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Trwa. Wojna wszystkich przeciw wszystkim. Mapa
świata, którą na potrzeby gry nazwiemy planszą, dzieli
się na granice, linie frontu, szlaki ucieczek i deportacji.
Plansza świata dzieli się na deklaracje, mury i słowa za,
ale częściej przeciw. Nikt nie ponosi odpowiedzialności
za swoje myśli. Ale za słowa i czyny już tak.
Znacie swoje instrukcje. Zaczynajmy

P RZYGOTOWA NIE DO GRY

Poziom realu, przychodzi grupa graczy i zaczyna stwarzać świat gry.
Przymierzamy się do ról, ktoś uruchamia muzykę, ktoś podkręca
światło, ktoś sprawdza, czy niczego nie brakuje w przestrzeni. Każda
instrukcja jest materiałem do stworzenia propozycji formy, ale raczej
jest to przymierzanie się do tej formy, próbowanie czegoś, niż gotowa
propozycja. Reszta grupy to luźno obserwuje. Na początku nie ma
usztywnienia, jesteśmy jeszcze „półprywatnie”.

WARU NK I Z WYC IĘ S TWA
ARTYSTA

UCIEKINIERKA

DOKTOR
FEELGOOD
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P R ZEB IEG TU RY

„Uśmiech. Zdjęcie powinno odsłaniać ucho.
Przystanek na zastanowienie. Czy aby na pewno
warto iść tą drogą? Którą strategię przyjąć?”Jako
Artysta Zaangażowany szukam najlepszej strategii
dla sztuki politycznej. Jak ją znajdę, wygrałem.

Czteropoziomowy model kontroli dostępu (kontroli granicznej):

„Jasność twoja wszystko zaćmi/Złączy, co rozdzielił los/Wszyscy ludzie będą braćmi/Tam,
gdzie mój przemówi głos. Oto moje zadanie:
dać głos.” Jako Uciekinierka szukam przejścia do
wnętrza Europy, żeby dać głos i walczyć o swoje
prawa. Jak uda mi się skuteczny opór wygrałam.
„Eksport – Import / Emigracje – Imigracje /
Imaginacje – Defraudacje / Deportacje – Defloracje / All inclusive / Last Minute / Zyski i straty
/ Rynki wschodzące / Praca w euro, frankach
szwajcarskich, złotych polskich / Przyjemności”
Jako Doktor Feelgood tworzę nowe rodzaje doświadczeń i przyjemności, a później na nich zarabiam. Jeśli stworzę nowe rynki, wygrałem.

CIAŁO
DZIECKA

Na mecie czeka nagroda jeśli wyobrazisz sobie
przyszłość. „Ciało dziecka mówi więcej niż jego
gardło. Patrz. Ale nie podchodź zbyt blisko. Granicę możesz przekroczyć w wyobraźni.”.
Jako Ciało Dziecka walczę o możliwość wyobrażenia sobie przyszłości i o alternatywne życie.
Jeśli je stworzę, wygrałam.

LEX
FRONTEX

Jako Lex Frontex walczę o bezpieczeństwo i granice. Jednak ciągle kusi mnie empatia. Jeśli zagwarantuję stabilność, wygrałam.
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Poziom 1:

Działania w „krajach trzecich”: działania
w krajach poza UE/strefą Schengen, zwłaszcza w krajach pochodzenia migrantów
i tranzytu. Obejmuje to informacje zebrane przez oficerów łącznikowych imigracji
państw członkowskich, jak również pracy
personelu konsularnego w wydawaniu wiz.

Poziom 2:

Współpraca z krajami sąsiadującymi, to
znaczy z krajami graniczącymi z UE/ strefą
Schengen

Poziom 3:

Kontrole na zewnętrznych granicach lądowych, morskich i powietrznych (kontrole
graniczne i nadzór graniczny).

Poziom 4:

Działania wewnątrz UE/strefy Schengen
oraz między UE i państwami Schengen:
kontrola na terytorium, w tym wykrywanie, dochodzenia i wydalanie osób, których
ustawowy okres ważności wizy został przekroczony.

Paweł Mościcki
Zeszyty z Dżungli (fragmenty)

– Mam wolne tylko w niedziele – mówi z przekąsem A. sięgając
po łyk popołudniowej herbaty. Jest mocna, czuję to, chociaż sam
piję kawę.
– Ciekawe, nie tylko pracujesz sześć dni w tygodniu, ale w dodatku
na nocną zmianę.
– Powinienem upomnieć się o dodatek za nadgodziny. Albo założyć
związek zawodowy. „Nocna Zmiana”!
Nasze uśmiechy spotykają się ze sobą dokładnie tam, gdzie ironia
graniczy z bezsilnością. I tak jak one różnią się od siebie, tak też
nasze chwilowe porozumienie nie jest w stanie anulować różnic
w naszym położeniu. Ja za chwilę stąd wyjadę, A. być może będzie
tu siedział jeszcze całe tygodnie albo miesiące. I codziennie wieczorem – z wyjątkiem niedziel – będzie bił głową w mur, którego
nawet nie widać.
– Ale jaki właściwie zawód, jaką profesję będzie reprezentował twój
Związek? – pytam.
– Związek Zawodowy Elastycznych Zawodów – rzuca z rozbawieniem A., chociaż obaj wiemy, że brzmi to trochę czerstwo. Nie
ma dobrej odpowiedzi, bo to, czym trudnią się ludzie zmuszeni do
wędrówki, wyrwani ze swoich światów i obsadzeni w roli, która
nikomu nie pasuje, nie ma swojej nazwy.
Przypominam sobie wczorajszą rozmowę z francuską nauczycielką. Siedzieliśmy na herbacie u chłopaków z Sudanu i w pewnym momencie zapytała mnie, po angielsku, w dodatku z dziwnie
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napastliwym tonem, co ja tu robię i czym się zajmuję. Też nie wiedziałem co odpowiedzieć.
– I am a researcher – powiedziałem, chyba bez przekonania, ale
w sumie zgodnie z prawdą.
– So, what are you searching for?
– Good question.
Napięcie między nami wynika z pewnością z faktu, że niemal nikt
z tych, którzy odwiedzają Dżunglę1 nie ma poczucia, że robi coś
wystarczająco określonego, konkretnego, skutecznego. Wszyscy nieustannie zadają sobie to samo pytanie: „co ja tu robię?” albo rzucają je innym w twarz, żeby nie musieć się z nim konfrontować.
Potem, gdy wracaliśmy już do
domu i jeszcze raz przechodziliśmy przez cały obóz, na jednym z pagórków przykrytych
stertami śmieci przypomniało
mi się zdanie: „Ja nie szukam,
ja znajduję”. I przez moment
myślałem, że świetnie pasuje
ono do tej sytuacji. W takich
miejscach jak to nie ma czego
szukać. Można jedynie znajdować rzeczy, bez wyraźnego powodu i bez żadnej zasługi. Tak
po prostu, jak spotyka się człowieka, który zaprasza na herbatę albo
pozdrawia serdecznie bez powodu. Po chwili namysłu znalazłem jeszcze coś innego: „Jesteś kompletnym idiotą” – powiedziałem do siebie.

