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Polityka imigracyjna w Niemczech.
Aktualne wyzwania
Wprowadzenie
Nieoczekiwana fala imigracji ok. miliona uchodźców w 2015 r. stała się jednym
z najważniejszych problemów polityki niemieckiej. Niemcy były przez wieki krajem, z którego ludzie raczej emigrowali niż do niego imigrowali. Liczbę Niemców,
którzy w latach 1821-1912 osiedlili się tylko w USA, Friedrich Naumann oszacował
w 1916 r. na 5,5 mln1. Innymi regionami, do których Niemcy emigrowali od
XVIII w. z powodu biedy lub prześladowań politycznych i religijnych, były kraje
naddunajskie i Rosja. Z różnych przyczyn doszło po II wojnie światowej do nowej
fali emigracji, a również obecnie w XXI w. rokrocznie opuszcza Niemcy od 100
do 150 tys. obywateli. Dzięki jednak Niemcom powracającym do ojczyny ujemne
saldo migracyjne wynosi ok. 25 tys. osób2.

1
F. Naumann, Die amerikanische Neutralität, w: Die Hilfe. Wochenschrift für Politik, Literatur
und Kunst, 22. Jg., hrsg von idem, Berlin–Schöneberg 1916, s. 125 i n.
2
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Migration und Integration, International
mobil. Motive, Rahmenbedingungen und Folgen der Aus- und Rückwanderung deutscher Staatsbürger, Studie März 2015, http://www.svr-migration.de/publikationen/international-mobil/ (dostęp:
27 lutego 2016).
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Niektóre landy prowadziły już 300 lat temu aktywną politykę imigracyjną,
zaczynając od „Edyktu tolerancji” wielkiego elekta Fryderyka Wilhelma w 1685 r.,
który zachęcił Hugenotów prześladowanych we Francji do osiedlania się w Brandenburgii. Nazwiska takie jak obecnego ministra federalnego ds. wewnętrznych
de Maizière’a potwierdzają te fakty. Od XIX w. Polacy migrowali do Berlina i do
Zagłębia Ruhry, a podczas II wojny światowej z terenów okupowanych przybywały do Niemiec miliony pracowników przymusowych. Ich liczba wyniosła pod
koniec 1944 r. 7,5 mln. Pewna część z nich z różnych powodów pozostała po
wojnie w Niemczech.
W niniejszym artykule najpierw zostaną przedstawione różne etapy wielkich fal migracji do Niemiec po II wojnie światowej, niemiecka polityka (albo
raczej nieistniejąca polityka) imigracyjna do 2015 r. i różnorodne wyzwania
dla niemieckiego społeczeństwa i polityki związane z obecnym napływem
imigrantów.

1. Różne grupy imigrantów w Niemczech
powojennych
Od zakończenia wojny dotarło na terytorium Niemiec ok. 12 mln Niemców
uchodźców i przesiedlonych z Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej. Od
samego początku w strefach zachodnich oraz w strefie wschodniej prowadzono
aktywną politykę ich integracji. W zniszczonym jednak kraju było to bardzo
trudnym zadaniem, dochodziło do licznych napięć społecznych, a pamięć o tych
czasach jest jeszcze żywa w narracjach rodzinnych. Determinacja tych przybyszów
do stworzenia sobie nowej egzystencji znacznie przyczyniła się do cudu gospodarczego w Republice Federalnej lat pięćdziesiątych XX w.3 Od połowy lat pięćdziesiątych Republika Federalna zawarła z inicjatywy krajów zainteresowanych umowę
o przyjęciu robotników z krajów śródziemnomorskich i z Portugalii. Pierwszy
traktat tego typu został podpisany w 1955 r. z Włochami, a w następnych latach
także z innymi krajami, w tym z Turcją. Zaplanowany był rotacyjny system rekrutacji gastarbeiterów, dlatego też nie przewidywano sprowadzania ich rodzin.
Liczba cudzoziemców do 1973 r., kiedy wybuchł kryzys paliwowy i gospodarczy,
wzrosła do 4 mln. Chcąc ograniczyć dalszy dopływ pracowników zagranicznych,
3
M.in. Ph. Ther, Deutsche und polnische Vertriebene. Gesellschaft und Vertriebenenpolitik
in der SBZ/DDR und in Polen 1945-1956, Göttingen–Zürich 1998; M. Schwartz, Vertriebene und
„Umsiedlerpolitik“. Integrationskonflikte in den deutschen Nachkriegs-Gesellschaften und die Assimilationsstrategien in der SBZ/DDR 1945-1961, München 2004.
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zwłaszcza tureckich, rząd federalny wydał pod koniec 1973 r. zarządzenie o zahamowaniu dalszego werbowania pracowników zagranicznych, które w praktyce
działało wręcz w przeciwnym kierunku. Pracownicy zagraniczni, bojąc się, że nie
będą mogli powrócić, przestali wyjeżdżać z Niemiec, a później na podstawie ustawodawstwa niemieckiego zaczęli sprowadzać członków swoich rodzin. W 1981 r.
było już 4,72 mln cudzoziemców.
Gastarbeiterzy nie byli jednak jedynymi imigrantami do Republiki Federalnej. W latach 1950-1980 przyjeżdżali z Polski, a później także z Rumunii etniczni Niemcy z rodzinami jako przesiedleńcy. Z początkiem pierestrojki w ZSRR
również Niemcy z różnych republik Związku Radzieckiego mogli wyjechać do
Republiki Federalnej w większej liczbie, która w latach 1988-2004 przekroczyła 2
mln. Wszystkie te osoby otrzymały obywatelstwo niemieckie na podstawie art. 116
ust. 1 Ustawy Zasadniczej (niemiecka przynależność narodowa). Fala późnych
repatriantów z Polski i Rumunii osłabła w latach dziewięćdziesiątych. Pod koniec
1992 r. zmieniono ustawodawstwo wobec etnicznych Niemców mieszkających
w republikach dawnego ZSRR. Osoby urodzone po 1 stycznia 1993 r. już nie
mają prawa do osiedlenia się w Niemczech. Dla osób urodzonych przed tą datą
i chętnych do przyjazdu do Niemiec zaostrzono warunki otrzymania stałego
pobytu w Niemczech, np. muszą one wykazać się pewnym stopniem znajomości
niemieckiego. W wyniku tych uregulowań doszło do znacznego spadku liczby
osób przybywających z krajów byłego ZSRR (por. tabela 1). Integracja członków
tej grupy, w której młode pokolenie słabo lub w ogóle nie mówiło po niemiecku,
generalnie się udała4.
Odrębną grupę stanowili tzw. „uchodźcy kontyngentowi” przyjmowani
w ramach akcji humanitarnej, przede wszystkim Żydzi z krajów byłego ZSRR,
ale też ok. 30 tys. boat people z Wietnamu. Mieli oni specjalne przywileje, np.
prawo do kursu językowego, i mogli od razu pracować. Kiedy pod koniec lat
osiemdziesiątych w ZSRR doszło de facto do represji przeciwko Żydom, po
zjednoczeniu Niemiec ministrowie spraw wewnętrznych krajów związkowych
zdecydowali (1991 r.), że Żydzi z ZSRR mogą jako „uchodźcy kontyngentowi”
imigrować również do zjednoczonych Niemiec. Od 1991 do 2004 r. liczba takich
imigrantów wyniosła 219 6045. Niemniej jednak od 1 stycznia 2005 r., kiedy
nowa ustawa o imigracji weszła w życie, obowiązywały ich te same procedury
4
S. Worbs et al., (Spät-)Aussiedler in Deutschland. Eine Analyse aktueller Daten und Forschungsergebnisse, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2013, http://www.bamf.de/SharedDocs/
Anlagen/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb20-spaetaussiedler.pdf?__blob=publicationFile
(dostęp: 27 lutego 2016).
5
S. Haug, Jüdische Zuwanderer in Deutschland. Ein Überblick über den Stand der Forschung.
Working Papers 3/2005, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2005, s. 6, http://www.bamf.de/
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jak pozostałych, tj. konieczność udowodnienia wystarczającej znajomość języka
niemieckiego i zdolność utrzymania się na własną rękę. Od czasu przystąpienia
krajów bałtyckich do Unii Europejskiej w 2004 r. wnioski obywateli tych państw
nie są już uwzględniane.
Tabela 1. Imigracja wysiedleńców i repatriacje w latach 1950-2014

Lata

Liczba
w ogóle

w tym z
byłego
ZSRR

Polski

Rumunii

byłej
Czechosłowacji

byłej
Jugosławii

1950-1959

438 225

13 604

292 157

3454

20 361

57 517

1960-1969

221 516

8571

110 618

16 294

55 733

21 108

1970-1979

355 381

56 583

202 718

71 417

12 278

6205

1980-1989

984 087

176 565

632 803

151 161

12 727

3282

1990-1999

2 029 176

1 630 107

204 078

186 354

3452

2222

2000-2009

474 276

469 906

2701

1535

69

36

2010-2014

14 391

14 170

113

101

7

0

Razem

4 517 052

2 369 506

1 445 188

430 316

104 627

90 379

Źródło: Bundesverwaltungsamt, (Spät-) Aussiedler und ihre Angehörigen. Zeitreihe 1950-2014. Herkunftsländer,
http://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BVA/Staatsangeh%C3%B6rigkeit/Aussiedler/Statistik/
Zeitreihe_1950_2014.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (dostęp: 27 lutego 2016).

