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Cele dydaktyczne 

Zrozumienie terminów „uchodźcy”, „migracja” i „azyl” zaczyna się od zrozumienia kilku podstaw. 

Słowa „uchodźca” często używa się jako ogólnego terminu w odniesieniu do ludzi przesiedlonych w wyniku wojny, 
przemocy lub prześladowań. 

Istnieją jednak różne kategorie wysiedleńców, z których każda ma specyficzne potrzeby. Wiedza o tym, co dokładnie 
oznaczają te kategorie, jest ważna i przyczyni się do lepszego zrozumienia tego złożonego tematu.

Przeczytaj poniższe definicje, w kolejności od góry do dołu, i stosuj je za każdym razem, kiedy 
omawiasz je podczas szkoleń na temat uchodźców, azylu i migracji. 

Uchodźcy 

Uchodźcy to osoby, które uciekły przed wojną, przemocą, konfliktem 
lub prześladowaniami i przekroczyły co najmniej jedną granicę 
międzynarodową, aby znaleźć bezpieczeństwo w innym państwie. Jeżeli 
uchodźcy powrócą do swojego państwa, będą ponownie narażeni na 
niebezpieczeństwo. 
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Migranci 

Podobnie jak uchodźcy, migranci to osoby, które przeniosły się do innego 
państwa. Powód ich przeprowadzki jest jednak inny. Migranci przenoszą 
się do innego państwa z innych powodów niż wojna, przemoc, konflikt czy 
prześladowania. Migrant może wrócić do swojego państwa bez narażania 
się na bezpośrednie niebezpieczeństwo. 

Osoby ubiegające się o azyl 
Osoby ubiegające się o azyl to ludzie szukający ochrony międzynarodowej 
przed konfliktem i prześladowaniem. Podobnie jak uchodźcy, znajdują 
się oni w innym państwie, ale muszą udowodnić, że mieli uzasadnione 
powody, by uciec ze swojego państwa. Podczas tej procedury urzędnicy z 
państwa przyjmującego ocenią, czy wniosek osoby ubiegającej się o azyl 
jest wiarygodny i czy zostanie ona uznana za uchodźcę przez państwo 
przyjmujące, czy też otrzyma inny status ochronny. 

Osoby wewnętrznie przesiedlone 

Podobnie jak uchodźcy, osoby wewnętrznie przesiedlone to ludzie, którzy 
uciekli przed wojną, przemocą, konfliktem lub prześladowaniami. Osoby 
wewnętrznie przesiedlone nie przekroczyły jednak żadnej międzynarodowej 
granicy w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Nadal przebywają w swoim kraju, 
ale przeniosły się na inny obszar. Podobnie jak uchodźcy, osoby te mogą 
znaleźć się w niebezpieczeństwie w przypadku powrotu do swoich domów. 

Bezpaństwowcy 

Bezpaństwowcy nie posiadają obywatelstwa żadnego państwa. 

Osoby powracające 

Osoby powracające to osoby, które powróciły do domu po wysiedleniu. 
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Niniejszy zbiór materiałów dydaktycznych został opracowany wspólnie przez: 

Małoletni bez opieki 

Dzieci, które są oddzielone od obojga rodziców lub nie są pod opieką 
osoby dorosłej, która zgodnie z prawem lub zwyczajem jest za nie 
odpowiedzialna. 

UNHCR 

UNHCR, Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 
Uchodźców, prowadzi działania mające na celu ochronę ludzi zmuszonych 
do ucieczki z powodu konfliktów i prześladowań. UNHCR działa w ponad 
130 państwach i chroni miliony osób dzięki udzielaniu ratującego życie 
wsparcia, ochronie podstawowych praw człowieka oraz pomocy w 
budowaniu lepszej przyszłości. 

UNICEF 

Jest skrótem od „United Nations Children’s Fund” [Fundusz Narodów Zjed-
noczonych na rzecz Dzieci]. Pierwsza nazwa organizacji brzmiała „United 
Nations International Children’s Emergency Fund”, to właśnie od tej nazwy 
pochodzi skrót. UNICEF promuje prawa i dobrobyt każdego dziecka. Wraz z 
naszymi partnerami pracujemy w 190 państwach i terytoriach, aby przeło-
żyć zobowiązanie do przestrzegania praw dziecka na praktyczne działania, 
kładąc szczególny nacisk na dotarcie do najbardziej bezbronnych i wyklu-
czonych dzieci.

Unię Europejską 

Unia Europejska jest partnerstwem 27 państw europejskich, zwanych 
państwami członkowskimi, które postanowiły połączyć siły, aby wspólnie 
budować lepszą przyszłość. Państwa UE ściśle współpracują ze sobą, aby 
poprawić warunki życia wszystkich swoich obywateli, jednocześnie szanu-
jąc wyjątkową kulturę i tradycje każdego państwa. W UE mieszka ponad 
446 mln ludzi, co odpowiada około 6 proc. ludności świata. Obywatele 
państw członkowskich UE są jednocześnie obywatelami Unii Europejskiej. 
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