Sprawozdanie
z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców
w drugim kwartale 2012 roku

W drugim kwartale 2012 r. w ramach dyżurów prawników i doradcy
międzykulturowego udzielono porad 212 osobom, w 336 sprawach. 197 spraw dotyczyło
osób w procedurze o nadanie statusu uchodźcy, 117 – osób, które uzyskały ochronę
uzupełniającą, 28 – status uchodźcy, 4 – zgody na osiedlenie. Porad udzielono 51 kobietom
i 72 mężczyznom. Najwięcej klientów, którym udzielono porad pochodziło z Czeczenii – 97,
udzielono także pomocy 14 osobom z Gruzji, 12 z Białorusi, 10 ze Sri Lanki, 7 osobom
z Kongo, po 6 osobom z Iraku, Kirgistanu, Pakistanu i Rosji, po 4 osobom z Dagestanu,
Kamerunu i Rwandy, po 3 osobom z Nepalu, Ugandy i Ukrainy. Pozostałych przypadkach
pomoc została udzielona osobom pochodzącym z: Afganistanu, Chin, Etiopii, Gambii,
Gwinei, Iguszetii, Iranu, Kenii, Libii, Mali, Nigerii, Somalli, Sierra Leone, Syrii,
Tadżykistanu, Togo, Tunezji, Turcji oraz bezpaństwowcowi.
W ramach Centrum Wolontariatu odbyły się 182 wizyty lekarskie w obecności tłumacza.
Poza tym, wolontariusze towarzyszyli cudzoziemcom podczas załatwiania spraw w urzędach
oraz spraw życia codziennego. Francuskojęzyczne wolontariuszki prowadziły wspólnie
z wolontariuszami z ATD 4 Świat zajęcia j, polskiego dla uchodźczyń z Afryki
mieszkających

w

ośrodku

na

Targówku.

W

ramach

projektu

„Poznaj

świat.

Międzykulturowe przygody naukowe”, współfinansowanego przez Fundację BZ WBK
odbyły się kolejne wycieczki do Warszawy i okolic dla dzieci uchodźców i dzieci polskich
z udziałem wolontariuszy, koordynatorki CW i asystentki międzykulturowej.
W II kwartale kontynuowany był projekt „Podnoszenie kompetencji wolontariuszy,
działających na rzecz uchodźców”, finansowany przez miasto stołeczne Warszawa. Od
kwietnia do czerwca odbyło się szkolenie z asertywności, 2 superwizje psychologiczne dla
wolontariuszy oraz 6 spotkań językowych z rosyjskiego.

W maju i czerwcu asystentka międzykulturowa SIP działała jako animatorka podczas zajęć
dla dzieci uchodźców i dzieci polskich w ramach projektu „Włącz mnie. Sąsiedztwo
wielokulturowe" (Integracja społeczności lokalnej i uchodźców mieszkających w dwóch
podwarszawskich ośrodkach: w Dębaku i Mosznej)”, prowadzonego przez Stowarzyszenie
Praktyków Kultury, Polskie Forum Migracyjne, CKiIO w Podkowie Leśnej oraz Ośrodek
Kultury w Brwinowie.
W

kwietniu

rozpoczęła

się

kolejna

edycja

projektu

„Asystent

kulturowy

II”

współfinansowanego przez Biuro Edukacji urzędu m.st. Warszawy. Zatrudniony przez SIP
czeczeński asystent kulturowy pracował od początku kwietnia do końca czerwca w pełnym
wymiarze godzin w szkole podstawowej nr 58 na warszawskim Targówku.
W II kwartale 2012 w ramach Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców 888 osób
skorzystało z pomocy prawników i doradców, w tym 293 w siedzibie Stowarzyszenia, 388
w pokoju 19 w MUW i 207 na stanowisku SIP w MUWie. 386 osobom udzielono porad
telefonicznie. W sprawach związanych z abolicją udzielono porad/pomocy 53 osobom.
W II kwartale 2012 odbyły się następujące działania w ramach projektu „Europejska lokalna
współpraca

na

rzecz

integracji”