Granica między Francją
a Wielką Brytanią jest coraz
bardziej szczelna i coraz pilniej strzeżona. W ostatnich
miesiącach na drugą stronę
zdołało się przedostać ledwie kilka osób. Codziennie
próbują tego setki.

Mieszkańcy Dżungli – jeśli nazwanie koczujących pod Calais uchodźców „mieszkańcami” jest trafne – żyją według osobliwego rytmu.
1 Dżungla Calais – potoczna nazwa dla obozu migrantów w Calais we Francji
(przyp. red.).
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Codziennie wieczorem, każdy na własną rękę, wyruszają w kierunku
portu, dworca kolejowego, kanału La Manche albo autostrady, aby
przedostać się do Anglii. Chowają się w pociągach, w tirach albo
próbują bezpośrednio przedostać się na pokład czekającego w porcie na załadunek statku. Nawet jeśli z obozu wychodzą grupami,
ostatecznie zostają sami, bo ukrywając się, zawsze jest się zdanym
tylko na siebie. Nie można przecież stać się niewidzialnym za kogoś.
Granica między Francją a Wielką Brytanią jest coraz bardziej szczelna i coraz pilniej strzeżona. W ostatnich miesiącach na drugą stronę
zdołało się przedostać ledwie kilka osób. Codziennie próbują tego
setki. Chodząc po
alejkach obozu
można zobaczyć
mężczyzn por uszających się o kulach, ze złamanymi
lub zwichniętymi
kończynami, posiniaczonych albo
pokaleczonych.
Noszą stygmaty,
które Europa odcisnęła na ich ciałach
pod osłoną nocy.
Noc to ich paradoksalny żywioł. Jest dla nich rodzajem schronienia, pozwalającym
podtrzymać nadzieję, podjąć działanie, a zarazem – jak dla wszystkich, a może nawet bardziej – zagrożeniem. To właśnie wtedy są
najbardziej sprytni, czujni, sprawni, a zarazem najbardziej bezbronni.
Wyłapujący ich strażnicy dostają w swoje ręce ludzi pozbawionych jakichkolwiek oficjalnych praw; ludzi, którzy oficjalnie nie istnieją. Czasem korzystają z tego osobliwego przywileju, sięgając po

Zesłanie innych w obszar
nocy, pozwala Europejczykom spać spokojnie przez
całe dnie, udając, że nic specjalnego się wokół nich nie
dzieje. Im bardziej przyjemna jest ich dzienna drzemka,
tym większe potwory atakują po zmroku.
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przeróżne formy przemocy. Czasem tylko ironicznie się uśmiechają
i mówią: „Dziś nie da rady”.
Po nocnych zmaganiach, Dżungla w ciągu dnia wygląda dość sennie.
Większość ludzi faktycznie śpi, odpoczywa, nabiera sił do kolejnej
próby. O ile noc jest domeną napięcia, dzień – czasem
frustracji. Większość znajdujących się tutaj osób każdego dnia musi poradzić sobie
z nową porażką. Dżungla
przypomina noktoramę: tam
też można zobaczyć stworzenia, które uaktywniają się
w nocy, w dzień zaś tkwią
w osobliwym stanie letargu. Czytałem o tym kiedyś
w jakiejś książce. Zbudowanie
noktoramy wymaga jednak sztucznego odwrócenia relacji między
dniem i nocą, tak aby odwiedzający Pawilon Zwierząt Nocnych
mogli, w ciągu dnia, zobaczyć je w akcji.

Bo ta wyobrażona Anglia,
do której nie można dotrzeć, ale w której na pewno
wszystko wreszcie będzie
normalnie, jest także figurą
ocalającą obraz Europy

Im więcej czasu tu spędzam, tym bardziej wydaje mi się, że faktycznym odpowiednikiem noktoramy nie jest wcale Dżungla, ale Calais,
a może nawet cała Europa. W codziennym biegu spraw uchodźcy
w ogóle się dla niej nie liczą, nie ma ich. Dopiero w nocy trzeba ich
zacząć pilnować, wyłapywać albo zawracać z powrotem. Funkcjonuje to jednak również w bardziej ogólnym planie. Zesłanie innych
w obszar nocy, pozwala Europejczykom spać spokojnie przez całe
dnie, udając, że nic specjalnego się wokół nich nie dzieje. Im bardziej przyjemna jest ich dzienna drzemka, tym większe potwory
atakują po zmroku. Im dłużej trwa, tym bardziej przeraża ten nocny
koszmar. Wychodząc z obozu po zachodzie słońca, idąc pozornie
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w tym samym kierunku, co mieszkańcy Dżungli wiem, że to powoli
zasypiające miasto, i cały świat „poza nim” nigdy nie będzie chciał
się obudzić.
Ale właściwie czemu Anglia? Skąd ta obsesja? Przemierzasz całą
Europę, możesz wystąpić o azyl w Niemczech albo Francji. Możesz spróbować w Austrii albo Belgii. Z mojego punktu widzenia
różnica jest niewielka. Jednak tutaj nie ma nawet sensu zadawać
serio pytania, które i tak zadaję nieustannie: „Dokąd chcesz jechać
dalej?” Wiadomo dokąd. Jest wiele argumentów całkiem racjonalnych: znajomość języka, rozbudowany system zasiłków, silne wspólnoty imigrantów, które pomogą nowoprzybyłym. Jest i argument
ekonomiczny: elastyczność brytyjskiego rynku pracy, który w przeciwieństwie do francuskiego, pozwala szybko się dorobić, łączyć
różne zajęcia, kombinować i wysyłać pieniądze do rodziny. Istnieją
więc sytuacje, w których pozostałości państwa opiekuńczego są
przeszkodą właśnie dla tych, którzy w społeczeństwie pozostają
najbardziej bezbronni. Oczywiście – jest to kolejne piętro wyzysku,
bo imigranci podejmujący pracę na czarno wchodzą często w sieć
zależności, z której nie da się już wyplątać. Ale we Francji, gdzie
istnieją wciąż silne obostrzenia, są po prostu niezatrudnialni.

