Sprawozdanie
z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców
w listopadzie 2009

W listopadzie 2009 r. w ramach dyżurów prawników i doradcy międzykulturowego
udzielono porad 99 osobom, w 121 sprawach. 73 sprawy dotyczyły osób w procedurze
o nadanie statusu uchodźcy, 40 – osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą, 7 – status
uchodźcy, 1 – zgodę na osiedlenie się. Porad udzielono 20 kobietom i 40 mężczyznom.
Najwięcej klientów, którym udzielono porad pochodziło z Rosji (narodowość czeczeńska) –
52, udzielono także pomocy 9 osobom z Pakistanu, 6 osobom z Gruzji, 4 osobom z Iraku, po
3 osobom z Inguszetii i Rosji. W pozostałych sprawach pomoc została udzielona osobom
pochodzącym z: Armenii, Białorusi, Chorwacji, Dagestanu, Etiopii, Ghany, Kamerunu, Kenii,
Kuby, Nigerii, Sierra Leona, Sri Lanki, Syrii,

Togo, Turcji, Ukrainy oraz jednemu

bezpaństwowcowi.
W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 126 wizyt lekarskich w obecności tłumacza.
Poza tym, wolontariusze towarzyszyli cudzoziemcom podczas załatwiania codziennych
spraw.
W ramach projektu Szkoła wielokulturowa II asystent kulturowy kontynuował dyżury
w Szkole Podstawowej nr 273 na warszawskich Bielanach.
W ramach projektu Równe szanse w polskiej szkole w listopadzie odbyły się 2 ostatnie
szkolenia dla Rad Pedagogicznych w szkołach na Mazowszu, gdzie uczą się dzieci
cudzoziemskie.
W ramach dyżurów prawników i doradców Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców
udzielono porad w sumie 542 osobom (80 osób w 162 sprawach w siedzibie SIP, 149
w Punkcie Informacyjnym SIPu w MUWie oraz 313 w MUWie w pokoju 19).
W ramach projektu „Sąsiedzi czy intruzi - badania dyskryminacji cudzoziemców
w Polsce” kontynuowana była sprawa molestowania i dyskryminacji w miejscu pracy.

Odbyła się rozprawa, z uczestnictwem przedstawiciela Stowarzyszenia, powoda oraz strony
pozwanej. Powód podtrzymał zarzuty przedstawione w pozwie. Sąd zaproponował stronom
zawarcie ugody. Wyznaczona została kolejna rozprawa, podczas której m.in. ma zostać
przesłuchany świadek powołany przez powoda.
Stowarzyszenie wystąpiło o przyłączenie do postępowania przed Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym w sprawie o odmowę przyznania cudzoziemce świadczeń rodzinnych.
WSA wyraził zgodę na przyłączenie się organizacji.
Analizie

zostały

poddane:

najnowszy

projekt

tzw.

ustawy

równościowej,

wraz

z uzasadnieniem i harmonogramem prac, uchwała Rady m. st. Warszawy z 2009 r. w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
stołecznego Warszawy, raport Instytutu Spraw Publicznych dot. migracji i dyskryminacji.

Spotkania/ Konferencje
5 listopada przedstawicielka SIP wzięła udział w spotkaniu koordynatora programu opieki
medycznej dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy z mieszkańcami
ośrodka w Lininie, niezadowolonymi z pracy zatrudnionego tam lekarza pierwszego kontaktu.
Omawiano możliwe rozwiązania trudnej sytuacji.
9 listopada w Stowarzyszeniu odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli organizacji
pozarządowych i instytucji państwowych związane z coraz częściej zdarzającymi się wśród
uchodźców sytuacjami wydawania dziewczynek-dzieci za mąż. Zastanawiano się, w jaki
sposób reagować, by skutecznie chronić ofiary.
13-14 listopada

przedstawicielka

SIP wzięła

udział

w seminarium

w Berlinie

zorganizowanym przez organizacje pozarządowe pracujące tam z uchodźcami. Omawiano
sytuację w Polsce i w Niemczech oraz możliwości współpracy w kontekście regulacji Dublin
II.
19-20 listopada przedstawicielka wzięła udział w seminarium HUMA network w Paryżu,
w ramach projektu badawczo-rzeczniczego, monitorującego dostęp do opieki medycznej
cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy oraz tych przebywających na
terytorium RP nielegalnie (projekt w ramach organizacji Lekarza Świata – MdM).
23 listopada przedstawicielka SIP wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez IOM
dotyczącej polskiej polityki migracyjnej.
30 listopada przedstawicielka SIP wzięła udział w konferencji Międzynarodowej Inicjatywy
Humanitarnej podsumowującej monitoring dostępu cudzoziemców ubiegających się
o nadanie statusu uchodźcy do opieki medycznej. Usiłowano zaproponować możliwe
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rozwiązania niedoskonałości funkcjonowania opieki nad kobietami w ciąży i niemowlętami,
niestety nie dotarł nikt z decydentów.
30 listopada-1grudnia przedstawicielka SIP wzięła udział w seminarium zorganizowanym
przez Academy of European Law (ERA) w Trewirze, dotyczącym bieżącej polityki i działań
UE w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w UE.
Media
Przedstawicielka SIP wypowiedziała się dla austriackiej dziennikarki (artykuł w Internecie)
nt. jednej z rodzin czeczeńskich, którym udzielamy pomocy.
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