(ELCI)

realizowanego

przez

SIP

wspólnie

z Międzynarodową Organizację do spraw Migracji:
30 marca odbyło się szkolenie Jak współpracować z władzami samorządowymi – możliwości,
korzyści, wyzwania, którego celem było ułatwienie i usprawnienie współpracy organizacji
migranckich z władzami samorządowymi poprzez zapoznanie przedstawicieli tych
organizacji z możliwościami, warunkami i formami współpracy z władzami lokalnymi.
4 kwietnia odbyło się spotkanie organizacji migranckich z przedstawicielami władz
samorządowych m.st. Warszawy. Celem spotkania była wymiana informacji między
przedstawicielami organizacji migranckich oraz przedstawicielami władz samorządowych na
temat podejmowanych działań oraz możliwości i perspektyw przyszłej współpracy.
W spotkaniu z organizacjami udział wzięli: zastępca Dyrektora Biura Polityki Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy, Dyrektor CKS, Pełnomocnik Prezydent m.st. Warszawy ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi, zastępca Dyrektora Biura Kultury Urzędu m.st.
Warszawy, Naczelnik Wydziału Projektów Edukacyjnych, Współpracy Międzynarodowej
i Doskonalenia Nauczycieli Urzędu m.st. Warszawy oraz Pełnomocnik Komendanta
Stołecznego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.
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23 maja w siedzibie Mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego odbyła się Konferencja
podsumowująca projekt oraz promująca jego rezultaty. Projekt zakończył się wraz z końcem
czerwca.
W ramach projektu „Różni ale równi – badania nad równym traktowaniem
cudzoziemców w Polsce” I kwartale 2012 roku prowadzone były następujące działania
rzecznicze:
Kontynuowana była sprawa odmowy wynajmu lokalu komunalnego w Pruszkowie.
Kontynuowano współpracę z kancelarią prawną, przedstawicielka SIP uczestniczyła
w kolejnym spotkaniu z prawnikami z Clifford Chance. Przygotowywany jest pozew
o odszkodowanie za dyskryminację w dostępie do mieszkań. Odbyło się również spotkanie
z siostrą powódki celem ustalenia stanu faktycznego oraz pełnomocniczką cudzoziemki.
Kontynuowana była sprawa dyskryminacji w zatrudnieniu. Odbyło się kolejne spotkanie
z cudzoziemcem i jego pełnomocniczką z urzędu, a następnie rozprawa, podczas której
przesłuchany został powód.
Pojęto interwencję w sprawie cudzoziemki, która jest niewłaściwie traktowana w ośrodku
pomocy społecznej. Podjęte zostały działania mające na celu wyjaśnić czy doszło do
dyskryminacji ze względu na narodowość.
Prawniczka SIP wraz z doradczynią międzykulturową wzięły udział w spotkaniu
z psychologiem, dotyczącym sprawy brutalnego okaleczenia cudzoziemskiej dziewczynki.
Spotkanie miało na celu m.in. przeanalizowanie sprawy pod kątem przestępstwa na tle
nienawiści rasowej/narodowościowej.
SIP zgłosił uwagi do XX i XXI sprawozdania z realizacji przez Polskę postanowień
Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. SIP zwrócił
uwagę m.in. na braki w przepisach prawnych i problemy ze stosowaniem prawa
antydyskryminacyjnego w praktyce, czy brak stałego monitoringu zdarzeń o charakterze
rasistowskim i wsparcia ofiar przestępstw z nienawiści.
Kontynuowana była współpraca z Pełnomocniczką Prezydenta Warszawy ds.
Równego Traktowania w ramach Komisji Dialogu Społecznego. Przedstawicielka SIP wzięła
udział w posiedzeniu KDS ds. Równego Traktowania.
Kontynuowana była współpraca w ramach Koalicji na Rzecz Równych Szans. Odbyło się
spotkanie przedstawicieli organizacji wchodzących w skład Koalicji z Pełnomocnikiem
Rządu ds. Równego Traktowania, w którym uczestniczyła przedstawicielka SIP.
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SIP wziął udział w badaniu przeprowadzanym przez PTPA dotyczącym współpracy
organizacji pozarządowych z wymiarem sprawiedliwości w obszarze przeciwdziałania
dyskryminacji.
Przedstawicielka SIP wzięła również aktywny udział w seminarium zorganizowanym przez
Pełnomocniczkę ds. Równego Traktowania oraz konsultacjach dotyczących Krajowego
Programu na Rzecz Równego Traktowania.
Poza tym, przedstawicielki SIP uczestniczyły w seminarium eksperckim zorganizowanym
przez ISP dotyczącym problematyki dyskryminacji i wykluczenia migrantów w dyskursie
publicznym i mediach.
Przedstawicielka SIP wzięła także udział w śniadaniu prasowym organizowanym przez HFPC
„Smak integracji” poświęconym integracji imigrantów w Polsce.
Przedstawicielka SIP uczestniczyła również w dwóch seminariach zorganizowanych przez
RPO,

tj.

