DLACZEGO LUDZIE Z KRAJU TANDŻINA I ANDŻELIKI
OPUSZCZAJĄ SWOJE DOMY?
POWODY MIGRACJI Z ERYTREI
Obecnie spośród wszystkich Afrykanów i Afrykanek, zmuszonych
opuścić kraje swojego pochodzenia w obawie o swoje życie, którzy
udają się w podróż przez Morze Śródziemne do Europy, najwięcej
jest Erytrejczyków i Erytrejek. Właśnie z tego kraju – Erytrei – pochodzi bohater książki Chłopiec z Lampedusy.
Erytrea to państwo w Afryce Wschodniej położone nad Morzem
Czerwonym, które powstało w wyniku trwającej 30 lat wojny
o niepodległość z sąsiadującą Etiopią. Od 24 lat nieprzerwanie szefem państwa, rządu i dowódcą sił zbrojnych jest prezydent Isajas
Afewerki. Jako przywódca jest krytykowany w kraju i na arenie międzynarodowej za nadmierne kontrolowanie obywateli i obywatelek,
ograniczanie ich wolności oraz wspieranie regionalnych grup terrorystycznych. W kraju łamane są podstawowe prawa człowieka, takie
jak prawo do wolności, własności, wyznania i bezpieczeństwa.8
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Grafika 3. Mapa Erytrei.9

Polska ma bardzo bogatą historię związaną z przemieszczaniem się swoich obywateli i obywatelek poza granicę
kraju. Największy wpływ miało na to kilka ruchów migracyjnych, m.in.:
Wielka Emigracja w pierwszej połowie XIX wieku (przyczyną był upadek powstania listopadowego,
a azyl we Francji otrzymało wtedy ponad 10 tysięcy osób).10
Emigracja Polaków i Polek wraz z armią gen. Andersa w czasie II wojny światowej. Ponad 120
tysięcy Polaków i Polek, uciekinierów i uciekinierek z Rosji, trafiło przez Iran do Indii, Pakistanu, Rodezji
Północnej, RPA, Kenii, Ugandy, Meksyku, Nowej Zelandii oraz Portugalii.11
Migracje Polaków i Polek w latach 1980-1989 „Stan wojenny i kryzys władzy komunistycznej
przyczyniły się do wyjazdów kilkudziesięciu tysięcy Polaków i Polek, z których większość wybrała Francję i USA. Kilkutysięczne grupy osób dotarły do Skandynawii, krajów Beneluksu oraz Australii. Jednocześnie nasilały się wyjazdy okresowe o charakterze zarobkowym. Znaczna część migrantów zdecydowała się osiąść na stałe we Włoszech, Grecji, Skandynawii, Austrii.”12
Emigracja w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Polacy i Polki na dużą skalę zaczęli, głównie w poszukiwaniu pracy, wyjeżdżać za granicę do państw Unii. Część z nich wzbogaca się z myślą powrotu do kraju,
a część po zakosztowaniu życia w innym kraju, chce zostać i sprowadza do siebie rodziny. Statystyki MSZ
pokazują, że obecnie w krajach UE żyje ponad 2 miliony obywateli i obywatelek Polski. Najwięcej Polaków
i Polek jest w Wielkiej Brytanii (637 tys.), Niemczech (500 tys.), Irlandii (118 tys.), Holandii i Włoszech
(po 97 tys.).13
8 Więcej informacji o tym, dlaczego ogromna liczba młodych ludzi ucieka z Erytrei przed powszechną, bezterminową służbą wojskową,
przeczytacie w tekście „Erytrea: bezterminowa służba wojskowa tworzy pokolenie uchodźców”, Amnesty International,
http://bit.ly/ErytreaAmnestyInternational, [dostęp: 10.11.2017].
9 Grafika 3., Czarli Bajka. Por. The world factbook, Central Intelligence Agency, http://bit.ly/erytrea-mapa, [dostęp: 08.11.2017].
10 Zob. Wielka Emigracja, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Emigracja, [dostęp: 28.11.2017].
11 Kowalski Władysław, My też byliśmy uchodźcami. W czasie II wojny światowej przyjmowali nas na całym świecie,
http://bit.ly/MyTeżByliśmyUchodźcami, [dostęp: 28.11.2017].
12 Rodziny rozdzielone przez historię. Migracje Polaków w latach 1980-1989, Muzeum Historii Polski, http://bit.ly/MuzeumHistoriiPolski,
[dostęp: 08.11.2017].
13 Zob. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2015, GUS, http://bit.ly/EmigracjePolaków,
[dostęp: 08.11.2017].
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