Gastarbeiterzy i przesiedleńcy czy repatrianci nie byli jednak jedynymi grupami migrantów do Niemiec Zachodnich. Doszła do nich do czasu rozpoczęcia
budowy muru berlińskiego w 1961 r. liczna grupa uchodźców z NRD. Liczba tych
osób, które opuściły w latach 1945-1961 Radziecką Strefę Okupacyjną i później
NRD, wyniosła prawie 3 mln. Po zakończeniu budowy muru berlińskiego ów napływ często wysoko wykwalifikowanych pracowników do Niemiec Zachodnich się
zakończył, a popyt na gastarbeiterów dalej rósł. Dopiero w latach osiemdziesiątych
wskutek upadku NRD liczba legalnych imigrantów powiększyła się i wyniosła
w 1988 r. ok. 40 tys. Po 1989 r., w którym został obalony mur berliński, napływ
mieszkańców z Niemiec Wschodnich do Zachodnich gwałtownie wzrósł i wyniósł
w latach 1990-2012 ok. 1,5 mln.

SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/WorkingPapers/wp03-juedische-zuwanderer.pdf?__blob=publicationFile (dostęp: 27 lutego 2016).
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Tabela 2. Wyjazdy z Niemiec Wschodnich do Zachodnich (i odwrotnie) 1989-2000
Lata

Wyjazdy z Niemiec Wschodnich
do Zachodnich

Wyjazdy z Niemiec Zachodnich
do Wschodnich

1989

388 396

5135

1990

395 343

36 217

1991

249 743

80 267

1992

199 170

111 345

1994

163 034

135 774

1996

166 007

151 973

1998

182 478

151 750

1999

195 530

151 943

2000

214 456

153 179

Źródło: Statista, Wanderungen zwischen West- und Ostdeutschland von 1950 bis 2011, http://de.statista.com/statistik/
daten/studie/36711/umfrage/wanderungen-zwischen-westdeutschland-und-ostdeutschland/ (dostęp: 27 lutego 2016).

Napływ osób starających się o azyl na początku lat dziewięćdziesiątych
przekraczał wszelkie oczekiwania. Konstytucja niemiecka z 1949 r. umożliwiała
stosunkowy łatwy dostęp do azylu z powodów politycznych, bo wśród „ojców”
tej konstytucji byli też tacy, którzy w czasach nazistowskich szukali schronienia
w różnych krajach europejskich i w USA. Artykuł 16 ust. 2 Ustawy Zasadniczej
brzmiał: „Prześladowani ze względów politycznych korzystają z prawa azylu”. Na
podstawie tego przepisu konstytucyjnego w latach pięćdziesiątych prosiło o azyl
rocznie przeciętnie ok. 2 tys. osób. Tylko w wyjątkowych sytuacjach jak po powstaniu na Węgrzech w 1956 r. liczba ta wzrosła do przeszło 16 tys., a następnie
w czasie kryzysów politycznych w obozie komunistycznym wynosiła w 1980 r.
prawie 108 tys. Pod koniec lat osiemdziesiątych liczba ta ponownie się zwiększyła
i osiągnęła taki rozmiar, że instytucje przyjmujące azylantów musiały zostać rozbudowane. Wzrosły także nastroje ksenofobiczne oraz poparcie dla partii skrajnej
prawicy. Np. Republikanie otrzymali w wyborach do Landtagu w Badenii-Wirtembergii w 1992 r. 10,9% głosów. Miasta i gminy, które według ustawodawstwa
niemieckiego są odpowiedzialne za opiekę nad uchodźcami, skarżyły się na brak
środków finansowych i domagały się wyższych dotacji.
Sytuacja stała się tak dramatyczna, że prawo do azylu zostało w rzeczywistości znacznie ograniczone. Do konstytucji wprowadzono art. 16a, zgodnie z którym
nie może powoływać się na prawo do azylu osoba, która przyjechała do Niemiec
z kraju Unii Europejskiej lub „z innego państwa trzeciego, w którym zapewnione
jest stosowanie Konwencji Genewskiej i Konwencji o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności. Państwa spoza Wspólnot Europejskich, które spełniają
przesłanki azylowe, określa ustawa, która wymaga zgody Rady Federalnej”. W ten
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sposób prawo do udzielania schronienia zostało zawężone. Osoby szukające azylu
mogą docierać do Niemiec tylko drogą morską lub samolotem, bo wszystkie
kraje sąsiedzkie (oprócz Szwajcarii, która oczywiście spełnia także warunki „kraju
bezpiecznego”) są dzisiaj krajami Unii Europejskiej. W ten sposób w połowie lat
dziewięćdziesiątych udało się zredukować liczbę wniosków o azyl.
Wykres 1. Liczba wniosków o azyl 1990-2015

Źródło: Migrationsbericht 2014, 6 stycznia 2016, Mediendienst Integration, http://mediendienst-integration.de/artikel/migrationbericht-2014-bundesinnenminister-praesentiert-zuwanderer-und-asylbewerberzahlen.html (dostęp: 27 lutego 2016).

2. Polityka imigracyjna Republiki Federalnej
Niemiec do 2015 r.
Przez długie lata w Republice Federalnej wychodzono z założenia, że dzięki systemowi rekrutacji pracowników zagranicznych ich powrót do kraju po dwóch,
trzech latach będzie zapewniony. W ten sposób zareagował rynek pracy podczas
pierwszej recesji w Republice Federalnej w latach 1967/68: liczba pracowników
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cudzoziemskich wyraźnie zmalała. Nie trwało to jednak długo. Przy następnej
recesji w połowie lat siedemdziesiątych nie udało się już ograniczyć liczby pracowników cudzoziemskich, bo zajmowali oni miejsca w dolnej hierarchii rynku pracy,
o które Niemcy nie chcieli już się ubiegać. Ostatecznego powrotu gastarbeiterów do
domu nie chciała też większość pracodawców niemieckich, którzy byli zadowoleni
z przyuczonych pracowników i nie zamierzali ponosić kosztów szkolenia nowych.
Politycy niemieccy jednak nie przyjmowali tych faktów do wiadomości nawet
po fiasku polityki z 1973 r. skierowanej przeciwko nieprzerwanemu napływowi
Turków, dalej twierdząc, że Niemcy nie są krajem imigracyjnym.
Po raz pierwszy Republika Federalna Niemiec została określona oficjalnie
„krajem imigracyjnym” w memorandum opublikowanym w 1979 r. przez rzecznika
rządu federalnego ds. integracji pracobiorców zagranicznych i ich rodzin6. Jego
opinia nie została jednak przyjęta przez większość elit politycznych jeszcze przez
dwa dalsze dziesięciolecia. Dopiero pierwszy rząd „czerwono-zielony” po 1998 r.
potraktował problematykę imigracyjną i integracyjną jako ważne wyzwania. Od
tego czasu, co najmniej 20 lat za późno, zainicjowano aktywną politykę imigracyjną
i integracyjną. Rząd powołał specjalną Komisję ds. Imigracji, a w 2000 r. parlament
zmienił zasady przyznawania obywatelstwa niemieckiego. Towarzyszyła temu dość
emocjonalna debata publiczna. CDU i CSU zebrały 5 mln podpisów przeciwko
zaplanowanym zmianom, korzystając częściowo z argumentów populistycznych
i ksenofobicznych. Badania w środowisku potencjalnych nowych obywateli niemieckich pokazały, że imigranci z Turcji i Polski popierali w większości SPD,
imigranci niemieccy z byłych republik ZSRR głosowali natomiast przeważnie na
CDU7. Zgoda Bundesratu stała się możliwa tylko dzięki faktycznej koalicji SPD
i Zielonych z liberalną FDP, która w Bundestagu była w opozycji. Obowiązująca
od 1913 r. ustawa o obywatelstwie oparta była na zasadzie ius sanguinis (prawo
krwi) i uzależniała przyznanie obywatelstwa niemieckiego od posiadania rodziców niemieckich, niezależnie od miejsca urodzenia. Nowa ustawa uwzględniała
przede wszystkim fakt, że drugie i trzecie pokolenie cudzoziemców z reguły dobrze
orientuje się w życiu Niemiec (inaczej niż np. większość przybyszów niemieckiego
6
H. Kühn, Stand und Weiterentwicklung der Integration der ausländischen Arbeitnehmer
und ihrer Familien in der Bundesrepublik Deutschland. Memorandum des Beauftragten der Bundesregierung, Bonn 1979; http://www.migration-online.de/data/khnmemorandum_1.pdf (dostęp:
27 lutego 2016).
7
A. Wüst, Wie wählen Neubürger? Politische Einstellungen und Wahlverhalten eingebürgerter Personen in Deutschland, Wiesbaden 2002, s. 153 n., cyt. za: 10. Bericht der Beauftragten
der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration über die Lage der Ausländerinnen
und Ausländer in Deutschland (Oktober 2014), s. 186, http://www.bundesregierung.de/Content/
DE/_Anlagen/IB/2014-10-29-Lagebericht-lang.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D3
(dostęp: 27 lutego 2016).
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pochodzenia z krajów byłego Związku Radzieckiego). Od 1 stycznia 2000 r. dzieci
cudzoziemców urodzone w Niemczech automatycznie otrzymywały obywatelstwo
niemieckie, jeśli jeden rodzic mieszkał legalnie w tym kraju od przynajmniej 8 lat
i posiadał nieograniczone prawo pobytu. Dzieci te musiały jednak zdecydować
się jako dorośli, czy chcą przyjąć obywatelstwo niemieckie czy zachować obywatelstwo kraju pochodzenia rodziców. Dorośli cudzoziemcy otrzymali prawo do
naturalizacji już po 8 latach legalnego pobytu, a nie po 15, o ile posiadali wystarczającą znajomość języka niemieckiego, akceptowali wartości konstytucji (Ustawy
Zasadniczej), dysponowali nieograniczonym prawem do pobytu, nie byli wcześniej
karani, byli w stanie zapewnić sobie utrzymanie i zrezygnowali z dotychczasowego
obywatelstwa8.
Ta liberalizacja prawa o naturalizacji przyniosła jednak tylko ograniczone
skutki, bo liczba cudzoziemców starających się o obywatelstwo niemieckie była
niższa niż oczekiwano wcześniej i po szczycie w 2000 r. znów zmalała (zob. tabela 3), a po naturalizacji osoby te już nie są zaliczane do cudzoziemców.
Tabela 3. Liczba cudzoziemców oraz naturalizacji w Niemczech 2000-2014
Rok

