uważaj na tych,
którzy traktują je zbyt poważnie.

Europa i świat przed pierwszą wojną
światową

Obejrzyjcie materiały - załączone mapy, grafikę i filmik.

Uzupełnijcie:

1. Zastanówcie się, o czym mówią te materiały? Oznaczcie w co najmniej 3 hasztagach:

#....... #....... #.....

2. Co Was zainteresowało/zaskoczyło w tym zestawie materiałów i dlaczego? Zapiszcie w trzech

punktach Wasze wrażenia i spostrzeżenia:

d) ___________________

e) ___________________

f) ___________________

3. Czym są granice i skąd się biorą? Wybierzcie: PRAWDA/ FAŁSZ

f) Granice państw są naturalne i niezmienne.

g) Granice ustanawiane są w demokratyczny sposób.

h) To, jak przebiegają granice ma wpływ na życie osób, rodzin, społeczności.

i) Podobnie jak ptaki, wszyscy ludzie mogą migrować swobodnie.

j) Granice kształtują nasze relacje sąsiedzkie.
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4. Porozmawiajcie:

Co nam dają granice? Co zabierają?

5. Czym jest migracja? Znajdźcie w sieci i zapiszcie najbardziej Waszym zdaniem obiektywną
definicję migracji, podajcie źródło.

______________________________

STACJA 2. JĘZYK
Jak mówimy o migracjach?

2. Przyporządkuj określenia do krótkich opisów:

ekspat/ekspatka a. wysokiej klasy specjalista/specjalistka, który opuszcza
ojczyznę, aby pracować za granicą

sjp.pwn.pl

cudzoziemiec/cudzoziemka b. osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed
prześladowaniem w kraju pochodzenia, z powodu
koloru skóry, religii, narodowości, przekonań
politycznych lub przynależności do określonej grupy
społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony
tego kraju. Osoba ta ucieka przed prześladowaniami
powstającymi m.in. w wyniku wojen, rewolucji,
czystek etnicznych. Często są to osoby lub bliscy osób,
które doświadczyły tragicznych wydarzeń,
nieludzkiego traktowania (np. tortur), otarły się o
śmierć.

za uchodźcy.info

emigrant/ka c. osoba, która przyjeżdża do kraju innego niż jej kraj
pochodzenia

uchodzcy.info

imigrant/ka d. osoba, która wyjeżdża ze swojego kraju pochodzenia

uchodzcy.info
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migrant/ka e. każda osoba, która nie posiada obywatelstwa danego
kraju

uchodzcy.info

uchodźca/uchodźczyni f. osoba zmieniająca miejsce lub kraj pobytu najczęściej
w celu znalezienia pracy lub poprawy warunków
bytowych

O uchodźcach i uchodźczyniach, Humanity in Action 2018.

2. Porozmawiajcie:

Czemu służą takie rozróżnienia na poziomie języka?

Czy są potrzebne?

Jakie skutki niosą (te rozróżnienia)?

3. Które z tych pojęć kojarzą Wam się pozytywnie, a które budują dystans? Uszeregujcie je od

najmniej do najbardziej pozytywnych:

[wyrazy do uszeregowania - pojęcia z tabelki: ekspatka, cudzoziemiec/cudzoziemka,

emigrant/emigrantka, imigrant/imigrantka, migrant/migrantka, uchodźca/uchodźczyni]

4. Poniżej znajdziecie kilka cytatów z materiałów medialnych i wypowiedzi dotyczących migracji.

Przyporządkujcie do każdego cytatu co najmniej jedną kartę, która najlepiej opisuje

mechanizmy zilustrowane w cytatach.

● Tego (uchodźcy) nam nie powiedzą! (wiadomosci.onet.pl, 17.03.2016)

● Polscy taksówkarze walczą o przetrwanie [...] Dla Ubera w Polsce jeżdżą najczęściej Ukraińcy

albo Hindusi. Rzadko mówią po polsku, jeszcze rzadziej znają miasto, w którym pracują. Zabrali

już jednak taksówkarzom połowę pasażerów (“Fakt”, 12.02.2019)

● Są już przecież objawy pojawienia się chorób bardzo niebezpiecznych i dawno nie widzianych w

Europie: cholera na wyspach greckich, dezynteria w Wiedniu, różnego rodzaju pasożyty,

pierwotniaki, które (...) nie są groźne w organizmach tych ludzi, mogą tutaj być groźne -

wymieniał Kaczyński. (TVN 24 z przemówienia Jarosława Kaczyńskiego, 13.10.2015 r.)

● To dla nas oczywiste i proste - nie chcemy uchodźców w Polsce (transparent na meczu Lech

Poznań - Podbeskidzie Bielsko-Biała, źródło: natemat.pl, 04.02.2016)

● 12 października 1492 roku Krzysztof Kolumb zacumował swój statek „Santa Maria” u wybrzeży

nowego lądu. Wydarzenie to oficjalnie uznawane jest za odkrycie Ameryki (fajnepodroze.pl,

6.11.2019).

