Deklaracja partnerstwa samorządowego
na rzecz integracji imigrantów
„Przyjazne i bezpieczne Pomorze”

Z

asobność Pomorza zawsze budowały pracowitość i talenty rodzimych mieszkańców, jak również
tych, którzy tutaj przychodzili i odnajdywali swoje miejsce na ziemi. Obecnie Pomorze znów

stało się regionem nasilających się procesów imigracyjnych. Coraz więcej cudzoziemców wybiera
województwo pomorskie na swój dom – nie tylko duże miasta, ale również mniejsze miejscowości.
Zjawisko to wywołane jest głównie rosnącymi potrzebami naszego rynku pracy i szeroko rozumianej
atrakcyjności osiedleńczej Pomorza.

W

obec tak dynamicznych procesów imigracyjnych do naszego regionu, nie możemy jako
władze publiczne być biernymi obserwatorami i uciekać od odpowiedzialności za przyszłość

naszych gmin, powiatów i województwa. Wyzwanie dnia dzisiejszego wymaga, aby pomorskie
samorządy terytorialne, w granicach swoich kompetencji ustawowych, zgłosiły gotowość do podjęcia
i kontynuowania działań z zakresu zarządzania migracjami, celem tworzenia spójnych i zintegrowanych
wspólnot lokalnych. Odpowiadając na to wyzwanie, samorządy deklarują wolę do opracowania
i wdrożenia lokalnych planów działania w zakresie integracji imigrantów, których celem jest budowa
podstawowych standardów w obszarach edukacji, zatrudnienia, bezpieczeństwa, kultury, pomocy
społecznej i zdrowia.

T

akie programy mogą być drogą do pełnego i świadomego skorzystania z potencjału imigrantów
dla ekonomicznego, społecznego i kulturowego rozwoju Pomorza. Jednocześnie stanowią

narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu imigrantów i konfliktom na tle etnicznym bądź wyznaniowym.
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jest priorytetem – bezpieczeństwo zarówno dawnych
mieszkańców, jak i nowych. Istnieje potrzeba zadbania o wzajemne poznanie, akceptację i dobre
stosunki sąsiedzkie – budowanie małych ojczyzn w oparciu o wspólne lokalne wartości.

R

ealizując działania partnerstwa „Przyjazne i bezpieczne Pomorze”, samorządy będą ze sobą jeszcze
ściślej współpracowały, wymieniały się doświadczeniami i informacjami, budowały wspólną

wizję integracji pozostając w dialogu ze społecznościami lokalnymi. Polityka migracyjna winna być
efektem wspólnego wysiłku wszystkich osób, dla których ważny jest rozwój Pomorza włączając w to
przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, uczelnie i inne podmioty oraz samych imigrantów, którzy
życzylibyśmy sobie aby stali się aktywnymi i zintegrowanymi mieszkańcami pomorskich gmin.