Cudzoziemcy

Naturalizacjaa

2000

7 296 800

186 672

2001

7 318 600

178 098

2002

7 335 600

154 547

2004

6 717 100

127 153

2011

6 930 900

106 897

2012

7 213 700

112 348

2013

7 633 600

112 353

2014

8 153 000

108 422

Źródło: Statistisches Bundesamt, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Einbürgerungen. 2014, Wiesbaden 2015,
s. 16, https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Einbuergerungen2010210147004.pdf?__blob=publicationFile (dostęp: 27 lutego 2016).

Ważnym czynnikiem liberalizacji prawa o obywatelstwie był negatywny
rozwój demograficzny i starzenie się społeczeństwa niemieckiego. Aby złagodzić
brak wykwalifikowanych fachowców, w sierpniu 2000 r. otworzono niemiecki
rynek pracy dla 20 tys. specjalistów z branży IT z krajów spoza Unii Europejskiej.
Mieli oni otrzymać tzw. „Green Card”, która pozwalała na pięcioletni pobyt
w Niemczech. W pierwszym roku po wprowadzeniu nowych ustaleń przyjechało

8

Ustawa z 15 lipca 1999, BGBl. I, 1618.
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5535 specjalistów, m.in. z Indii, w następnych latach ich liczba zmalała. Polityka ta była jednak bardzo kontrowersyjna. W kampanii wyborczej do Landtagu
w Nadrenii-Westfalii w 2000 r. jeden ze sloganów CDU brzmiał Kinder statt Inder
(Dzieci zamiast Hindusów).
Jednak również na poziomie Unii Europejskiej wprowadzono w 2009 r.
podobny instrument („Blue Card”, odpowiednio do koloru flagi UE). Pierwotny
okres pobytu dla tych specjalistów miał trwać 4 lata. W ustawie niemieckiej realizującej te wytyczne w 2012 r. ustalono, że wynagrodzenie takiego fachowca musi
wynosić przynajmniej ⅔ podstawy najniższej składki ubezpieczeń społecznych,
w przypadku szczególnie poszukiwanych specjalistów, jak np. matematyków,
inżynierów, naukowców ścisłych lub informatyków (tzw. zawody MINT) 52%9.
Ocena skutków „Blue Card” jest kontrowersyjna. W 2013 r. skorzystało z niej 11 290
osób, a w 2014 r. – 11 848, ale prawie połowa z nich już w Niemczech przebywała.
W 2014 r. 21% „Blue Cards” otrzymali obywatele Indii, 8,2% Chin, 7,8% Federacji
Rosyjskiej i po 5% Ukrainy i USA10. Związki zawodowe uważają, że „Blue Card”
służy jako instrument dumpingu wynagrodzeń. Wobec niekorzystnego rozwoju demograficznego w Niemczech wszyscy są jednak zgodni co do konieczności dalszego
dopływu wysoko wykwalifikowanych pracowników. Specjalną grupą docelową są
przy tym cudzoziemcy, zwłaszcza w dyscyplinach MINT, którzy skończyli studia
w Niemczech. „Blue Card” jest co prawda instrumentem Unii Europejskiej, ale
jednak korzysta się z niej prawie wyłącznie w Niemczech11.
W dyskusji o celach polityki imigracyjnej i integracyjnej, która toczyła się
od wielu lat, chodziło przede wszystkim o oczekiwania i o wymagania wobec
imigrantów ze strony społeczeństwa niemieckiego. Nikt w zasadzie nie domagał się asymilacji, czyli kompletnej rezygnacji imigrantów z dotychczasowej
tożsamości kulturowej. Przeważnie wśród Zielonych byli zwolennicy „multikulturalizmu”, czyli przekonania, że każdy ma prawo do życia według własnego
modelu kulturowego. Sprzeciwiali się temu konserwatyści. W dzienniku „Die
Welt” przewodniczący frakcji CDU/CSU w Bundestagu Friedrich Merz domagał się od cudzoziemców mieszkających w Niemczech, aby wzięli pod uwagę
wartości niemieckie i by stały się one dla nich obowiązującym wzorem (deutsche
Leitkultur). Z czasem dyskusja przycichła, ale argumenty, które padały, zostały

9
Ustawa z 1 czerwca 2012, BGBl. I, 1224.
10
Dane Urzędu Federalnego ds. Migracji i Uchodźców, Zahlen zur Blauen Karte der EU
(18 lutego 2016), http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/BlaueKarteEU/blaue-karte-eunode.html (dostęp: 27 lutego 2016).
11
W 2014 r. 93,6% „Blue Cards” w UE udzielono w Niemczech, 4,6% we Francji, 1,3% we
Włoszech i 0,5% w innych krajach; Zahlen zur Blauen Karte EU, http://www.bamf.de/DE/Infothek/
Statistiken/BlaueKarteEU/blaue-karte-eu-node.html (dostęp: 27 lutego 2016).
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jednak uwzględnione w nowej ustawie imigracyjnej, uchwalonej w lipcu 2004
r. po trzech latach sporów parlamentarnych. Prawo wobec cudzoziemców uległo
gruntownej zmianie i integrację cudzoziemców uznano za zadanie państwowe.
Od 2005 r. wprowadzono kursy integracyjne z lekcjami języka niemieckiego,
historii, kultury i ustroju Niemiec12.
W lipcu 2007 r. na zaproszenie kanclerz Merkel odbył się pierwszy „szczyt
integracyjny”, w którym uczestniczyli przedstawiciele rządu federalnego, rządów krajów związkowych, samorządów lokalnych, organizacji społeczeństwa
obywatelskiego, nauki oraz organizacji imigrantów. W wyniku prac grup roboczych, w których uczestniczyło ok. 380 osób, Angela Merkel przedstawiła 14 lipca
2007 r. narodowy plan integracyjny. Ustalono w nim wiele konkretnych zadań
i wskazano, które ministerstwa są za nie odpowiedzialne. Regularne sprawdzanie
określonych wskaźników ma umożliwić stały monitoring integracji. Rzecznik
ds. migracji, uchodźców i integracji otrzymał w 2005 r. rangę ministra stanu
w Urzędzie Kanclerza Federalnego i ma co najmniej co dwa lata przedstawiać
raport o sytuacji cudzoziemców w Niemczech. Ostatni taki raport z października
2014 r. przedstawia na 420 stronach w 15 rozdziałach postępy integracji migrantów
w Niemczech13. Równocześnie systematycznie poszerzono odpowiednie badania
akademickie dotyczące migracji i integracji oraz monitoring integracji na poziomie federalnym, regionalnym i lokalnym14. Duże znaczenie dla udanej integracji
imigrantów mają dane demograficzne. W 2005 r. Niemiecki Urząd Statystyczny
zaczął uwzględniać aspekty migracyjne i wprowadził do statystyk kategorię „tło
migracyjne” (Migrationshintergrund). Do „ludzi z tłem migracyjnym” zalicza się
„wszystkie osoby, które napłynęły na dzisiejsze terytorium Republiki Federalnej
Niemiec po 1949 r. oraz wszystkich cudzoziemców urodzonych w Niemczech,
u których przynajmniej jeden rodzic był imigrantem lub urodził się w Niemczech
jako cudzoziemiec”15. Jest to więc grupa bardzo różnorodna. W 2012 r. należało