spotkaniu

eksperckim

poświęconym

działaniom

antydyskryminacyjnym

w jednostkach Policji oraz w konferencji "Przeciwdziałanie przemocy motywowanej rasą,
pochodzeniem etnicznym i narodowością".
Ponadto przygotowany został artykuł o kwestiach dowodowych w sprawach
o dyskryminację, który ukazał się w serii Analizy Raporty Ekspertyzy SIP.
Przedstawicielka SIP na zlecenie IOM przygotowała w ramach zespołu ekspertów program
szkoleń antydyskryminacyjnych.
Przedstawicielka SIP podczas śniadania prasowego zorganizowanego przez HFPC udzieliła
wywiadu dla Polskiego Radia dla Zagranicy dot. zagadnień związanych z integracją
migrantów w Polsce, abolicją i Polityką Migracyjną Polski.

Spotkania/ Konferencje/Wydarzenia
3-4 kwietnia prezes SIP wziął udział w seminarium “Access to Justice and Effective
Remedies for Victims of Trafficking: Establishing a Network of Lawyers to support trafficked
persons” organizowane przez OSCE/Office for Democratic Institutions and Human Rights.
14 kwietnia koordynatorka Sekcji ds. Cudzoziemców wzięła udział w spotkaniu roboczym
w Berlinie, zorganizowanym przez berlińską organizację XENION, dotyczącym sytuacji
uchodźców (głównie z Kaukazu) przekazywanych z Niemiec do Polski w ramach
porozumienia Dublin II.
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19 kwietnia pracownicy SIP wzięli udział w spotkaniu/dyskusji „Czy Polska jest krajem
przyjaznym dla uchodźców LGBT?" w Nowym Wspaniałym Świecie dot. (nie)przyznawania
ochrony międzynarodowej cudzoziemcom ubiegającym się o nią w związku ze swoją
orientacją seksualną. Wśród panelistów byli m.in. Dawid Cegiełka (SIP), Robert Biedroń,
prof. Irena Rzeplińska i prof. Roman Wieruszewski.
24 kwietnia asystent prawnika wystąpił z referatem "Postępowanie administracyjne
w sprawach o udzielenie ochrony międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej" na
konferencji „Tydzień Nauki" na Wydziale Prawa Południowego Uniwersytetu Federalnego
w Rostowie nad Donem.
24 kwietnia koordynatorka Sekcji ds. Cudzoziemców wzięła udział w spotkaniu Grupy
Ewaluacyjnej SOP on SGBV (Standardowe procedury postępowania w zakresie
rozpoznawania, przeciwdziałania oraz reagowania na przypadki przemocy seksualnej oraz
przemocy związanej z płcią wobec cudzoziemców przebywających w ośrodkach dla osób
ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy).
26 kwietnia koordynatorka Sekcji ds. Cudzoziemców wzięła udział w kolejnym spotkaniu
grupy roboczej ds. integracji cudzoziemców przy Międzyresortowym Zespole ds. Migracji,
które odbyło się w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
30 kwietnia–18 maja prezes SIP odbył wizytę studyjną “Preventing and Combating
Trafficking in Persons for Forced Labor” organizowaną przez Departament Stanu Stanów
Zjednoczonych Ameryki; wizyta w: Waszyngtonie, Chicago, Charlotte, Tucson oraz Seattle.
Podczas tej wizyty 11 maja wziął udział w seminarium “Human Trafficking, Forced Labor &
Corporate Responsibility” organizowanym przez University of Washington oraz Seattle
University.
7 maja – prawniczka SIP wzięła udział jako panelistka w spotkaniu w Sejmie„Polkinieobywatelki. Problemy i sytuacja imigrantek w Polsce”, zorganizowanym przez
marszałkinię Wandę Nowicką, z wystąpieniem pt. "Migrantki ze Wschodu".
11 maja koordynatorka Sekcji ds. Cudzoziemców wzięła udział – wraz z przedstawicielami
innych NGO i instytucji – w spotkaniu z zespołem wizytatorów ds. ewaluacji w Szkole
Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego, w której SIP realizuje projekt „Asystent
międzykulturowy II”.
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14-16 maja prawniczka SIP wzięła udział w seminarium OBWE w Warszawie - Rule of Law
Framework for Combating Trafficking in Human Beings.
17 maja przedstawicielki SIP wzięły udział w spotkaniu roboczym w ISP dot. (nie)obecności
imigrantów w mediach w Polsce.
18 maja koordynatorka Sekcji ds. Cudzoziemców oraz czeczeński asystent kulturowy wzięli
udział w konferencji dotyczącej roli asystentów kulturowych w szkołach oraz edukacji
miedzykulturowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Dla Ziemi” oraz Stowarzyszenie
HOMO FABER w Lublinie. Podzielili się doświadczeniem projektowym SIP oraz wzięli
udział zorganizowanej po konferencji w debacie w ramach festiwalu TransEuropa.
22 maja przedstawicielka SIP wzięła udział w seminarium polsko-niemieckim poświęconym
polityce