na pewno wszystko wreszcie będzie normalnie, jest także figurą
ocalającą obraz Europy jako czegoś, co wciąż jeszcze różni się od
całego tego realnego gówna, które otacza migrantów na każdym
etapie ich podróży.To Europa bez Europy, równie niedostępna i nierealna jak Anglia w ich wyobrażeniach: pozbawiona małostkowości,
chciwości i obłudy dyktującej reguły codziennego faszyzmu, który
oni odczuwają wszystkimi zmysłami, a których my Europejczycy
nauczyliśmy się już w zasadzie nie dostrzegać. To Europa wierna
patosowi swoich oficjalnych wartości, z których w praktyce nic już
nie zostało. Wszyscy o tym wiemy, ale i tak próbujemy odgrodzić
się od tej wiedzy tak, aby jej ciężar musieli za nas ponieść inni. Może
właśnie ten obraz pojawiający się pod powiekami zasypiającego
w zimnej budzie albo w namiocie Afgańczyka, Kurda czy Sudańczyka,
próbującego ogrzać swoje zmaltretowane ciało, zwinięte pod warstwami koców i śpiworów, jest ostatnim schronieniem dla Europy,
jej jedynym ratunkiem. To także obraz, który może tłumaczyć ukryte źródła niechęci do przybyszów: ich marzenia są bowiem wciąż
ponawianym, choć nieświadomym, komunikatem na temat tego, jak
bardzo powinniśmy się za siebie wstydzić.

Jest jeszcze jeden wymiar tego uporu, tego przywiązania do Wielkiej
Brytanii jako ostatecznego celu podróży przez Europę. To wymiar
fantazmatyczny. Anglia jest tak idealnym marzeniem, tak doskonałą
figurą upragnionego celu właśnie dlatego, że jest tak trudno dostępna i w większości przypadków pozostanie jedynie w sferze wyobrażeń. Znany mechanizm: jej rzeczywista niedostępność pozwala
o niej śnić i ją idealizować. W ten sposób uchodźcy często ocalają
zasadność swojej pierwotnej decyzji o wyjeździe albo znajdują wizję zadośćuczynienia za swoje cierpienie. Ale nie ukrywajmy: ich
rojenia to także zawoalowana próba uratowania nas samych. Bo
ta wyobrażona Anglia, do której nie można dotrzeć, ale w której

Paweł Mościcki – filozof, eseista i tłumacz, adiunkt w Instytucie Badań Lite-
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rackich Polskiej Akademii Nauk. Członek redakcji kwartalnika Widok. Teorie
i praktyki kultury wizualnej. Redaktor tomu Maurice Blanchot. Literatura ekstremalna (2007) oraz autor książek: Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej (2008), Godard. Pasaże (2010), Idea potencjalności. Możliwość filozofii
według Giorgio Agambena (2013), My też mamy już przeszłość. Guy Debord
i historia jako pole bitwy (2015).

Calais, sierpień 2015, fot. Emilio Morenatti, AP / East News
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Granica węgiersko-serbska, lipiec 2015, fot. Délmagyarország / Schmidt Andrea

Vassilis Tsianos i Serhat Karakayali
Migracja transnarodowa i narodziny europejskiego
reżimu granicznego1
przełożyła Zuzanna Łopacińska

Granica Europy paradoksalnie nie przejawia się najpowszechniej
w geograficznej linii strefy Schengen, ale w rejestrach na laptopach
straży granicznej, w wykazach wniosków wizowych ambasad państw
europejskich w Moskwie, Stambule, Akrze i Trypolisie, na przejściach
granicznych europejskich lotnisk Heathrow,Tegel, Charles’a de Gaulle’a czy Odiseasa Elitisa, w niemieckim centralnym rejestrze osób
ubiegających się o azyl (ZAST), we wpisach online do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), gdzie znajdują się dane osób, którym
odmówiono prawa wjazdu do strefy Schengen, w Eurodac, bazie
danych, której administratorem jest Komisja Europejska, a w której
przechowywane są odciski palców osób składających wnioski o azyl
oraz zatrzymanych nielegalnych migrantów. Często ekran komputera stanowi źródło dostępu do mobilności. W tym kontekście Dana
Diminescu2 mówi o „wirtualnym więzieniu” a Papadopoulos, Stevenson i Tsianos o pojawieniu się granicznych instytucji porokratycznych: „Obserwujemy pojawienie się nowej formy kontroli mobilności, która nie jest już wynikiem działań rządów narodowych,
lecz jest tworzona i wdrażana przez liczne instytucje – nazwijmy je
Granicznymi Instytucjami Porokratycznymi – które istnieją i działają
poza obszarem powszechnych negocjacji, poza normami i zasadami
nałożonymi przez zarządzanie” 3. Widzimy obecnie pojawienie się
nowej formy kontroli mobilności, która odbywa się w przestrzeniach
granicznych pomiędzy tym, co publiczne, państwem a organizacjami
ponadnarodowymi. Takie przestrzenie graniczne podlegają kontroli
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instytucji, które w dużej mierze starają się wyeliminować możliwości
powszechnego udziału społeczeństwa w prowadzonym przez nich
zarządzaniu migracją. Zasadniczo takie instytucje graniczne tworzą
nowe formy suwerenności, suwerenności postliberalnej, które rozciągają się poza granice Europy na podstawie zgody państw ościennych.
Ich główną funkcją jest regulowanie przepływu migracji i zarządzanie
porowatością granic (stąd instytucje porokratyczne). Taki graniczny
charakter tych nowych instytucji kontrolujących, jak i deterytorializacja suwerenności są cechami charakterystycznymi tychże Granicznych Instytucji Porokratycznych 4. W ramach Granicznej Instytucji
Porokratycznej tj. w zarządzaniu porowatością, termin „przepływy”
oznacza związek pomiędzy szybką i elastyczną wielokierunkowością
mobilnych podmiotowości migracji oraz wiedzą i opartymi o sieć
technologiami pozwalającymi na ich monitorowanie.
Denaturalizacja kontroli granicznych, odgrywających podwójną rolę:
polityki na odległość i wirtualnego zbierania danych, tworzy system
eksterytorialnej sieci kontroli, która z kolei denaturalizuje nie tylko
formę monitorowania i obserwacji, ale także formę kary zwiększając
ryzyko deportowalności 5 w obrębie i poza granice państw. Od wejścia w życie traktatu z Amsterdamu w 1999 roku polityka migracyjna
zaczęła oficjalnie należeć do kompetencji Unii Europejskiej i stała się
integralną częścią kryteriów kopenhaskich, które muszą wdrożyć
kraje przystępujące do Unii Europejskiej. W tym momencie narodził
się projekt, który można scharakteryzować jako europeizację polityki
migracyjnej i polityki zarządzania granicami – niegdyś znajdującej
się w samym sercu suwerenności i tożsamości narodowej. Mamy
do czynienia jednakże nie tylko z przeniesieniem kontroli granicznych z granic państw na zewnętrzne granice Unii Europejskiej, ale
de facto ze zmianą kształtu, funkcji i sposobu istnienia granicy. Pojawienie się „granicy Europy” wpływa nie tylko na krajobraz migracyjny
(np. poprzez transnacjonalizację i delegalizację), ale wpływa także na
kulturowy autoportret i koncepcję obywatelstwa w nowej Europie.
19

Wydarzenia z Ceuty i Melilli z 2005 roku oraz intensywne odgradzanie hiszpańskich enklaw, które nastąpiło w ich skutku, czy
stworzenie Frontexu jako agencji UE do spraw kontroli granic bez
wątpienia wzmacniają tylko metaforę „Europy jako Fortecy” – określającej nową zeuropeizowaną rzeczywistość kontroli granic i migracji. Metafora ta mogła przyczynić się do ruchu antyrasistowskiego
pomagając w stworzeniu dyskursu krytycznego skierowanego przeciwko europejskiej polityce migracji. Ostatecznie jesteśmy jednak
bardzo krytycznie nastawieni do paradygmatu Fortecy.