12
Ustawa z 5 sierpnia 2004, BGBl. I, 1950.
13
10. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration
über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland (Oktober 2014), http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/IB/2014-10-29-Lagebericht-lang.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D3 (dostęp: 27 lutego 2016).
14
Zwięzły rozdział: „Migrations- und Integrationsforschung“, ibidem, s. 343-353. Czasopismo
wiodącego Instytutu Badań nad Integracją i Studiów Interkulturalnych (IMIS) na uniwersytecie
w Osnabrück jest bezpłatnie dostępne w Internecie, https://www.imis.uni-osnabrueck.de/publikationen/imis_beitraege_zeitschrift_des_instituts.html (dostęp: 27 lutego 2016).
15
Statistisches Bundesamt, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Ergebnisse des Mikrozensus 2005, Wiesbaden 2009, s. 6, https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migrationshintergrund2010220057004.
pdf?__blob=publicationFile (dostęp: 27 lutego 2016).
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do niej 20% ludności Niemiec. Wśród „osób z tłem migracyjnym” najważniejszymi krajami pochodzenia były Turcja (18,3%), Polska (9,4%), Federacja Rosyjska
(7,4%), Kazachstan (5,6%) i Włochy (4,6%). Liczba „osób z tłem migracyjnym”,
które same doświadczenia migracyjnego nie miały, bo urodziły się w Niemczech,
wynosiła w 2005 r. 4,7 mln (5,6%), a w 2012 r. – 5,4 mln (6,6%). „Osoby z tłem
migracyjnym” są przeciętnie znacznie młodsze niż reszta mieszkańców Niemiec.
W grupie dzieci do 5 lat ich udział to aż 35,5%, w grupie starszych od 64 lat –
tylko 9,2%. W sumie ich przeciętny wiek to 35,5 lat, w porównaniu do 46,4 lat
w całym społeczeństwie niemieckim16.
Chociaż do Niemiec napływa duża liczba imigrantów, to jednak jest to nie
tylko kraj imigrantów, ale także emigrantów. W niektórych latach saldo migracji
było ujemne, np. w 2008 r. wynosiło 55 tys. Wśród emigrujących jest też znaczna
liczba młodych, dobrze wykształconych Turków, którzy osiedlają się w kraju pochodzenia rodziców. Nie tylko emigrują cudzoziemcy. W latach 2009-2013 opuściło kraj 710 tys. młodych, dobrze wykształconych Niemców, a wróciło do kraju
580 tys.17
Kryzys ekonomiczny w gospodarce światowej, który skutkował szczególnie
dotkliwe w południowych państwach Unii Europejskiej, spowodował wzrost
napływu do Niemiec dobrze wykształconych młodych ludzi z Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Grecji. Rokrocznie saldo imigracji wzrastało, a w 2014 r. osiągnęło
rekordową liczbę 550 tys.
Wprawdzie saldo migracji poszczególnych narodowości było dodatnie, ale
świadczyło, że przemieszczenia odbywają się w dwóch kierunkach. Na czele liczby
imigrantów jak i emigrantów znaleźli się Polacy (+198 tys., −139 tys.) przed Rumunami (+192 tys., −117 tys.), Bułgarami (+78tys., −44 tys.), Włochami (+73 tys.,
−36 tys.) i Syryjczykami (+65 tys., −2,8 tys.)18. Liczba cudzoziemców w Niemczech
przekroczyła w tym roku po raz pierwszy 80 mln.

16
Liczby według 10. Bericht... (przyp. 13, s. 24-27).
17
International Mobil. Motive, Rahmenbedingungen und Folgen der Aus- und Rückwanderung
deutscher Staatsbürger. Studie des SVR-Forschungsbereichs, des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) und der Universität Duisburg-Essen, 2015, http://www.svr-migration.de/wp-content/
uploads/2015/03/Studie_International-Mobil_Web.pdf (dostęp: 27 lutego 2016).
18
Raport 2014 Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodżców (6 stycznia 2016), s. 220 i n., http://
www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Migrationsberichte/migrationsbericht-2014.
pdf?__blob=publicationFile (dostęp: 27 lutego 2016).
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Tabela 4. Główne kraje pochodzenia (obywatelstwo) cudzoziemców w Niemczech (31 grudnia
2014 r.)
Kraj pochodzenia

Liczba w Niemczech

Ogółem
Turcja
Polska
Włochy
Rumunia
Grecja
Chorwacja
Rosja
Serbia
Kosowo
Bułgaria

8 152 968
1 527 118
674 152
574 530
355 343
328 564
263 347
221 413
220 908
184 662
183 263

Źródło: Statista, http://de.statista.com/statistik/daten/studie/1221/umfrage/anzahl-der-auslaender-in-deutschland-nach-herkunftsland/ (dostęp: 27 lutego 2016 r.).

Wśród 108 422 cudzoziemców, którzy w 2014 r. otrzymali obywatelstwo
niemieckie, najliczniejszą grupę stanowili obywatele Turcji (22 463), Polski (5932),
Iraku (3172) i Ukrainy (3142)19.

3. Wyzwania lat 2015-2016 dla niemieckiej
polityki imigracyjnej
3.1. Przyczyny napływu imigrantów do Niemiec
Wobec starzenia się społeczeństwa niemieckiego imigracja netto tak dużej
liczby osób w 2014 r. była raczej mile widziana. Pod koniec tego roku dostrzeżono jednak już nową tendencję: gwałtownie wzrosła liczba azylantów (por.
wyżej wykres 1). W 2008 r. wynosiła ona jeszcze 28 tys., w 2012 r. – przeszło
77 tys., a w 2014 r. – prawie 203 tys. Przyczyny były różnorodne: wojna domowa w Syrii, ekspansja Państwa Islamskiego, profesjonalizacja przemytników,

19
Dane Federalnego Urzędu Statystycznego, Naturalisations, https://www.destatis.de/EN/
FactsFigures/SocietyState/Population/MigrationIntegration/Naturalisations/Tables/NaturalisationsLegalGroundNaturalisationSelectedFormerCitizenship.html (dostęp: 27 lutego 2016).
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informacja poprzez sieci społecznościowe o względnie dobrym życiu w Niemczech
osób, które tam dotarły. To spowodowało falę imigracji z również z Kosowa i Albanii.
Liczba azylantów wzrastała od początku 2015 r. prawie co miesiąc, a od
czerwca przewyższyła rekordową liczbę z 1992 r. W 2015 r. „trasa bałkańska” stała
się znacznie popularniejszą drogą do Unii Europejskiej niż bardziej ryzykowna
(i droższa) droga morska z Afryki Północnej do Włoch. Pierwszym krajem Unii, do
którego docierają uchodźcy, jest Grecja. Władze greckie nie były w stanie spełnić
wymogów rozporządzenia dublińskiego, zgodnie z którym osoba z kraju trzeciego
(spoza Unii), chcąca prosić o azyl, musi to zrobić w pierwszym państwie UE, do
którego dociera. Państwo to jest zobowiązane do przekazania odcisków palców
azylanta w ramach systemu informacyjnego „Eurodac”, aby osoba ta nie mogła
złożyć wniosku o azyl w innych państwach. Rozporządzeniem (UE) nr 604/2013
(„Dublin III”) ustalenia te zostały rozszerzone także na osoby, które wnioskowały
nie tylko o przyznanie im statusu uchodźcy, ale także o ochronę subsydiarną20.
Ponieważ uchodźcy docierali do Unii przede wszystkim z południa, rozporządzenia te potencjalnie bardziej obciążyły kraje południowe UE, lecz kraje Europy
północnej nie chciały wprowadzić mechanizmów solidarnościowych.
Kiedy latem 2015 r. fala uchodźców przez Turcję dotarła do Grecji, kraj ten nie
radził sobie z rozporządzeniem „Dublin III” i rejestrował tylko małą część uchodźców. Zdecydowana większość udała się dalej na północ. Pierwszym krajem UE
były Węgry, które stopniowo zamykały granicę z Serbią i Austrią. Kiedy tysiącom
ludzi, którzy nie chcieli się rejestrować, lecz podróżować przez Węgry do Austrii
i Niemiec, groziła katastrofa humanitarna, kanclerz Merkel zadeklarowała na początku września 2015 r., że Niemcy przyjmują Syryjczyków z regionów dotkniętych
wojną, zawieszając „Dublin III”. Ta informacja, razem ze zdjęciami uchodźców
mile witanych w Niemczech, spowodowała nową falę uchodźców, tym bardziej
że w Syrii po nowej rekrutacji do wojska młodzi mężczyźni nadal opuszczali kraj.
Tabela 5. Liczba wniosków o azyl w Niemczech styczeń 2014 – styczeń 2016

w 2014 ogółem

Liczba pierwszych wniosków

Liczba wtórnych wniosków

202 834

29 762

2015
Styczeń

21 679

3363

Luty

22 775

3308

Marzec

28 681

3373

20
Tzn. dana osoba nie musi być osobiście prześladowana w kraju pochodzenia, ale może przy
powrocie być zagrożona okolicznościami w nim panującymi, np. wojną domową.
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Liczba pierwszych wniosków

Liczba wtórnych wniosków

Kwiecień

24 504

2674

Maj

23 758

2234

Czerwiec

32 705

2744

Lipiec

34 384

3147

Sierpień

33 447

2975

Wrzesień

40 487

2584

Październik

52 730

2147

Listopad

55 950

1866

Grudzień

46 730

1547

Ogółem

441 899

34 750

Styczeń 2016

50 532

1571

Źródło: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Aktuelle Zahlen zu Asyl. Ausgabe: Januar 2016, s. 5, https://
www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.pdf?__blob=publicationFile (dostęp: 27 lutego 2016).