integracyjnej

wybranych

grup

cudzoziemców

w

Polsce

i

Niemczech

zorganizowanym przez Instytut Polityki Społecznej UW.
23-24 maja udział asystentki międzykulturowej SIP w spotkaniu Koalicji na Rzecz Edukacji
Antydyskryminacyjnej. Skonsultowanie Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego
Traktowania pod kątem uchodźców i migrantów w edukacji.
24 maja dwoje prawników i asystent prawnika SIP wzięli udział w seminarium/warsztatach
„Jak usprawnić opiekę nad małoletnimi bez opieki, starającymi się o nadanie statusu
uchodźcy" zorganizowanym przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM) i Urząd
do Spraw Cudzoziemców. W seminarium wzięli udział również przedstawiciele innych NGO,
SG, placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych organów administracji publicznej.
24 maja koordynatorka Centrum Wolontariatu wraz z jedną z wolontariuszek wzięły udział
w spotkaniu w ramach projektu „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia”
organizowanym przez Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania (seria
seminariów eksperckich, których celem jest wymiana opinii na temat propozycji diagnozy
problemów i rekomendacji do Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego
Traktowania).
25 maja prezes SIP wziął udział w wykładzie „Prawa człowieka a wolność” organizowanym
przez Instytutu Nauk Prawnych PAN.
29 maja przedstawicielka SIPu wzięła udział w przedstawieniu raportu UNICEFu nt ubóstwa
dzieci w krajach rozwiniętych. W ramach członkowstwa SIPu w sieci przeciwko ubóstwu
EAPN przedstawicielka SIPu uczestniczyła również w zebraniu komitetu (23-05).
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30 maja koordynatorka Sekcji ds. Cudzoziemców wzięła udział w dyskusji Kobiety kontra
system o kobietach walczących przeciwko dyktaturom w różnych krajach świata odbywającej
się w ramach corocznej akcji „Wyłącz system vol. 4. Warszawskie święto wolności”
organizowanej przez Dom Spotkań z Historią.
30 maja prezes SIP wziął udział w konferencji „Przeciwdziałanie przemocy motywowanej
rasą, pochodzeniem etnicznym i narodowością” organizowanej przez Rzecznika Praw
Obywatelskich oraz Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.
31 maja-1 czerwca udział asystentki międzykulturowej SIP w sesji plenarnej w ramach sieci
„Równość i różnorodność – praktycznie”, organizowanej przez Towarzystwo Edukacji
Antydyskryminacyjnej i Fundację Fundusz Współpracy. Sesja poświęcona tematowi gender
budgeting i feministycznej ekonomii.
14, 19, 25-26 czerwca koordynatorka Centrum Wolontariatu, asystentką międzykulturową
oraz jedna z wolontariuszek SIP brały udział w kolejnych spotkaniach w różnych ośrodkach
dla uchodźców organizowanych przez UNHCR w związku z prowadzeniem badań AGDM
(opracowana przez UNHCR strategia promocji zagadnień wieku, płci i różnorodności oraz
stanowiąca jej część, metodologia regularnych ocen uczestniczących – participatory
assessments).
17 czerwca koordynatorka Centrum Wolontariatu wraz z asystentką międzykulturową
i wolontariuszami współorganizowali Dzień Uchodźcy w Podkowie Leśnej razem z Polskim
Forum Migracyjnym, Stowarzyszeniem Praktyków Kultury oraz CKiIO w Podkowie Leśnej
19-21 czerwca prawnik SIP wziął udział w konferencji „Ochrona Uchodźców a Dublin II:
Wyzwania dla Kościoła, instytucji, organizacji pozarządowych i społeczeństwa”. W polsko –
niemieckim spotkaniu w Berlinie uczestniczyło ponad 100 osób, w tym 42 z Polski; m.in.
przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Urzędu ds. Cudzoziemców, Straży
Granicznej i Policji, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz Centrów
Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas, w tym także z placówki z Białej Podlaskiej.
20 czerwca koordynatorka Sekcji ds. Cudzoziemców wzięła udział w spotkaniu roboczym
koalicji NGO działających na rzecz wprowadzenia zakazu detencji dzieci z Michaelem
Flynnem, założycielem Global Detention Project, inicjatywy Studiów nad Migracjamiw
Graduate Institute w Genewie.
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Szkolenia/Badania/Udział w innych projektach
W II kwartale koordynatorka Sekcji ds. Cudzoziemców regularnie brała udział
w charakterze tłumaczki w spotkaniach grupy wsparcia dla francuskojęzycznych uchodźczyń
z Afryki organizowanych przez Fundację Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna.
W II kwartale jedna z prawniczek SIP kontynuowała lobbing na rzecz uwzględnienia uwag
NGO’sów w