Granica węgiersko-serbska, sierpień 2015, fot. Gémes Sándor/SzomSzed

Przede wszystkim metafora „Europy jako Fortecy” nie jest w stanie
urzeczywistnić mitu zerowej migracji. Nie wydaje się, aby wznoszenie
metaforycznych i rzeczywistych murów w Europie i poza nią było
wstanie uregulować ruchy migracyjne. Pomimo zwiększenia kontroli
migracja wciąż ma miejsce i zmienia społeczno-ekonomiczną geografię stref przygranicznych. Właśnie w tym kontekście podejmujemy
próbę zrozumienia istoty europeizacji polityki migracyjnej badając ją
jako społeczny i jednocześnie konfliktogenny proces negocjacji. (…)
Obozy przejściowe
Europeizacja polityki migracyjnej oraz powstanie instytucji granicznych w postaci obozów stanowi jasną ilustrację obecnych tendencji
dotyczących transformującego się pojęcia suwerenności. Proces ten
nie tylko ma na celu stworzenie sztywnego segmentu wykonawczego do zapewniania porządku migracyjnego, ale także tworzy przestrzeń dla nowej, ponadnarodowej formy regulacji migracji. Z perspektywy legalistycznej nielegalna i nieudokumentowana migracja
jest przestępstwem przekroczenia granicy, w kontekście lokalnych
rzeczywistości w całej Europie stanowi ona złożony proces, którym
można zarządzać i który można kontrolować.
Transmigranci, złapani na granicach, zostają zamknięci w obozach na
wyspach, aż do momentu dokładnego określenia ich narodowości.
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Z powodu nacisków ze strony UE w 2001 roku traktat z Lozanny
o wymianie ludności pomiędzy Grecją a Turcją zastąpił uprzednie,
nieskuteczne porozumienia bilateralne dotyczące repatriacji.Traktat
ten jest – PRZYNAJMNIEJ częściowo – nieważny z powodu ugruntowanych praw człowieka. Groźby kar i sankcji mają zmusić państwa
pochodzenia i państwa tranzytowe – takie jak Grecja – do zaakceptowania „wspólnego zarządzania przepływami migracyjnymi”
oraz repatriacji ich obywateli lub transmigrantów, którzy są niemile
widziani w Europie. Stosowanie tego traktatu odbiega jednak znacząco od tzw. scenariusza „odstraszania” od strefy Schengen, gdy
przełoży się ją na rzeczywistą praktykę instytucji granicznych.
Podmioty, których to dotyczy na najniższym szczeblu, to nie tylko
sami migranci, ale także zmilitaryzowane patrole graniczne i dzieląca je przestrzeń negocjacji, w której różne organizacje pozarządowe starają się wdrażać europejskie prawo azylowe. W Grecji
repatriacja jest nielegalna – sankcje stosowane „na czas” (ang. „just
in time”) skierowane przeciwko nielegalnemu przekraczaniu granicy (deportacje administracyjne zgodnie z §50 ustawy 2910/2001
o nielegalnym wjeździe na- i opuszczaniu terytorium Grecji) naruszają ogólne prawo człowieka do azylu. Procedura wyjaśnień
zazwyczaj trwa siedemdziesiąt dni. Traktat sprawdza się tylko
w przypadkach, w których migranci mogą zostać jasno sklasyfikowani jako stuprocentowe przypadki migracji zarobkowej z Turcji,
i/albo znajdują się już w bazie SIS z racji wcześniejszego nielegalnego przekroczenia granicy, bądź sami, antycypując „ujawniają” się, aby
móc ponowić swoją próbę. W przypadku migrantów z Afganistanu,
Chin i Afryki repatriacja jest jeszcze trudniejsza, ponieważ muszą
oni zostać przekazani do ościennego państwa pochodzenia, o ile
jest to „państwo trzecie”.

natychmiastowej deportacji administracyjnej z powodu nielegalnego
wjazdu. Sprawa zostaje tymczasowo zawieszona przez prokuratora krajowego, który nie wszczyna indywidualnego postępowania
przeciwko danemu nielegalnemu migrantowi. Jest to reakcja na fakt,
że policja nie jest w stanie zapewnić przestrzegania procedur azylowych w obozach, a co za tym idzie nielegalny imigrant nie może
zostać natychmiast deportowany z racji domniemanego prawa do
azylu. Z zasady osoby, które nie chcą lub nie są w stanie ubiegać się
o azyl, lub osoby jasno zidentyfikowane jako np. Irańczycy lub Irakijczycy, są możliwie szybko transportowanie do obozów internowania na północy Ewros, a w najgorszym razie „potajemnie” wysyłani
na drugą stronę granicznej rzeki Maricy, przeważnie pod groźbą
użycia przemocy. Mieszkańcy obozów, którzy nie zostają natychmiast
deportowani, opuszczają je po trzech miesiącach z dokumentem,
który wymaga od nich, aby „dobrowolnie” opuścili kraj w ciągu
dwóch tygodni. Szczególnie interesujące jest zdanie podrzędne zapisane w tymże „dokumencie zwolnienia”, które mówi o „dowolnie
wybranym kierunku”. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie
obozu wraz z „dokumentem zwolnienia”, transmigranci mogą udać
się na kontynent. Według prawa kto ubiega się o azyl, słownie lub
pisemnie, nie może zostać poddany repatriacji. Przesłuchanie statusowe powinno odbyć się w ciągu trzech miesięcy, ale w praktyce
okres ten wydłuża się i trwa od roku do trzech lat.