Ten niespodziewany i bezprecedensowy napływ azylantów skutkował na
różnych poziomach.

3.2. Trudności dla urzędów niemieckich
Na pierwszym miejscu należy wskazać niewystarczającą zdolność administracyjną
urzędów niemieckich do przyjęcia wielkiej fali przybyszów. Odpowiedzialny za
rejestrację uchodźców i ich dalsze rozmieszczanie jest Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF) z siedzibą
w Norymberdze, który ma filie we wszystkich krajach związkowych. Przybysze
są przydzielani do poszczególnych landów proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców. W landach są oni kierowani do powiatów, a potem do poszczególnych
miejsc tymczasowego pobytu. W przeszłości, np. podczas szczytu fali starających się o azyl na początku lat dziewięćdziesiątych, doszło do sporów o podział
obciążeń finansowych pomiędzy rząd federalny, landy i gminy, które ustawowo
muszą ponieść największą część kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców. Gminy otrzymały za mało środków dodatkowych, tak
że napływ uchodźców obciążył nieproporcjonalnie wysoko ich budżety. Wobec
ogromnej fali przybyszów pod koniec września 2015 r. doszło do porozumienia
między rządem federalnym i landami, na mocy którego rząd przydzielił landom
na każdego uchodźcę 670 euro miesięcznie, a landy przekazywały odpowiednie
kwoty dalej gminom.
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Poważnym problemem okazała się jednak niewystarczająca zdolność BAMF
rejestrowania uchodźców. W systemie elektronicznym EASY zarejestrowano
w 2015 r. ok. 1,1 mln osób, które złożyły wniosek o azyl. Ponieważ system EASY
początkowo działał wadliwie, pewna liczba osób została zarejestrowana niewłaściwie lub podwójnie21. Oznacza to, że państwo niemieckie nie ma danych dotyczących tożsamości jakiejś części uchodźców ani nie zna ich dokładnej liczby. Pod
koniec lutego 2016 r. rząd federalny przyznał w odpowiedzi na pytanie frakcji Die
Linke (Lewica) w Bundestagu, iż szacuje liczbę osób, które w 2015 r. po rejestracji
w systemie EASY nie trafiły do przeznaczonego ośrodka, na 130 tys. (!). Według
przypuszczeń pojechały one dalej lub „znikły w nielegalności”22.
Po ostrej krytyce ze strony mediów i polityków w drugiej połowie września
2015 r. został zdymisjonowany szef BAMF. Jego funkcję powierzono szefowi Federalnej Agencji Pracy (z siedzibą również w Norymberdze), który zachował zarazem
dotychczasowy etat. Liczba pracowników BAMF wzrosła w ciągu 2015 r. o 20%
do 3200 osób, a w 2016 r. ma ona osiągnąć 730023. Zredukowany ma być czas
opracowania wniosków, który dotychczas wynosił przeciętnie ponad pięć miesięcy.
W pilotażowych centrach wnioski uchodźców z szansami na dłuższy pobyt oraz
wnioskodawców z tzw. bezpiecznych krajów pochodzenia są opracowywane w ciągu
jednego lub dwóch dni. W każdym kraju związkowym ma powstać przynajmniej
jedno takie centrum. Reszta wniosków ma być rozpatrzona w ciągu trzech miesięcy.
Liczba decyzji wydawanych dziennie przez BAMF wzrosła z 890 w pierwszym
półroczu 2015 r. do ok. 2 tys. pod koniec roku i 2,6 tys. w styczniu 2016 r.24 Natomiast liczba decyzji wydanych w styczniu 2016 r. wyniosła 49 384 (2015 – 17 835),
niemniej jednak pozostało nadal nierozstrzygniętych 371 754 wniosków (w porównaniu do 178 250 w styczniu 2015 r.). Na początku 2016 r. w systemie EASY zarejestrowano 91 671 nowych przybyszów starających się o azyl25. Sprawność urzędów
poszczególnych landów jest różna. We wszystkich mediach krytykowane są warunki w berlińskim Urzędzie Krajowym ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych (Lageso).

21
2015: Mehr Asylanträge in Deutschland als jemals zuvor, Informacja prasowa Federalnego Ministerstwa ds. Wewnętrznych z 6 stycznia 2016, http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/
Pressemitteilungen/DE/2016/01/asylantraege-dezember-2015.html (dostęp: 27 lutego 2016).
22
D. Brössler, R. Preuss, Wende in der Flüchtlingspolitik rückt näher, „Süddeutsche Zeitung”,
25 lutego 2016, http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingspolitik-wende-in-der-fluechtlingspolitik-rueckt-naeher-1.2879834 (dostęp: 27 lutego 2016).
23
ÖDN, BAMF: Personal soll 2016 verdoppelt werden (7 grudnia 2015), http://oeffentlicherdienst-news.de/mehr-personal-bamf-7300-stellen/ (dostęp: 27 lutego 2016).
24
BAMF stellt Programm für 2016 vor (5 lutego 2016), http://www.bamf.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/20160205-004-presseeinladung-bilanz-pk.html (dostęp: 27 lutego 2016).
25
52.103 Asylbewerber im Januar 2016, http://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/
DE/2016/20160204-asylgeschaeftsstatistik-januar.html (dostęp: 27 lutego 2016).
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Wnioski o azyl opracowane w 2015 r. zostały rozstrzygnięte pozytywnie tylko
w 0,7% przypadków. Na podstawie art. 16a Konstytucji 47,8% wnioskodawców
otrzymało ochronę według Konwencji Genewskiej, dalszym 0,6% przyznano
ochronę subsydiarną, a 0,7% uzyskało zakaz wydalenia ze względu na znaczne
niebezpieczeństwo w kraju pochodzenia. Zarazem 33,4% wniosków o azyl zostało
odrzuconych, 17,8% zostawiono bez decyzji, ponieważ albo wniosek został cofnięty,
albo Niemcy nie były właściwym krajem dla jego opracowania26.
Bliższe spojrzenie na kraje pochodzenia wnioskodawców ujawnia jednak
ogromne różnice szans uznania. Po zniesieniu obowiązku posiadania wizy przy
wjeżdżaniu do Niemiec przez obywateli krajów bałkańskich nie będących członkami Unii Europejskiej w latach 2009 i 2010 liczba imigrantów z tych krajów
gwałtownie wzrosła, zwłaszcza liczba obywateli serbskich romskiego pochodzenia.
W tzw. „kompromisie w sprawach azylu” we wrześniu 2014 r. Niemcy uznały Serbię,
Macedonię oraz Bośnię i Hercegowinę za „bezpieczne kraje pochodzenia”. Kiedy
jesienią 2015 r. okazało się, że w nowej fali azylantów prawie 40% pochodziło z Albanii i Kosowa, również te kraje oraz Czarna Góra, w których życie obywateli nie
jest zagrożone, zostały uznane za „bezpieczne”. W 2014 r. liczba azylantów z Albanii
wyniosła 7865, a z Kosowa 690027, rok później odpowiednio 54 762 i 37 095. Jak
pokazuje tabela 6 wnioski o azyl obywateli tych krajów mają mniej niż 1% szans
na uznanie. Aby dodatkowo zmniejszyć czynniki pull, tj. czynniki, które zachęcają
ludzi do migracji do Niemiec, rząd federalny zdecydował w sierpniu 2015 r. zredukować pomoc pieniężną dla uchodźców na rzecz wsparcia materialnego (ubranie,
żywność). Świadczenia pieniężne były bodźcem wniosku o azyl m.in. dla migrantów ekonomicznych z krajów bałkańskich. Widocznie potencjalnie aspirujący do
statusu azylanta z tych krajów zrozumieli ów sygnał i w coraz większym stopniu
rezygnują z wniosków o azyl w Niemczech. Do tego przyczyniły się prawdopodobnie także bardzo nieprzyjemne warunki w dwóch ośrodkach w Bawarii, w których
przybysze z Bałkanów muszą teraz czekać na decyzję (i wydalenie). Wśród 91 671
nowych przybyszów w styczniu 2016 r. dominowały osoby z Syrii (35 822), Iraku
(18 563) i Afganistanu (18 099). To powoduje również, że liczba otrzymujących
status uchodźcy procentowo rośnie28. Równocześnie od 1 stycznia do końca lutego

26
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration, Fakten zur
Asylpolitik 2015. 26.01.2016, aktualisierte Fassung, Berlin 2016, s. 2, http://www.svr-migration.de/
wp-content/uploads/2016/01/Fakten-zu-Asyl-aktualisierte-Fassung.pdf (dostęp: 27 lutego 2016).
27
D. Göler, Der Westbalkan als Quell- und Transitraum von Fluchtmigration: Quo vaditis,
„Südosteuropa Mitteilungen” 55 (6), 2015, s. 6-19, tu s. 14.
28
26,7% wniosków zostało odrzuconych, 9,3% załatwionych w inny sposób (np. przez tzw.
procedurę „Dublin”), reszta wnioskodawców otrzymała przynajmniej prawo do ograniczonego
pobytu, 52.103 Asylbewerber (przyp. 25).
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2016 r. – 7300 osób zawrócono z granicy niemieckiej. Osoby, którym przyznano
status uchodźcy według Konwencji Genewskiej, otrzymują prawo do pobytu
do trzech lat i potem z reguły prawo do pobytu bezterminowego. W przypadku
ochrony subsydiarnej oraz zakazu wydalenia prawo do pobytu jest krótsze, ale
również może zostać przedłużone. Osoby, których wniosek został odrzucony, są
wzywane do opuszczenia Niemiec29.
Tabela 6. Wnioski o azyl i decyzje 2015 według krajów pochodzenia
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załatw. w inny
sposób

61

odmowy

zakaz
wydalenia

1167

ogólna kwota
ochrony

ochrona
subsydiarna

162 510 158 657 105 620 101 137

w tym azyl wg
art. 16a

Syria

pozycja prawna
jako uchodźca

Kraj
pochodzenia

Decyzje o wnioskach o azyl

w ogóle

w tym pierwsze
wnioski

Wnioski o azyl

96,0%

23

4178

Albania

54 762 53 805

35 721

7

–

33

36

0,2%

31 150

4495

Kosowo

37 095 33 427

29 801

13

–

22

97

0,4%

26 139

3530

Afganist.