Universal Periodic Reviev (Powszechny Przegląd Praw Człowieka).

10-13 kwietnia troje pracowników SIP wzięło udział w kursie doszkalającym z zakresu
monitoringu powrotów cudzoziemców zorganizowanym przez Straż Graniczną w CSSG
w Kętrzynie. W szkoleniu udział wzięli także pracownicy Fundacji Helsińskiej oraz Centrum
Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć.
15-16 maja dwoje pracowników SIP wzięło udział w kolejnym etapie kursu doszkalającego
z zakresu monitoringu powrotów cudzoziemców zorganizowanym przez Straż Graniczną
w Zakopanem. W szkoleniu udział wzięli także pracownicy Fundacji Helsińskiej oraz
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć.
W II kwartale w ramach Podstawowej Szkoły Facylitacji Społecznej na Rzecz
Przeciwdziałania

Dyskryminacji,

organizowanej

przez

Towarzystwo

Edukacji

Antydyskryminacyjnej i Fundację Fundusz Współpracy, asystentka międzykulturowa SIP
wzięłą udział w kolejnych zjazdach Szkoły w dniach 12-15 kwietnia oraz 10-13 maja.
Ponadto 25-26 kwietnia wzięła udział w pracach grupy roboczej nr 4 w ramach projektu
„Równość i różnorodność – praktycznie”, prowadzonego przez Towarzystwo Edukacji
Antydyskryminacyjnej i Fundację Fundusz Współpracy. Tematyka grupy roboczej nr 4
dotyczy

opracowania

szkoleń

nt.

dyskryminacji

wielokrotnej

dla

pracowników

i pracowniczek opieki społecznej (OPS, PCPR, itd.). Zaś 17 maja wzięła udział w seminarium
poświęconym

rasizmowi

i

etniczności

jako

przesłankom

dyskryminacji

oraz

w wideokonferencji z udziałem Jane Elliott. Seminarium także było organizowane przez
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej i Fundację Fundusz Współpracy w ramach
projektu „Równość i różnorodność – praktycznie”.
W II kwartale koordynatorka CW brała udział w projekcie „Promocja wolontariatu i rozwój
oferty prac wolontariackich dla mieszkańców Warszawy” finansowanym ze środków Urzędu
Miasta Stołecznego Warszawy. Udział w dwóch dwudniowych warsztatach – 15-16 maja
z zakresu metody kraetywnej pracy z wolontariuszami, 13-14 czerwca – warsztat dotyczący
motywowania wolontariuszy). Ponadto, 26 czerwca udział w spotkaniu "Poranek
z wolontariatem".
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2 czerwca koordynatorka Centrum Wolontariatu dała wykład nt. pracy z klientem
odmiennym kulturowo podczas zajęć dla praktyków odbywających się w ramach projektu
Helsińskiej Fundacji "Weź kurs na wielokulturowość. Edukacja na temat praw człowieka
i wielokulturowości kluczem do budowania otwartego społeczeństwa przyjmującego
obywateli Państw Trzecich”.
14,