Nielegalne przekroczenie granicy jest rejestrowane przez straż
przybrzeżną lub graniczną, a po aresztowaniu policja wydaje nakaz

Ta administracyjna praktyka dokumentuje politykę migracyjną, której
pewne aspekty stanowią tajemnicę Poliszynela: migrant zrzecze się
przesłuchania, pozostanie ze statusem nielegalnego i będzie kontynuował swoją podróż. Do 1992 roku odpowiedzialność za uznanie
prawa do azylu oraz finansowanie wstępnego przyjęcia migrantów
leżało głównie w zakresie działań UNHCR. Oficjalną politykę azylową charakteryzowało kredo polityczne mówiące o tym, że Grecja
była tylko przystankiem tranzytowym w drodze do centrum Europy.
Wdrożenie standardów prawnych UE dotyczących azylu – głównie

22

23

dzięki zaangażowaniu organizacji pozarządowych – służy zahamowaniu restrykcyjnych kontroli granicznych i w pewnym stopniu legalizuje dynamikę mobilności i transmigracji.
Obozy przejściowe stanowią prowizoryczne znaki topograficzne wzdłuż różnych tras migracji. Obozy położone wokół Morza
Egejskiego stanowią w mniejszym stopniu blokadę przeciwko migracji, są raczej biletem na dalszą podróży. Grecka praktyka i rzeczywistość wydają się instytucjonalizować mobilność. Możemy to także
zaobserwować w niektórych wschodnich krajach, które niedawno
dołączyły do Unii Europejskiej. Ale zaimprowizowanych obozów
po stronie tureckiej nie można rozumieć jedynie jako wynik deterytorializacji kordonu obozów poza granice Europy. Nie jest tak,
że centrum Europy determinuje ogólne parametry, a południe jest
odpowiedzialne za ich lokalne wdrażanie. Państwa UE leżące nad
Morzem Śródziemnym odgrywają aktywną i kluczową rolę w tym
procesie. Implementacja polityki migracyjnej UE na całym obszarze
Europy Południowo-Wschodniej, z połączonymi z nią nieformalnymi
transgranicznymi gospodarkami, jest raczej trybem regulowania niż
kontrolowania tranzytu. Opisane zmiany funkcji obozów w Europie
Południowej stanowią – przynajmniej częściowo – początek produktywnej transformacji (europejskiej) kontroli migracji. Spostrzeżenie to stwarza konieczność przemyślenia klasycznej teorii migracji,
jak i koncepcji „obozu”.
Obozy jako regulatory przepływów migracyjnych: porowatość
i przepuszczalność
Konsensus po obydwu stronach debaty na temat tego, czym jest
obóz – tej krytycznej, jak również tej obstającej przy tym, aby Forteca Europa broniła się przed migracją – wzbudza skojarzenia z polem
bitwy. Skojarzenie to jest szczególnie istotne dla debat ideologicznych i politycznych. Tak migranci w obozie, jak i krytycy w metropoliach polegają na dyskursie praw człowieka, który obecnie
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wydaje się być jedynym mechanizmem umożliwiającym wyrażanie
interesu migrantów. Gdy odwiedzaliśmy obozy na wyspie Lesbos,
więźniowie natychmiast opowiadali o skandalicznych i nieludzkich
warunkach bytowych i wyraźnie żądali, abyśmy fotografowali niewystarczające zaplecze sanitarne. Analiza etnograficzna przestrzeni
granicznej nie może jednak replikować zwyczajowych imperatywów
kontroli politycznej, które są aż nader wyraźne w kojarzeniu obozów z polami bitewnymi lub po prostu traktowaniu ich jako klęsk
humanitarnych. Zadanie polega raczej na zbudowaniu ram koncepcyjnych, które wyjaśniałyby relacje pomiędzy obozem a regulacją
jako uprzestrzennienie relacji społecznych.
Zgodnie z koncepcją biopolityki Giorgio Agambena obóz stanowi
miejsce, gdzie wymiar biopolityczny suwerennej władzy staje się
produktywny. Agamben twierdzi, że tam władza zawłaszcza internowanych. Odmawiając im jakiegokolwiek statusu prawnego lub
politycznego redukuje ich do egzystencji fizycznej. Różni autorzy,
tacy jak Ferrari Bravo6 lub Sandro Mezzadra7, krytykują stworzoną
przez Agambena koncepcję „nagiego życia”8, ponieważ pomija ona
kwestię regulacji siły roboczej i skupia się jedynie na legalistycznym
rozumieniu funkcji obozów. Podejścia takie odwracają koncepcję
Agambena: sednem jest teraz pytanie o tryb artykulacji pomiędzy
obozem deportacyjnym a restrukturyzacją globalnego rynku pracy
we współczesnym kapitalizmie. Krytykując Agambena Sandro Mezzadra kreśli wizję współczesnego obozu jako „komory dekompresyjnej”, która ma na celu rozpraszać ciśnienie i presję oddziałujące
na rynek pracy sektorowo, lokalnie i eksterytorialnie.
Jeśli wierzyć oficjalnym szacunkom Europolu rokrocznie 500 000
nieudokumentowanych migrantów wjeżdża do Europy szlakiem
biegnącym przez Europę Południową/Morze Śródziemne. Stanowi
to jedną piątą szacowanej nieudokumentowanej imigracji do Europy.
W takich warunkach obozy Europy Południowo-Wschodniej to
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wielofunkcyjne instytucje polityki migracyjnej, ponieważ „tworzą”
one elastyczne oddzielenie prawa do mieszkania i prawa do pracy
od outsourcingu kosztów reprodukcji nieudokumentowanej pracy.
Nie są one w żadnym razie miejscem totalitarnego unieruchomienia. Ich względna porowatość i tymczasowy charakter pobytu nadaje im funkcję punktów przystankowych. Obozy to przestrzeń, w której ścierają się różne siły przenikające politykę migracyjną państw UE
wzdłuż różnych osi. Migranci są w nich poddawani czemuś, co na
początku jawi się jako sztywny system kontroli migracji, który chcą
obejść tam, gdzie tylko mogą, mikroskopijnymi „prześlizgnięciami
się”. Obozy stanowią mniej paradygmatyczne środowisko uwięzienia w erze autorytarnego neoliberalizmu, a bardziej uprzestrzennioną próbę tymczasowej kontroli ruchu tj. wyznaczenia szlaków
i sprawienia, aby uregulowana mobilność stała się produktywna.
Porowatość obozów jest zatem wyrazem zinstytucjonalizowanej
porowatości granic, która ewoluuje przez relacje władzy, a działania migrantów oraz ich przewoźników odgrywają rolę równie
ważną co wyraźne intencje polityki populacyjnej UE. Dlatego też
w ostatniej części chcemy zadać pytanie, czy możliwe jest myślenie
o obozach „od dołu”?