31 902

31 382

5966

1708

48

325

809

47,6%

819

2305

Irak

31 379

29 784

16 796

14 510

157

289

81

88,6%

128

1788

Serbia

26 945

16 700

22 341

4

–

–

22

0,1%

13 611

8704

Niewyjaśnieni 12 166

11 721

4128

3291

35

5

13

80,2%

352

467

Erytrea

10 990

10 876

10 099

8914

44

347

39

92,1%

38

761

Macedonia

14 131

9083

8245

23

–

1

20

0,5%

5583

2618

Pakistan

8472

8199

2015

162

4

11

24

9,8%

844

974

1455

1094

1362

54,9% 78 687 29 820

2029

1707

2072

49,8%

Suma począt
390 352 363 634 240 732 129 769
kowych 10
Wszystkie
kraje

476 649 441 899 282 726 137 136

91 514

50 297

Źródło: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Asylgeschäftsstatistik für den Monat Dezember 2015, s. 2,
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/201512-statistik-anlage-asyl-geschaeftsbericht.pdf?__blob=publicationFile (dostęp: 27 lutego 2016).

29

Tamże.
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3.3. Postawy społeczeństwa oraz „aktorów
społecznych”
Drugi poziom zjawiska fali uchodźców to postawy społeczeństwa oraz „aktorów
społecznych”. Tysiące ludzi latem 2015 r. było gotowych wspierać przybyszów
żywnością, zebraną odzieżą, przy załatwieniu spraw w urzędach itp. Bez tej
bezprecedensowej gotowości społeczeństwa obywatelskiego do pomocy urzędy
państwowe nie dałyby rady sprostać minimalnemu zaopatrzeniu uchodźców.
Chęć udzielenia pomocy była nieporównywalnie wyższa niż 20 lat wcześniej,
kiedy przyjeżdżali uchodźcy wojenni z Jugosławii. Różnica była widoczna nie
tylko w miejscach „zapalnych” w Bawarii południowej (dworzec główny w Monachium, Pasawa [Passau]), lecz w całym kraju. Liczbę woluntariuszy szacowano
na ok. 200 tys. Na ogromny potencjał zaangażowania wskazywały już badania
z czerwca 2015 r. Na pytanie o gotowość udzielania pomocy dzieciom uchodźców
już obecnym w Niemczech 50% odpowiedziało pozytywnie, 45% negatywnie.
Im wyższy poziom wykształcenia (65% ludzi z maturą) i im młodsi pytani (60%
w wieku od 18 do 29 lat), tym wyższa była gotowość pomocy30.
Przyczyny takiej postawy zaangażowania nie są jeszcze dokładnie zbadane.
W mediach można znaleźć opinię, że pokolenie powojenne zdało sobie sprawę,
że Niemcy w dziesięcioleciach po wojnie mieli dużo szczęścia, iż żyli w państwie
demokratycznym, bezpiecznym i względnie zamożnym. Ćwierć wieku temu udało
się zjednoczenie kraju. Solidarnością z potrzebującymi chcieli oni niejako spłacić
dług wdzięczności. Innym powodem mógł być los własnej rodziny, zgony najbliższych podczas wojny, ucieczka lub wypędzenie rodziców albo dziadków ze stron
rodzinnych pod koniec wojny i trudna sytuacja materialna w pierwszych latach
powojennych. Pamięć o tym jest ciągle jeszcze żywa i mogła w obliczu trudnej
sytuacji uchodźców zmobilizować gotowość do pomocy31.
Z drugiej strony od samego początku wraz z wzrastającymi liczbami
uchodźców nasiliły się także zjawiska postaw ksenofobicznych. I tak w 2014 r.
doszło do 203 ataków na miejsca zamieszkania uchodźców, trzy razy więcej niż
w 2013 r., a w pierwszym półroczu 2015 r. liczba ta wynosiła już 202. Liczba takich

30
Infratest Dimap, Große Mehrheit für Rechtsverbesserungen der Flüchtlingskinder in Deutschland, http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/umfragen/aktuell/grosse-mehrheit-fuer-rechtsverbesserungen-der-fluechtlingskinder-in-deutschland/ (dostęp: 27 lutego
2016).
31
M.in. S. Detjen, Durch Flüchtlingspolitik zur weltoffenen Nation gemausert, Deutschlandfunk,
26 grudnia 2015, https://de-de.facebook.com/deutschlandfunk/posts/1040225699342069 (dostęp:
27 lutego 2016).
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incydentów 2014 r. na 100 tys. mieszkańców była najwyższa w Brandenburgii (2,98),
Berlinie (2,81), Turyngii (2,27) i Meklemburgii-Pomorzu Przednim (2,19)32. Do
grudnia 2015 r. według federalnego ministra spraw wewnętrznych liczba czynów
karalnych przeciwko miejscom zamieszkania uchodźców wzrosła czterokrotnie
w porównaniu z 2014 r.33
Już od października 2014 r. co poniedziałek manifestowała w Dreźnie
i później także w innych miastach przeważnie wschodnich krajów związkowych
PEGIDA (Patriotische Europäer gegen Islamisierung des Abendlandes – Europejczycy Patriotyczni przeciwko Islamizacji Zachodu). Prawie wszystkim demonstracjom ksenofobicznym towarzyszyły kontrmanifestacje, w których uczestniczyło
z reguły znacznie więcej osób niż liczba uczestników samej demonstracji. Nie dziwi
fakt, że taki ruch jak PEGIDA powstał na terenie byłej NRD, bo tam społeczeństwo
nie jest przyzwyczajone do obecności cudzoziemców. W 2014 r. udział cudzoziemców w całych Niemczech wyniósł 9,3%, w Berlinie 14,3%, a wśród nowych
landów najwyższy udział miała Saksonia – 2,9%34. Do ataków ze stosowaniem
przemocy dochodziło najczęściej w landach wschodnich, ataki zdarzały się jednak
także w starych krajach związkowych.
Kontrowersyjne w tym kontekście jest to, że większość uchodźców stanowią
muzułmanie. Stosunek Niemców do muzułmanów i muzułmanów do społeczeństwa niemieckiego był przedmiotem różnych debat, odbywanych odkąd liczba
muzułmańskich imigrantów wzrosła do ok. 4 mln. Na islamofobiczną książkę
byłego senatora Berlina, Thilo Sarrazina z 2010 r., w której zarysował czarny scenariusz dla Niemiec wynikający z kumulacji niskiego poziomu urodzeń oraz wzrostu
ludzi niższych grup społecznych i dopływu ludności islamskiej35, odpowiedział
parę tygodni później ówczesny prezydent federalny Christian Wulff. Stwierdził
on w przemówieniu z okazji święta narodowego, że islam także stał się częścią
Niemiec36, co również wzbudziło kontrowersje.