● Zaleje nas fala imigrantów z Dalekiego Wschodu (www.bankier.pl, 18.07.2008)
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● "Przestępczość w Niemczech rośnie. Europa popełnia wielki błąd, że pozwala milionom ludzi tak

silnie i gwałtownie zmieniać jej kulturę!" - napisał Trump na Twitterze (wyborcza.pl, 18.06.2018).

Porozmawiajcie:

Czy rozpoznanie mechanizmów sprawiło Wam jakąś trudność?

Czy sami/same spotykacie się z takimi sformułowaniami? Gdzie najczęściej?

5.  Co to jest język równościowy? Zgooglujcie lub skorzystajcie z poniższych źródeł, żeby

zapoznać się z definicją:

Infografika Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Amnesty International, Język równościowy, praca zbiorowa.

6. Co myślicie o takim podejściu - jakie widzicie korzyści, a jakie wyzwania, jeżeli chodzi o

używanie takiego języka? Zapiszcie pierwsze trzy refleksje, które przychodzą Wam do głowy:

29

https://tea.org.pl/userfiles/infografika_raport_TEA_2015_dyskryminacja_w_szkole_ok.pdf
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STACJA 3. MY/ONI
Co nas dzieli?

2. Poznajcie Rosę, Salama i Radwana, którzy wzięli udział w kampanii społecznej Nasz chleb

powszedni.

Porozmawiajcie:

Kim są Salam, Rosa i Radwan? Co ich łączy, a co różni?

2. Teraz obejrzyjcie kilka filmików, w których Rosa, Salam i Radwan opowiadają o kilku

sytuacjach, z jakimi spotkali się w Polsce. Filmiki są bardzo krótkie, trwają razem kilka minut.

Rosa:

Salam:

Radwan:
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https://www.youtube.com/watch?v=Xen-z8iaQUQ
https://www.youtube.com/watch?v=eUkbnG72APs
https://www.youtube.com/watch?v=tIw6etppQgA
https://www.youtube.com/watch?v=roR71UygbNE
https://www.youtube.com/watch?v=wvoGfjllnLA
https://www.youtube.com/watch?v=S88grDrI_VQ
https://www.youtube.com/watch?v=IOfAfn_fGs8
https://www.youtube.com/watch?v=5VrXJE3MOCI
https://www.youtube.com/watch?v=kHjpejrh7f0
https://www.youtube.com/watch?v=i9b3Qvc86lc
https://www.youtube.com/watch?v=F-Th1G-u3X8
https://www.youtube.com/watch?v=jzIFrs-uas0


3. Porozmawiajcie:

1. Jakie swoje doświadczenia opisują Salam, Rosa i Radwan? Co konkretnie wydarzyło się
w sytuacjach, o których mówią?

2. Kto uczestniczył w tych wydarzeniach? Jaką rolę odegrały te osoby?

3. Dlaczego doszło do tych sytuacji, dlaczego te osoby zachowały się tak, jak się zachowały?

4. Jak sądzicie, jak przedstawione sytuacje wpływają na Salama, Radwana i Rosę?

5. Jakie mogą być konsekwencje takich sytuacji dla całego społeczeństwa?

6. Czy znacie podobne historie w swoich rodzinach, sąsiedztwie, w społeczności lokalnej?

Jakie?

4. Które z podanych kart pasują do tego, co spotkało Radwana, Rosę i Salama?

Wpiszcie konkretne przykłady (cytaty, wydarzenia, odczucia) z filmików, które obejrzeliście. Nie

musicie podać przykładu do każdej karty.
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Uwaga do graficzki: jak to ładnie i nienudno ograć?

5. Na koniec przypomnijcie sobie, jak Rosa mówi o kapuście po kongijsku, a Salam o byciu

muzułmaninem i katolikiem jednocześnie. Zjawisko, o którym opowiadają, można nazwać
INTEGRACJĄ.

Integracja oznacza połączenie cech różnych kultur. Możemy mówić o integracji, gdy osoba migrująca
staje się częścią społeczeństwa przyjmującego i może w nim bez przeszkód funkcjonować, ale nie
rezygnuje przy tym całkiem ze swojej tożsamości/odrębności. Integracja nie oznacza “wtopienia się” w
społeczeństwo (asymilacji). Jest dwustronną wymianą: zarówno społeczeństwo przyjmujące, jak i
migranci/migrantki w pewnym stopniu się zmieniają, co wymaga chęci i wysiłku obu stron.

Inspirując się 12 kartami z rysunkami ptaków, narysujcie własną infografikę ilustrującą pojęcie

INTEGRACJI.
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STACJA 4. MEDIA A MIGRACJE
Jak krytycznie korzystać z mediów?