Wiedeń, wrzesień 2015, fot. Bwag

Spowolnienie: czasowa kontrola mobilności
Z pomocą Paula Virilio9 można stawić czoła katastroficznemu funkcjonalizmowi Agambena, przeciwstawić się politycznym konotacjom
dyscyplinarnym obozowego zniewolenia i wykluczenia używając figury spowolnionego obiegu mobilności. Postrzegając obozy „od
dołu” można dostrzec zachodzący w nich nieustanny przepływ mobilności migracyjnej a same obozy zobaczyć jako przestrzenie, które
najintensywniej starają się uregulować prędkość tego obiegu i spowolnić go. Zamiast zatrzymać obieg mobilności obozy ponownie
wprowadzają współmierny społecznie czas w podróż migrantów.
Sprawiają, że nielegalna i potajemna migracja wraca do społeczeństwa, staje się widoczna i kompatybilna z szerokim reżimem kontroli
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czasowej. Spowolniony obieg oznacza, że migracja nie jest regulowana przez przestrzeń, ale jedynie przez czas.
Obozy Schengen są mniej panoptycznymi instytucjami dyscyplinarnego uwięzienia, jak pisze Virilio, a bardziej „polem prędkości”.
Obozy przedstawione w filmie Zelimira Zilnika „Twierdza Europa”
to drogowskazy na mapie podróży, centra komunikacji i informacji,
ośrodki wypoczynkowe; i nierzadko niewielkie banki nieudokumentowanej mobilności. W kontekście „Nadzorować i karać” Foucaulta10 ważne jest zbadanie spowolnionego obiegu w świetle tego, jak
zmienia on relację pomiędzy czasem, ciałem a produktywnością. Dla
zrozumienia migracji w obecnych czasach zasadnicza jest kwestia regulacji czasem, a nie regulacja przestrzenna – staje się to także jasne,
gdy weźmie się pod uwagę to, jak reżim czasu obozu wyróżnia się
poprzez dysocjację ciała od jego bezpośredniej ekonomicznej utylizacji. Uprzednio mobilność była uproduktywniana poprzez terytorializację ruchów i włączanie tych ruchów w przestrzenną regulację
ciała. Weźmy na przykład dom zarobkowy lub sytuację pierwszych
hosteli dla robotników z zagranicy w erze gastarbeiterów, które terytorializowały mobilność, aby stworzyć produktywną siłę roboczą.
Z obecną konfiguracją obozów scenariusz ten uległ jednak zmianie.
Obozy nie starają się sprawić, aby migracja stała się ekonomicznie
użyteczna uproduktywniając migrantów w porządku przestrzennym. Sprawiają one, że migranci stają się produktywni włączając ich
w globalny czasowy reżim pracy. Reżim ten nie jest oparty o organy
dyscyplinujące i regulujące całe populacje. Czasowy reżim pracy
podąża za ruchami ludności i inwestuje tam, gdzie znajdzie produktywną siłę roboczą w stanie przepływu. Pozwala to kapitalizmowi
globalnemu rozkwitać w warunkach pracy i życia, które znajdują
się w stanie przejściowym i – co ważne – są nieuregulowane i nieformalne. W takim globalnym czasowym reżimie pracy poruszająca się i zmieniająca siła robocza zostaje gwałtownie wbudowana
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w produktywną strukturę kapitału. Globalny kapitał jednak równie
szybko porzuca te niedawno oportunistycznie włączone weń siły
robocze, w momencie, w którym w innym miejscu pojawią się
nowe możliwości wyzysku. Dla nas istotne jest to, że jest to reżim
czasowy a nie przestrzenny: przestrzenie, w których inwestuje globalny kapitał, nie istnieją same w sobie, nieustannie pojawiają się
i znikają, gdy ludzie przemieszczają się, migrują, zmieniają swoje życie.
Jak zrozumieć czekanie, ukrywanie się migrantów, niespodziewane
zmiany tras, przystanki i osiedla, odmowy i powroty, ryzyko, że podróż zakończy się śmiercią? Czy spowolnienie migracji przez obozy
i kontrole graniczne jest naprawdę produktywne dla europejskiego
rynku pracy? Obóz reguluje czasowości i prędkość migracji, a przez
to ponownie integruje globalnych obieżyświatów trzeciego tysiąclecia w nową gospodarkę czasową. Główna funkcja obozu polega
na narzucaniu reżimu czasowej kontroli na paradoksalnie niekontrolowalne rozwijanie się niedostrzegalnych i nadmiernych ruchów
transmigrantów.

Vassilis Tsianos wykłada socjologię teoretyczną i badania dotyczące migracji
na Uniwersytecie w Hamburgu. Jego zainteresowania badawcze i publikacje
obejmują współczesną teorię polityczną oraz pojęcie autonomii migracji. Jest
wraz z Serhatem Karakayalim współredaktorem zbiorowej pracy Empire and
the Biopolitical Turn.
Serhat Karakayali jest adiunktem na Uniwersytecie Halle-Wittenberg oraz
członkiem Network Critical Migration Studies.
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Lesbos, listopad 2015, fot. Santi Palacios, AP / East News

Zuzanna Dziuban
Nekromigracje

granicę UE z Turcją, w masowym grobie na obrzeżach Greckiego
miasteczka Sidiro. Masowy grób, odkryty w 2010 i już wtedy wypełniony zwłokami około 200 osób został, dzięki interwencji aktywistów, oficjalnie zakwalifikowany jako cmentarz – jednak do dziś nie
jest w żaden sposób zabezpieczony. Pozostaje oznaczony jedynie
tablicą z napisem „masowy grób nielegalnych imigrantów”.

Na przestrzeni kilku miesięcy 2015 roku, berliński kolektyw artystyczny Das Zentrum für politische Schönheit [ZPS], zrealizował
projekt oparty na bezpośrednim zaangażowaniu w materialną
rzeczywistość śmierci na zewnętrznych granicach Europy. Die Toten
Kommen [Martwi Nadchodzą] podjął problem ciał uchodźców i nieudokumentowanych migrantów, którzy zginęli w drodze do Europy
i zostali wyłowieni w ramach akcji ratunkowych, lub których zwłoki
morze wyrzuciło na brzeg. Punktem zapalnym były doniesienia prasowe z 30 maja, dotyczące odzyskania 17 ciał na wybrzeżu Sycylii
– niemieccy artyści przeprowadzi krótkie śledztwo poświęcone ich
losom po przekazaniu lokalnym władzom. „Najpierw zwłoki ułożono w trumnach i sfotografowano na plaży. Potem wpakowane
zostały one do worków na śmieci i wrzucone, jedno na drugim, do
chłodni w [lokalnym] szpitalu”3, gdzie zupełnie zapomniane leżały
kilka kolejnych tygodni. Inny przypadek opisany przez ZPS, dotyczył
sytuacji 13 niezidentyfikowanych ciał, które przez osiem miesięcy
były trzymane w magazynie we włoskim mieście Catania, z powodu
„przeszkód biurokratycznych”. Jeszcze inny odnosił się do odkrycia
praktyki anonimowego grzebania osób, które zginęły przekraczając

