
Als Spielball der Politik 

 

Sie kommen aus Afghanistan, Syrien, Irak und Iran: Seit Monaten versuchen Tausende 

Migranten, von Belarus über die EU-Außengrenze nach Polen oder die baltischen Staaten zu 

gelangen. Die Europäische Union wirft dem belarusischen Machthaber Alexander Lukaschenko 

vor, gezielt Menschen aus Krisenregionen nach Minsk einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU 

zu schleusen. 

 

Polen hat mächtig aufgerüstet: 15.000 Soldaten verstärken den Grenzschutz und die Polizei. Ende 

August, der provisorische Stacheldrahtzaun entlang der Grenze ist noch nicht gezogen, streiten 

Polen und Belarus darüber, auf welcher Seite der Grenze die Flüchtlinge campieren sollen. Die 

polnische Regierung betont: Die Menschen sind in Belarus, Polen sei nicht zuständig fürs 

Asylverfahren. Wochenlang tut sich dann nichts im Lager der damals 32 Afghanen, während die 

Temperaturen sinken. Druck geht aus von den Fernsehbildern vom Camp der Menschen in Wald. 

Anfang September ruft Polen entlang der Grenze einen Ausnahmezustand aus: Bis auf drei 

Kilometer keinen Zugang mehr für Journalisten oder andere Beobachter, für humanitäre 

Organisationen oder Rechtsanwälte. Im Eilverfahren soll jetzt noch ein fünfeinhalb Meter hoher, 

mauerartiger Zaun gebaut werden, ohne Anhörungen, Umweltprüfungen, Ausschreibungen. 

 

Jako pionek w polityce 

 

Pochodzą z Afganistanu, Syrii, Iraku i Iranu: Od miesięcy tysiące migrantów próbuje przedostać 

się z Białorusi do Polski lub krajów bałtyckich przez zewnętrzne granice UE. Unia Europejska 

oskarża białoruskiego władcę Aleksandra Łukaszenkę o celowe zezwalanie ludziom z regionów 

objętych kryzysem na lot do Mińska, aby następnie przemycić ich do UE. 

Polska znacznie się uzbroiła: 15 000 żołnierzy wzmacnia straż graniczną i policję. Pod koniec 

sierpnia, kiedy nie postawiono jeszcze tymczasowego ogrodzenia z drutu kolczastego wzdłuż 

granicy, Polska i Białoruś spierają się o to, po której stronie granicy powinni obozować uchodźcy. 

Polski rząd podkreśla, że ludzie są na Białorusi i że Polska nie jest odpowiedzialna za procedurę 

azylową. Potem przez tygodnie nic się nie dzieje w obozie ówczesnych 32 Afgańczyków, podczas 

gdy temperatury spadają. Presja pochodzi z obrazów telewizyjnych z lasu. Na początku września 

Polska ogłosiła stan wyjątkowy na granicy: koniec z dostępem dla dziennikarzy i innych 

obserwatorów, organizacji humanitarnych czy prawników na odległość trzech kilometrów. 

Ogrodzenie przypominające mur, wysokie na pięć i pół metra, ma teraz powstać w trybie pilnym, 

bez przesłuchań, ocen środowiskowych czy przetargów. 

 

Als Spielball der Politik 

 

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt harren Tausende Migranten seit mehreren Tagen auf der 

belarussischen Grenze in provisorischen Camps im Wald aus. Polen erwägt wegen des Drucks auf 

seine Grenzen durch Migranten die Nato zur Hilfe zu rufen. Das Militärbündnis muss konkrete 

Schritte einleiten, um die Krise an der Grenze zu Weißrussland zu beenden. Andererseits sterben 

Kinder und Erwachsene täglich. Es gibt mittlerweile 32.000 hilfs- und pflegebedürftigen 

Menschen dort, mit Körper- und Seelenwunden. Worum geht es? Es gibt viele Spekulationen und 

echt beunruhigenden Nachrichten über den möglichen Krieg in der Ukraine. Aber ob nur in der 

Ukraine? Die letzten Ereignisse in Kasachstan zeigen deutlich, dass Russland seinen territorialen 

Einfluss neu definieren möchte.  

 

Diakonie in Polen unterstützt die Geflüchtete so viel wie sie kann. Nachts, trotz des 

Ausnahmezustandes, wird die Hilfe geleistet. Irgendwie illegal. Obwohl die Evangelischen eine 

konfessionelle Minderheit mit echt begrenzten finanziellen Ressourcen sind, tragen sie dazu bei, 



die humanitäre Hilfe zu organisieren. Die diakonische Einstellung, durch die Nächstenliebe 

geprägt, realisiert sich im Hier und Jetzt. Mit Gottes Hilfe. 

 

Jako pionek w polityce 

 

Przy temperaturach zbliżonych do punktu zamarzania tysiące migrantów przetrzymuje się przez 

kilka dni w prowizorycznych obozach w lesie na granicy z Białorusią. Polska rozważa apel do 

NATO o pomoc w kwestii presji migracyjnej na jej granicach. Sojusz wojskowy musi podjąć 

konkretne kroki, aby zakończyć kryzys na granicy z Białorusią. Z drugiej strony codziennie 

umierają dzieci i dorośli. Obecnie jest tam 32 000 osób potrzebujących pomocy i opieki, z ranami 

fizycznymi i psychicznymi. Dlaczego tak jest? Jest wiele spekulacji i naprawdę niepokojących 

wiadomości o możliwej wojnie na Ukrainie. Ale czy tylko na Ukrainie? Ostatnie wydarzenia w 

Kazachstanie wyraźnie pokazują, że Rosja chce na nowo zdefiniować swoje wpływy terytorialne. 

Diakonia w Polsce wspiera uchodźców tak bardzo, jak tylko może. W nocy, pomimo stanu 

wyjątkowego, udzielana jest pomoc. Jakby nielegalnie. Chociaż ewangelicy są mniejszością 

wyznaniową o naprawdę ograniczonych zasobach finansowych, pomagają organizować pomoc 

humanitarną. Postawa diakonatu, charakteryzująca się miłością, urzeczywistnia się tu i teraz. Z 

Bożą pomocą. 
 

Kamil Basinski 

(Ein Bericht von der Lage an der polnisch-belarusischen Grenze, vorgetragen im Liturgy-

Specific-Art-Gottesdienst am 30.01.2022.) 