5. Wróćcie do kart przedstawiających mechanizmy psychospołeczne. Które z tych

mechanizmów mogą być wzmacniane i/lub osłabiane przez media?

6. Zapoznajcie się z materiałami - zwróćcie uwagę na rodzaj medium, przekaz wizualny i

werbalny - jakie emocje, odczucia wywołują w Was te źródła? Dajcie znać emotikonami

(wszystkimi, które pasują Wam do danego elementu).

:-)  :-(  ;-) … (nadzieja, złość, strach, obrzydzenie, niepokój, radość, zadowolenie, satysfakcja,

współczucie, chęć pomocy?, chęć działania, sprzeciw, zgoda, smutek, wątpliwość) - prośba do

graficzki/grafika o zrobienie obrazków/emotikonek

Materiały

Yulia Krivich: “Myśląc o doświadczeniu migracyjnym,
widzę to jako część mojego życia. To doświadczenie
mnie ukształtowało, stało się częścią mnie samej.
Pochodzę z rodziny, gdzie kilka pokoleń kobiet miało
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Rzeczy, które wzięli ze sobą: przedmioty
odebrane imigrantom na granicy w ostatnich
dziesięciu latach, link

takie same przeżycie, i wiem, że do samego końca
będę miała taką „hybrydową tożsamość”. Jest w tym
wiele zalet, chociaż na początku nie było łatwo.
Czasami mówię, że jestem zasymilowaną migrantką.
Czyli musiałam się dostosować, zmienić, żeby się
poczuć komfortowo w kraju, z którym poniekąd teraz
się utożsamiam. Nie uważam, że jest to do końca
słuszna droga.
„Bez granic” może być hasłem romantycznym,
niepraktycznym, ulotnym, a wręcz banalnym, ale
właśnie w takim świecie chciałabym żyć.”
Nou borders, link

Mural Banksy’ego zniszczony przez władze
lokalne, link Tułaczka się skończyła, ale widmo biedy wróciło, link
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https://www.nytimes.com/2018/07/02/arts/immigrant-belongings-border-photos.html
https://www.facebook.com/funduszfeministyczny/photos/a.159231128032499/745203472768592/
https://news.artnet.com/art-world/immigration-themed-banksy-mural-destroyed-by-local-council-120475
https://tvn24.pl/programy/dzieci-z-dworca-brzesc-potrzebuja-pomocy-4582127


Liczba cudzoziemców w Polsce rośnie, link

Poland for Poles, Britain for Brits and Poles,
link

Fragment wystawy Z daleka/ z bliska, link
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https://www.money.pl/gospodarka/liczba-cudzoziemcow-w-polsce-rosnie-przewazaja-ukraincy-6372051446929537a.html
https://memegenerator.net/instance/68126425/pole-in-uk-poland-for-poles-britain-for-brits-and-poles
https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/3876196/z-dalekaz-bliska-from-afarcloser


Czy przyjąłbyś uchodźców do domu na
święta Bożego Narodzenia, link

Imigranci w Polsce dostaną 3000 euro,
link

7. Do jakiego stopnia (określcie na osi - 1 - wcale, 5 - bardzo [grafika osi obok]):

Media obiektywnie i etycznie opowiadają o otaczającym nas świecie?

Media wzmacniają podziały społeczne?

Media przyczyniają się do naszego rozumienia zjawiska migracji?

Media uwzględniają głosy migrantów/migrantek i uchodźców/uchodźczyń?

Media wpływają na nasze postrzeganie uchodźców/uchodźczyń?

Możemy krytycznie odbierać przekazy medialne?

Potrafimy rozpoznać manipulację i propagandę medialną/w mediach?

Jesteśmy odporni/odporne na fake newsy?

Możemy wpływać na medialne narracje o migracji?

Jaki możecie wyciągnąć wniosek z tego kwestionariusza?

____________________________________________________

8. Jakiej rady udzielilibyście/udzieliłybyście osobie, która chce sięgnąć do mediów, żeby

lepiej zrozumieć zjawisko migracji?
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https://www.facebook.com/uchodzcy.info/photos/a.634587806696968/926639070825172/?type=3
https://www.facebook.com/uchodzcy.info/photos/a.634587806696968/926639070825172/?type=3
https://redmik.pl/479/Imigranci


STACJA 5. KOŃCOWA
Co nam zostaje z tej podróży?

Przedstawcie w wybrany przez siebie, twórczy sposób (np. poprzez instalację przestrzenną,

kolaż plastyczny, materiał audio, lub video, story w social mediach itd.), jaką myśl/emocję
odnośnie kryzysu wokół migracji wynosicie z tej podróży? Udostępnijcie to, co przygotujecie

koleżankom i kolegom z klasy. Wspólnie zbierzcie Wasze wrażenia z tej podróży.

_____________________ [miejsce na refleksje, temat pracy]

Dziękujemy za wspólną podróż!
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