Kontrowersyjna rzeczywistość „europejskich śmierci granicznych”4,
która zwróciła uwagę ZPB (i tymczasowo wstrząsnęła światową
opinią publiczną po publikacji zdjęć ciała trzyletniego Aylana Kurdiego wyrzuconego przez morze na turecki brzeg), została już dosyć
dobrze opisana w raportach organizacji ochrony praw człowieka
i artykułach naukowych. Zgodnie z szacunkami różnych NGO-sów
i organizacji międzyrządowych monitorujących śmierci na europejskich granicach, liczba ofiar oscyluje pomiędzy 22,394 (od 1993
do lipca 2015; UNITED for Intercultural Action), 19,812 (od 1998
do lipca 2014; blog Fortress Europe), a 14,600 (koniec 2014)5.
International Organization for Migration szacuje, że w 2015 roku
3,770 osób zginęło lub zaginęło próbując dostać się do Europy,
410 w 2016 – nie liczy ona jednak (w przeciwieństwie do UNITED
i Fortress Europe) tych śmierci, które mają miejsce w ośrodkach
dla uchodźców czy podczas (i w efekcie) przymusowych deportacji. Ponieważ dane oparte są głównie na doniesieniach prasowych,
badaniach przeprowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz
relacjach świadków, przyjmuje się, że liczby te są mocno zaniżone.
Ma to bezpośredni związek z faktem, że do większości śmierci
dochodzi podczas wypadków na morzu (około 70%), ciała ofiar
często nie zostają wyłowione. „Na każde ciało wyrzucone na brzegi
rozwiniętego świata, zgodnie z opinią ekspertów, przypadają przynajmniej dwa, których nigdy nie odzyskamy” – brzmi słynne zdanie
z Globalization and Borders: Death at the Global Frontiers Leanne
Weber i Sharon Pickering 6. Sposoby postępowania z tymi, które
są, w większości przypadków, radykalnie różnią się od medialnie
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13/04/2015 liczba ofiar: 1 NN (młoda kobieta, ciężarna); pochodzenie: Afryka Subsaharyjska; przyczyna śmierci: zmarła z wycieńczenia
na pokładzie statku, który uratował 144 osób z wywróconej łodzi,
w drodze z Libii do Włoch 2.

nagłośnionych rytuałów wokół zwłok syryjskiego chłopca, repatriowanego przez tureckie władze i pochowanego w rodzinnym
mieście Kobani.
Brak systematycznych prób śledzenia i ewidencjonowania szczątków nieudokumentowanych imigrantów, połączony z nieobecnością
w ramach budżetu UE, a także Włoch, Grecji i Hiszpanii, środków
przeznaczonych na pochówek ich ciał, skutkuje rozproszeniem
i przemieszczeniem
odpowiedzialności.
Inaczej niż w Tunezji
czy Libii – gdzie do
2014 nie podejmowano żadnych kroków w celu identyfikacji zwłok, które po
wypłynięciu na brzeg
trafiają bezpośrednio
do nieoznaczonych
masowych grobów na
obrzeżach nadmorskich miast – lokalne
władze w krajach Europy mają obowiązek zarejestrowania
każdego przypadku „nienaturalnego zgonu,” jak prawnie definiuje się śmierci graniczne, oraz (opcjonalnie) otwarcia śledztwa. To
oczywiście nie zawsze się zdarza. Do dziś, jedynie w Grecji próbki
DNA pobierane są od wszystkich niezidentyfikowanych ciał w toku
śledztw policyjnych i oględzin zwłok, a następnie wysyłane do Laboratorium Kryminalistycznego w Atenach. Podobna baza danych,
która umożliwić ma potencjalną identyfikację ofiar, stworzona została na Uniwersytecie w Mediolanie. Jednak, jak krytycznie punktują

Brak systematycznych prób
śledzenia i ewidencjonowania szczątków nieudokumentowanych imigrantów,
połączony z nieobecnością
w ramach budżetu UE,
a także Włoch, Grecji i Hiszpanii, środków przeznaczonych na pochówek ich ciał,
skutkuje rozproszeniem
i przemieszczeniem odpowiedzialności.
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autorzy raportu Addressing Migrant Bodies, w rzeczywistości próbki
DNA bardzo często nie są w ogóle pobierane. Co więcej, jeśli są,
brak biurokratycznego powiązania pomiędzy materiałem dowodowym (raporty z autopsji, wyniki badań DNA), a miejscem pochówku,
praktycznie uniemożliwia ekshumację i repatriację ciała przez rodzinę, w przypadku udanej identyfikacji 7. Już to stanowi oczywisty
przykład naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego
i procedur postępowania w przypadku zaginięć sformułowanych
przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża z 2009 8.
W konsekwencji, większość ciał zostaje pochowana w nierzadko
dramatycznie prowizorycznych grobach jako NN (lub oznaczonych przez płeć, przypuszczalny kraj pochodzenia i datę śmierci)
w specjalnie wyznaczonych częściach publicznych, muzułmańskich i chrześcijańskich cmentarzy. W wielu przypadkach,
lokalne fundacje charytatywne,
reprezentanci mniejszości muzułmańskich i społeczeństwa
obywatelskiego nie tylko opłacają pogrzeb, ale własnoręcznie
grzebią zmarłych. Czasem ten
outsorcing zaangażowania idzie
jeszcze dalej: w Hiszpanii, właściciel małego zakładu pogrzebowego
niedaleko granicy morskiej z Maroko, na własną rękę identyfikuje
zmarłych i odwozi ich zwłoki rodzinom; słynny lekarz z Lampedusy,
Pietro Bartolo, regularnie obcina zmarłym palce i uszy, żeby umożliwić ich ewentualną identyfikację. Brak ziemi na lokalnych cmentarzach, na który skarżą się lokalne władze, radykalnie oddala projekt
godnego pochówku ofiar śmierci na granicach Europy.