32
Massiver Anstieg der Überfälle, Tagesschau (wiadomości pierwszego programu telewizji
publicznej), 23 lipca 2015, www.tagesschau.de/inland/fremdenfeindliche-uebergriffe-103.html
(dostęp: 27 lutego 2016).
33
817 deliktów, wśród nich 130 aktów przemocy, Viermal mehr Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, Zeit-Online, 9 grudnia 2015, http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-12/
bundeskriminalamt-fluechtlinge-gewalt-straftaten (dostęp: 27 lutego 2016).
34
Anteil der ausländischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung in Deutschland nach Bundesländern im Jahr 2014, http://de.statista.com/statistik/daten/studie/254889/umfrage/auslaenderanteil-in-deutschland-nach-bundeslaendern/ (dostęp: 27 lutego 2016).
35
T. Sarrazin, Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen, München 2010.
36
Rede zum 20. Jahrestag der Deutschen Einheit. „Vielfalt schätzen – Zusammenhalt fördern“,
3 października 2010, http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Christian-Wulff/
Reden/2010/10/20101003_Rede.html (dostęp: 27 lutego 2016).
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Obszerne badania empiryczne ostatnich lat, jak studium społeczności muzułmańskiej trzech wielkich miast niemieckich z 2007 r.37 lub badania młodych
muzułmanów w wieku od 14 do 32 lat w Niemczech z 2012 r., pokazały, że większość ankietowanych była przygotowana do integracji w społeczeństwie demokratycznym38. W listopadzie 2014 r. 60% ankietowanych obywateli Niemiec uważało,
że zbrodnie tzw. Państwa Islamskiego są jednak powiązane z religią islamu (innego
zdania było 33% ankietowanych). W tym samym roku 42% sądziło, że wzrost
liczby muzułmanów sprawia poważne problemy w społeczeństwie, natomiast
42% – że te problemy są mało znaczące, a 16% – że nie sprawia w ogóle żadnych
problemów. We wszystkich odpowiedziach zastrzeżenia wobec islamu były o parę
punktów wyższe na wschodzie niż na zachodzie Niemiec39.
Aktywny udział w pomocy na rzecz uchodźców biorą organizacje społeczne
i kościelne. Pojawiały się informacje, że do parafii zgłaszali się ludzie z chęcią
pomocy, choć wcześniej nie mieli oni kontaktu z Kościołem. Na pytanie, czy napływ tylu muzułmanów nie stanowi zagrożenia dla chrześcijaństwa, hierarchowie
katoliccy dali jednoznacznie negatywną odpowiedź. Wręcz przeciwnie, świadectwo
pomocy dla ludzi w potrzebie jest według kard. Reinharda Marxa z Monachium
najlepszym sposobem głoszenia Ewangelii i budzenia u muzułmanów zainteresowania wartościami chrześcijaństwa40. W podobny, jeszcze bardziej zdecydowany
sposób wypowiedział się wiedeński kard. Christoph Schönborn41. Kiedy na początku stycznia 2016 r. PEGIDA ogłosiła pierwszą demonstrację w Kolonii, władze
kościelne wyłączyły oświetlenie katedry, bo nie chciały dostarczyć demonstrantom,

37
K. Brettfeld, P. Wetzels, „Muslime in Deutschland“. Eine Studie des Bundesinnenministeriums
zu: Integration, Integrationsbarrieren, Religion und Einstellungen zu Demokratie, Rechtsstaat und
politisch-religiös motivierter Gewalt, Hamburg 2007, s. 507, https://www.bmi.bund.de/cae/servlet/
contentblob/139732/publicationFile/14975/Muslime%20in%20Deutschland.pdf; streszczenie:
Ch. Schirrmacher, Ergebnisse der Studie. Eine Zusammenfassung, http://www.islaminstitut.de/
uploads/media/BMIMuslimeinD_02.pdf (dostęp: 27 lutego 2016).
38
Bundesministerium des Innern, Lebenswelten junger Muslime in Deutschland. Abschlussbericht von W. Frindte et al., Berlin 2012, s. 760, https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/
DE/Broschueren/2012/junge_muslime.pdf?__blob=publicationFile (dostęp: 27 lutego 2016).
39
Infratest Dimap, Weitere bundesweite Umfragen (listopad 2014), http://www.infratest-dimap.
de/umfragen-analysen/bundesweit/umfragen/aktuell/sechs-von-zehn-deutschen-machen-sich-keine-sorgen-ueber-eine-zu-starke-ausbreitung-des-islam-in-unser/ (dostęp: 27 lutego 2016).
40
Wywiad Radia Deutschlandfunk z kard. Reinhardem Marxem: Kardinal Marx nennt
Obergrenzen-Diskussion „Scheingefecht“ (20 grudnia 2015), http://www.deutschlandfunk.de/fluechtlingsaufnahme-in-deutschland-kardinal-marx-nennt.868.de.html?dram:article_id=340352
(dostęp: 27 lutego 2016).
41
Kard. Christoph Schonborn: Argumentem przeciwko uchodźcom ma być nasze chrześcijaństwo?
To straszne, „Gazeta Wyborcza”, 6 lutego 2016, http://wyborcza.pl/magazyn/1,150176,19588905,
kard-christoph-schonborn-argumentem-przeciwko-uchodzcom-ma.html (dostęp: 27 lutego 2016).
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jak to ujęto, „pięknego tła”. Proboszcz katedry w Kolonii powiedział, że wolność
religii w Niemczech obejmuje wszystkie religie, także islam, i zdystansował się
od postulatów organizatorów demonstracji42. Także w stolicy Turyngii, Erfurcie,
oświetlenie katedry katolickiej oraz kościołów ewangelickich zostało wyłączone
podczas manifestacji partii skrajnie prawicowej AfD43. Reprezentanci Kościoła
katolickiego również w innych miastach ostro krytykują ksenofobiczne hasła
i politykę AfD44. Na krytykę kard. Marxa, że AfD mówi „radykalnym językiem
nienawiści” i „kopie nowe rowy”, przewodnicząca AfD Frauke Petry odpowiedziała,
że Kościół za mało troszczy się o chrześcijan45. Krytyka taka ze strony kościelnej
dotyczy jednak nie tylko AfD, ale częściowo także restrykcyjnego kursu wobec
uchodźców przewodniczącego CSU i premiera Bawarii, Seehofera, który jest w stosunku do uchodźców w wyraźnym konflikcie z szefową CDU Angelą Merkel46. Od
początku kryzysu aktywny na rzecz uchodźców jest również Kościół ewangelicki47.
Warte zauważenia jest pozytywne stanowisko, które zajmowali wobec nowej fali
imigracji przedstawiciele związków pracodawców. Widzieli oni w znacznej części
przybyszów przyszłą siłę roboczą i wzywali urzędy do ich szybkiej rejestracji i integracji. Domagali się również, by dzieci były jak najwcześniej przyjmowane do

42
Pegida-Anhänger empören sich über dunklen Dom, FAZ, 5 stycznia 2016, http://www.
faz.net/aktuell/politik/inland/koelner-kirchen-gegen-pegida-dunkler-dom-sorgt-fuer-empoerung-13353664.html (dostęp: 27 lutego 2016).
43
Der Konflikt zwischen der AfD und den Kirchen in Erfurt, http://www.deutschlandfunk.
de/der-dom-bleibt-dunkel-der-konflikt-zwischen-der-afd-und-den.886.de.html?dram:article_
id=344488 (dostęp: 27 lutego 2016).
44
Krytykę AfD przez katolickiego dziekana miejskiego w Stuttgarcie, AfD im heftigen
Clinch mit Katholischer Kirche (8 października 2015), http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.stuttgarter-nachrichten.de/media.media.9a915779-3209-4604-aad6-9963905337e3.
normalized.jpeg&imgrefurl=http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.f luechtlingspolitik-afd-im-heftigen-clinch-mit-katholischer-kirche.888661ae-08f4-4e11-82ea-9685e00a2601.
html&h=335&w=510&tbnid=Zhd696EgZ1f blM:&tbnh=90&tbnw=137&docid=G__XYJWJDchV3M&usg=__xs9yRAg5QZHz-LH63dhbzu3sXYk=&sa=X&ved=0ahUKEwj6j7r93JLLAhWBA5oKHULoCM8Q9QEIVjAF (dostęp: 27 lutego 2016).
45
Für Frauke Petry ist die Kirche „verlogen“ (18 lutego 2016), http://www.n24.de/n24/
Nachrichten/Politik/d/8089350/fuer-frauke-petry-ist-die-kirche--verlogen-.html (dostęp: 27 lutego
2016).
46
M.in. Protest aus der Kirche. Klosteraufstand gegen Seehofers Flüchtlingspolitik (11 listopada
2015), http://www.sueddeutsche.de/bayern/protest-aus-der-kirche-klosteraufstand-gegen-seehofersfluechtlingspolitik-1.2731830 (dostęp: 27 lutego 2016).
47
Portal informacyjny Kościoła ewangelickiego http://www.ekd.de/themen/fluechtlinge/
index.html (dostęp: 27 lutego 2016). Na tym miejscu mogę tylko wskazać na poważną zmianę stanowiska Kościołów w Niemczech względem islamu w ciągu ostatniego półwiecza, m.in. T. Mittmann,
„Säkulare Kirche“ und „eingewanderte Religion“. Transformationen des kirchlichen Islamdiskurses in
der Bundesrepublik Deutschland, „IMIS-Beiträge” 36, 2010, s. 67-85.
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szkół i przedszkoli. Jest to zbieżne z faktem, że różne koncerny oferują z własnej
strony bezpłatne kursy językowe lub możliwości uprawiania sportu48.

