
Podczas trwającego kilka dni forum
 zorganizowano kilkaset seminariów
 i debat, na których omawiano tematy

związane z narastającymi problemami współ-
czesnego świata, zdominowanego przez 
neoliberalną ideologię. Starano się również 
wypracować alternatywę i przeciwwagę dla
neoliberalizmu, zgodnie z hasłem zgro-

V Europejskie Forum Społeczne:
Nowy mur w Europie?
Konsekwencje rozszerzenia strefy Schengen w 2007 roku
PI O T R  KA W I O R S K I

Od 17 do 21 września w szwedzkim Malmö odbywało się V Europej-
skie Forum Społeczne. Uczestniczyło w nim około 15 tysięcy osób
z całej Europy.

madzeń społecznych mówiącym, że „Inny 
świat jest możliwy!”.

Jedną z ważnych kwestii poruszanych 
w Malmö była sprawa emigracji zarobko-
wej, szczególnie z krajów wschodniej Eu-
ropy, które nie dostały się do Unii Europej-
skiej, pozostając również poza strefą Schen-
gen. Tej problematyce zostało poświęcone 

seminarium zorganizowane przez redakcję 
międzynarodowego portalu Lavka Info (Net-
work for Left Politics in Central and Eastern 
Europe), skupiającego aktywistów z Nie-
miec, Polski i Czech, próbujących integro-
wać lewicowe środowiska ponad granica-
mi krajów (w koordynacji spotkania pomógł 
również Attac Polska). W dyskusji pod tytu-
łem „Nowy mur w Europie? Konsekwencje 
rozszerzenia strefy Schengen w 2007 roku” 
wzięło udział 25 osób z Białorusi, Ukrainy, 
Bułgarii, Czech, Polski, Niemiec i Bośni. 
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Wśród mówców zaprezentowali się m.in. 
Dominic Heilig, Die Linke z Niemiec, Yau-
heni Preihermann, student z Białorusi, Pa-
vel Siostrzonek z Czech, Aigul Hakimova ze 
Słowenii oraz reprezentanci z Polski: Eweli-
na Latosek ze Stowarzyszenia Młodych So-
cjaldemokratów (SMS) i Szymon Andrze-
jewski z Młodych Socjalistów (MS).

Zebrani przedstawili problemy w po-
szczególnych krajach, które pojawiły się po 
tym, kiedy w grudniu 2007 roku dziewięć 
nowych państw zostało włączonych do stre-
fy Schengen, będącej synonimem zniesienia 
kontroli granicznych wewnątrz krajów na-
leżących do Unii Europejskiej, ale jedno-
cześnie zaostrzenia przepisów dotyczą-
cych osób do UE przybywających. Schen-
gen jest swoistą marką i symbolem uczest-
nictwa w ekskluzywnym klubie, lecz pozo-
staje nieuregulowana kwestia, co z ludźmi
z drugiej strony muru? Po jego uszczel-
nieniu dramatycznie spadła możliwość 
przemieszczania się na Zachód obywateli
z określonych państw. Szczególnie dotyka 
to Polski, która znowu stała się „przedmu-
rzem”, tym razem jednak odcinając dostęp 
do Europy od strony Litwy, Białorusi, Ukra-
iny i Rosji. Uderza to głównie w ludzi bied-
nych, szukających w Europie Zachodniej 
środków do życia, ucieczki przez wojnami, 
terrorem i głodem w krajach Zakaukazia, 

Dalekiego Wschodu. Poszkodowani zosta-
li też bezrobotni z byłych republik radziec-
kich, masowo przemieszczający się na Za-
chód w poszukiwaniu pracy.

Złożoność problemów nie pozwoliła na 
przedyskutowanie wszystkiego, ale uzgod-
niono, iż należy kontynuować działania na 
rzecz informowania opinii publicznej tak-

że o negatywnych skutkach Schengen. Po-
stanowiono również dalej prowadzić dys-
kusję dzięki nawiązanym podczas semi-
narium nowym kontaktom z organizacja-
mi zajmującymi się problematyką granic, 
emigracji, wykluczenia, handlu ludźmi
i wszystkimi patologiami pojawiającymi 
się na obrzeżach Unii Europejskiej.

Żaden człowiek nie jest nielegalny
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