W konsekwencji, większość
ciał zostaje pochowana
w nierzadko dramatycznie
prowizorycznych grobach
jako NN
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19/12/14 liczba ofiar: 3 NN (niemowlaki); pochodzenie: nieznane;
przyczyna śmierci: utonęły, kiedy wywróciła się łódź płynąca z północnego Maroka do Hiszpanii.
Krytyczna, artystyczna interwencja ZPB w tę bardzo pobieżnie
zarysowaną rzeczywistość, rozpoczęła się od ekshumacji dwóch
spośród dziesiątek tysięcy ciał uchodźców, którzy utonęli w morzu
Śródziemnym: syryjskiej kobiety i jej dwuletniego syna, pochowanych w nieoznaczonym grobie na wybrzeżu Sycylii. Ciała, zidentyfikowane na podstawie danych przedśmiertnych (ante-mortem),
przy zgodzie rodziny zabrane zostały do Niemiec. Ich medialnie
nagłośniony pogrzeb odbył się 16 czerwca na muzułmańskim cmentarzu Berlin-Gatow.
Żaden z zaproszonych reprezentantów
Bundestagu nie pojawił się na ceremonii.
Krótko później, Marsz
Zdeterminowanych –
otwar ta demonstracja reprezentantów
społeczeństwa obywatelskiego – przeszła ulicami Berlina. Punktem docelowym był
plac pod siedzibą rządu, który przekształcony został w symboliczny
cmentarz dla ofiar Europejskich granic: trawnik pokryły setki wykopanych przez uczestników marszu grobów, udekorowanych krzyżami z napisem „Frontex zabija”, „Dla nieznanej imigrantki.”

praktyka grzebania zmarłych odgrywa krytyczną rolę
w ustanawianiu cienkiej granicy, która oddziela human
animal od innych gatunków

kulturowych lokujących stosunek do zmarłych w sercu tak zwanego
„człowieczeństwa”. Wychodząc od słynnego sformułowania Giambattisty Vico z Wiedzy radosnej Cornel West i Ewa Domańska przypomnieli ostatnio, że praktyka grzebania zmarłych odgrywa krytyczną
rolę w ustanawianiu cienkiej granicy, która oddziela human animal od
innych gatunków. Zdaniem Westa, stanowić ona powinna także punkt
wyjścia publicznej humanistyki („‘humanistyka’ wywodzi się od humanitas. To słowo pochodzi zaś od łacińskiego humando, oznaczającego
‘grzebanie zmarłych”9.) Jednak, poprzez odwołanie do zestawu materialnych praktyk i narzędzi zarezerwowanych dla profesjonalnych procesów szukania, ekshumacji i identyfikacji zwłok, Martwi Nadchodzą
zainicjował także fascynującą grę z innym, dużo bardziej konkretnym
politycznym/ kulturowym imaginarium. Mam na myśli „motywowane
walką o prawa człowieka śledztwo kryminalistyczne”10.

Ramowany przez ZPB jako ćwiczenie w „agresywnym” czy „pragmatycznym humanizmie”, Martwi Nadchodzą – na najbardziej podstawowym poziomie – miał być próbą re-humanizowania zmarłych: „odczyniania” dehumanizacji, której poddawani są na Europejskich granicach.
Jako taki, odwołał się więc do zestawu dobrze ugruntowanych idei

Mimo że pierwsze odbyło się w Argentynie, w odpowiedzi na rzeczywistość nieoznaczonych grobów pełnych szczątków uprowadzonych i zamordowanych przeciwników ostatniej wojskowej dyktatury
(1976-83), najsłynniejsze „motywowane walką o prawa człowieka
śledztwa kryminalistyczne” miały miejsce w Bośni i Hercegowinie
oraz Rwandzie. Na zlecenie nowo ustanowionych Międzynarodowych Trybunałów Karnych dla byłej Jugosławii (1993) i Rwandy (1994), międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły złożone
z antropologów, archeologów, odontologów i patologów, szukały
ciał, ekshumowały je i poddawały skomplikowanym badaniom laboratoryjnym. W odpowiedzi na ludobójstwo w Srebrnicy – także
dzięki ogromnym nakładom finansowym krajów UE – rozwinięta
została, i po raz pierwszy zastosowana na masową skalę, technologia
DNA. Na rzeczy jest jednak dużo więcej niż nierówna dystrybucja
‘kryminalistycznej troski,’ która kształtuje realia śmierci na granicach
Europy. W obu przypadkach, i w Rwandzie i w Srebrnicy, zaniechania
i bierność europejskich władz przyczyniły się przecież do tego, że
w ogóle było ‘co’ poddawać śledztwu.Ten kompensacyjny charakter
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„motywowanego walką o prawa człowieka śledztwa kryminalistycznego” nigdzie nie wybrzmiewa tak ironicznie, jak na brzegach ufortyfikowanej i nieustannie fortyfikującej się Europy: trzeba tylko trochę
poczekać.
28/01/2016 liczba zaginionych: 13; liczba ofiar: 28 NN (kobiety
6, mężczyźni: 10, dzieci: 10); pochodzenie: Irak; przyczyna śmierci:
utonięcie.
Dziś podobno straszy na Muranowie. Nigdy nie ekshumowane, zalegające pod fundamentami budynków i wmielone w cegły szczątki
ofiar warszawskiego getta afektywnie oddziałują na mieszkańców
bloków zaprojektowanych przez Bohdana Lacherta. W ostatnich
dekadach tereny „byłych niemieckich nazistowskich obozów zagłady na terenie Polski” poddane zostały badaniom archeologicznym.
Podczas dochodzenia w Bełżcu okazało się, że mieszkańcy pobliskiej
leśniczówki przez lata pili wodę skażoną przez szczątki jego ofiar.To
materialno-afektywne ‘drugie życie’ martwych ciał pozwala jeszcze
inaczej spojrzeć na syntagmę martwi nadchodzą jako narzędzie destabilizowania granic: chodzi przecież nie tylko o to, co my zrobimy
z ciałami, ale o to, co ciała – ustanawiając własne, wymykające się
ludzkiej kontroli nekro-ekonomie – zrobią z nami.

3. http://www.politicalbeauty.com/dead.html
4. L. Weber Knowing-and-yet-not-knowing about European Border Death, „Australian
Journal for Human Rights” 2010, nr 15 (2).
5. T. Last, T. Spijkerboer Tracking Death in the Mediterranean, [w:] Fatal Journeys:
Tracking Lives Lost During Migration, International Organization for Migration,
Genewa 2014.
6. L. Weber, S. Pickering Globalization and Borders: Death at the Global Frontiers,
Londyn-Nowy Jork 2011, s. 1.
7. S. Robins, I. Kovras, A. Vallianatou Addressing Migrant Bodies on Europe’s Southern
Frontier: An Agenda for Research and Practice, York 2014.
8. Długą listę europejskich regulacji z zakresu międzynarodowych praw człowieka i prawa humanitarnego odnoszących się do martwych ciał, których nie
przestrzega się w przypadku śmierci na granicach Europy, znaleźć można [w:] S.
Grant Recording and Identifying European Frontier Deaths, „European Journal of
Migration and Law” 2011, nr 13.
9. C. West Chekhov, Coltrane and Democracy, [w:] „The Cornel West Reader”,
Nowy Jork 1999, s. 551.
10. Angielski termin to human rights driven forensic investigation. A. Rosenblatt
Digging for the Disappeared, Stanford 2015, s. 35.
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utrata. Wymiary atopii współczesnego doświadczenia kulturowego (2009)
oraz redaktorka tomu Mapping the ‘Forensic Turn’: The Engagements with
Materialities of Mass Death in Holocaust Studies and Beyond (2016, w przygotowaniu).
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