15,

20

czerwca

asystentka

międzykulturowa

SIP

przeprowadziła

warsztaty

antydyskryminacyjne dla młodzieży w gimnazjum w Grębkowie w ramach projektu „Korczak
– bądź sobą i szukaj własnej drogi”, koordynowanego przez Stowarzyszenie Przestrzeń

Publikacje
Prawnicy SIP przygotowali draft analizy prawej dotyczącej detencji dzieci i środków
alternatywnych wobec detencji, nad którą następnie pracowali przedstawiciele NGO
wchodzących w skład nieformalnej koalicji przeciw detencji dzieci (SIP, HFPC, AI,
CPPim.HN, FIPP, PAH, La Strada). Analiza została następnie wysłana do decydentów.

Media
30 marca w wyniku kontaktu doradcy CIC z dziennikarzem strony internetowej Religia TV,
na ww. stronie została zamieszczona informacja o działaniach SIP.
16 maja w dzienniku METRO (wydanie warszawskie) ukazał się artykuł współredagowany
przez doradcę Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców „Matka walczy o prawo do
pochówku syna".
Artykuł powstał po konferencji prasowej w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z Liubov
Kovaleveą, matką Vladislawa Kovaleva, skazanego na karę śmierci za rzekomy współudział
w zamachu z 11 kwietnia 2011 w mińskim metrze. W spotkaniu uczestniczyła też siostra
zabitego. W maju 2012 Liubov Kovaleva oraz jej córka Tatiana Koziar przesłały do Komitetu
Praw Człowieka ONZ uzupełnienie skargi złożonej wcześniej przez Vladislava Kovaleva.
Prosiły one o uznanie je za ofiary naruszenia praw gwarantowanych przez Międzynarodowy
Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych Liubov Kovaleva mówiła wsparciu ze strony
organizacji pozarządowych i białoruskich prawników.
18 maja zatrudniony przez SIP w SP nr 58 na warszawskim Targówku czeczeński asystent
kulturowy wypowiedział się dla „Kuriera Lubelskiego oraz TVP Lublin na temat roli
asystentów kulturowych w szkołach podczas konferencji w Lublinie zorganizowanej przez
stowarzyszenia Dla Ziemi i Homo Faber.
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25 maja koordynatorka Sekcji ds. Cudzoziemców i zatrudniony przez SIP w SP nr 58 na
warszawskim Targówku czeczeński asystent kulturowy wypowiedzieli się dla TV Polonia na
temat roli asystentów kulturowych w szkołach.
30 maja prawniczka SIP udzieliła wywiadu dla Polskiego Radia dla Zagranicy dot. zagadnień
związanych z integracją migrantów w Polsce, abolicją i Polityką Migracyjną Polski.
16 czerwca w programie Etniczne Klimaty TVP Kraków, TVP INFO został wyemitowany
program o abolicji 2012 z udziałem doradcy z CIC SIP.
20 czerwca z okazji Dnia Uchodźcy prawniczka SIP wzięła udział – wspólnie z PAH, AI,
HFPCz – w konferencji prasowej dot. wprowadzenia zakazu detencji małoletnich
cudzoziemców w SOC
20 czerwca prawniczka SIP udzieliła w radiu TOK Fm wywiadu nt. wprowadzenia zakazu
detencji małoletnich cudzoziemców w SOC.
21 czerwca w Gazecie Prawnej pojawił się artykuł „Sądy zbyt pochopnie zamykają
imigrantów” dot. detencji małoletnich cudzoziemców, w którym cytowana jest prawniczka
SIP.
26 czerwca doradca z CIC udzielił wywiadu TOK Fm o Abolicji.
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