3.4. Stanowisko polityków i partii politycznych
Napływ uchodźców stał się w latach 2015-2016 największym wyzwaniem dla
Niemiec, i to w zakresie zarówno polityki wewnętrznej, jak i polityki europejskiej.
Niniejszy artykuł musi ograniczyć się do polityki wewnętrznej. Jak wyżej wykazano,
przez dziesięciolecia politycy CDU i CSU negowali potrzebę polityki imigracyjnej. Polaryzacja między SPD i Zielonymi z jednej strony, a CDU/CSU z drugiej
z 2000 r., kiedy znowelizowano ustawę o obywatelstwie, została złagodzona przy
wprowadzeniu ustawodawstwa integracyjnego w latach pierwszej wielkiej koalicji
(2005-2009).
Kiedy w 2014 r. kwestia uchodźców znalazła się w sferze zainteresowania
polityków, stanowiska partii politycznych były bardzo zróżnicowane. Lewica
postkomunistyczna i Zieloni chcieli początkowo przyjąć wszystkich przybyszów.
Socjaldemokratyczna SPD wspierała przyjęcie ludzi prześladowanych, ale nie
imigrantów ekonomicznych. Zdecydowanie przeciwko imigracji była „Alternative
für Deutschland“ (Alternatywa dla Niemiec, AfD). Ta partia, założona w 2013 r.
jako negatywna reakcja na politykę ratowania euro w Grecji, po rozłamie w 2015 r.
rozwijała się coraz bardziej w kierunku ksenofobicznej partii skrajnej prawicy. Na
forum wewnętrznym jej kierownictwo określiło falę uchodźców do Niemiec jako
„błogosławieństwo” dla partii, która w wyborach regionalnych 2014 r. przekroczyła
próg pięcioprocentowy w trzech landach wschodnich (w tym w Brandenburgii
12,2%) i 2015 r. także w Hamburgu i Bremie.
Na początku fali imigracyjnej w CDU, a zwłaszcza w CSU, przeważały
głosy krytyczne co do przyjmowania uchodźców. Hasło kanclerz Angeli Merkel
(CDU) „damy sobie radę” z 2015 r. po pewnym czasie coraz mniej przekonywało jej
zwolenników i głosy krytyczne dotarły do niej także z własnej partii. Porywającym
przemówieniem na zjeździe CDU w Karlsruhe w grudniu 2015 r. przypomniała
ona, że decyzja otwierania granic dla uchodźców na początku września 2015 r. była
chrześcijańskim imperatywem humanitarnym i historyczną próbą wytrzymałości
dla Europy, podkreślając, że uchodźcy to nie tłumy ludzi, ale poszczególne osoby.
Dalej Merkel porównała zadania związane z falą uchodźców z historycznymi wyzwaniami Niemiec jak odbudowa kraju po zniszczeniach wojny i integracja kraju

48
Unternehmen machen sich für Flüchtlinge stark, „Zeit-Online”, 11 lutego 2016, http://www.
zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2016-02/fluechtlinge-unternehmen-helfen (dostęp: 27 lutego 2016).
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po zjednoczeniu. Podkreśliła odpowiedzialność europejską kraju, ale wymieniła
także konkretne kroki na rzecz zmniejszenia liczby imigrantów49.
Owacje na stojąco dla Merkel na zjeździe CDU mogły wspierać jej pozycję
jednak tylko kilka dni. Wydarzenia nocy sylwestrowej w Kolonii i innych miastach,
gdzie setki kobiet i dziewczyn zostało seksualnie molestowanych i okradzionych
przez młodych mężczyzn przeważnie arabskiego pochodzenia zmieniły nastroje
wielu Niemców. Nie tylko w społeczeństwie postawy stały się wyraźnie bardziej
krytyczne co do zdolności Niemiec zintegrowania coraz większej liczby uchodźców. Reagowali także politycy. Bawarski „kolega” chadecki Angeli Merkel, przewodniczący CSU Horst Seehofer, już wcześniej w sposób czasem prowokacyjny
podważał politykę imigracyjną kanclerz i domagał się uszczelnienia granic oraz
przestrzegania górnej granicy 200 tys. imigrantów rocznie. W przypadku jeśli rząd
federalny nie zagwarantuje kontroli na granicy, groził nawet pani kanclerz skargą
przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym.
Rząd federalny nie chce zamykać granic, aby nie kwestionować układu
z Schengen, bo powrót do czekania przy granicach kosztowałby gospodarkę niemiecką miliardy euro rocznie. Aby obniżyć liczbę imigrantów, koalicja rządząca
postanowiła w lutym 2016 r. podjąć kroki, które zostały zatwierdzone przez Bundestag („pakiet II o azylu”). Mają powstać nowe centra, w których wnioski osób o niskich szansach przyznania azylu byłyby opracowywane w tempie przyspieszonym.
Wnioskodawcy muszą pozostać w pobliżu takiego centrum, w przeciwnym razie
utracą prawo do świadczeń. Z tych centrów mają oni być bezzwłocznie wysyłani
do kraju pochodzenia, jeśli odpowiedź na wniosek będzie negatywna. Również
cudzoziemcy, który popełnili czyn karalny, mają być szybciej deportowani.
Dla osób o tzw. ochronie subsydiarnej przez dwa lata sprowadzenie dalszych
członków rodziny będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach. Uchodźcy,
którzy mają prawo do kursu integracyjnego, są zobowiązani w całości pokryć
koszty sami – 10 euro miesięcznie50.
Do państw bezpiecznych dołączono Algierię, Tunezję i Maroko. Ustalenia
te nie są jednak częścią „pakietu”, bo muszą być potwierdzone w Bundesracie,
gdzie potrzeba zgody partii Zielonych. Skuteczność tych środków zależy jednak
w dużej mierze od tego, czy uda się we współpracy międzynarodowej ograniczyć
i skanalizować dopływ dalszych imigrantów.

49
28. Parteitag der CDU Deutschlands 13.-15.12.2015 in Karlsruhe. Rede der Vorsitzenden Dr.
Angela Merkel (14 grudnia 2015), http://www.kas.de/wf/doc/17979-1442-1-30.pdf (dostęp: 27 lutego
2016).
50
Kürzere Verfahren, weniger Familiennachzug, https://www.bundesregierung.de/Content/
DE/Artikel/2016/02/2016-02-03-asylpaket2.html (dostęp: 27 lutego 2016).
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4. Imigracja – najważniejszym wyzwaniem
polityki niemieckiej
W 2016 r. temat uchodźców dalej dominował scenę polityczną w Niemczech.
Wiara wyborców w zdolność polityków rozwiązania problemów imigracji wyraźnie
zmalała. Dotyczy to również Angeli Merkel, choć po szoku „nocy sylwestrowej”
nastroje trochę się uspokoiły. Społeczeństwo niemieckie jest podzielone. Wzrosło
poparcie ksenofobicznej skrajnie prawicowej AfD, szczególnie w landach wschodnich przed wyborami do landtagów 13 marcu 2016 r.
Tabela 7. Ocena pracy Angeli Merkel wobec kwestii uchodźców (w procentach)
Ocena

IX 2015

X 2015

XI 2015

XII 2015

I 2016

II 2016

dobra

50

46

43

47

39

47

zła

43

48

52

49

56

50

Źródło: Zestawienie własne na podstawie poszczególnych wydań „Politbarometer”, http://www.forschungsgruppe.de/Umfragen/Politbarometer/Archiv/ (dostęp: 27 lutego 2016).

Najważniejszym (i prawie jedynym) punktem programowym AfD jest polityka
imigracyjna. Poparcie dla AfD, które już w latach 2014-2015 wyraziło się w wyborach
do landtagów, wzmocniło się wraz ze wzrostem fali imigracyjnej jesienią 2015 r.,
zmniejszyło się jednak lekko na początku 2016 r. Pewne granice jej potencjału
wyborczego pokazują również sondaże z lutego 2016 r. Aż 77% ankietowanych nie
zgodziło się ze stwierdzeniem, że AfD jest dobrą alternatywą dla tych, którzy już
„nie czują się u siebie” w partiach dotychczasowych (zgodziło się 17%)51.
Tabela 8. Wsparcie dla AfD w sondażach Politbarometer 2015/16 (w procentach)
VII 2015

VIII 2015

IX 2015

X 2015

XI 2015

XII 2015

I 2016

II 2016

4

3

4

6

8

9

11

10

Źródło: Zestawienie własne na podstawie poszczególnych wydań „Politbarometer”, http://www.forschungsgruppe.de/Umfragen/Politbarometer/Archiv/ (dostęp: 27 lutego 2016).

51
Infratest dimap, März 2016. Eine Umfrage zur politischen Stimmung im Auftrag der ARD-Tagesthemen und der Tageszeitung DIE WELT, http://www.infratest-dimap.de/fileadmin/user_upload/
dt1603_bericht.pdf (dostęp: 2 marca 2016). W ocenie 12 polityków przewodnicząca AfD Frauke
Petry z wielkim dystansem otrzymała najgorszy wynik. Z jej pracy było zadowolonych lub bardzo zadowolonych 11%, natomiast 77% – mniej lub w ogóle niezadowolonych. Dla porównania:
przedostatnia Sarah Wagenknecht (Lewica) otrzymała odpowiednio 27 i 56%, najlepszy, minister
spraw zagranicznych Walter Steinmeier (SPD) – 70 i 23%.
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We wszystkich tych liczbach wyraża się niepewność społeczeństwa niemieckiego, co jeszcze przyniesie ze sobą fala imigracji. Duma, którą można było
zaobserwować w sierpniu 2015 r., kiedy cały świat był zadziwiony niemiecką „kulturą przyjęcia”, ustąpiła po „nocy sylwestrowej” niepewności i w jakimś stopniu
bezradności. W szczególnej sytuacji znajduje się społeczność imigrancka z Rosji,
będąca w zasadzie dobrze zintegrowana, ale widząca w uchodźcach konkurentów
i czująca się niepewnie52. Sytuacja ta została celowo wykorzystana przez rząd
rosyjski w ramach prowadzenia hybrydowej wojny na Ukrainie. Kiedy 13-latka
rosyjskiego pochodzenia w Berlinie twierdziła, że została zgwałcona przez mężczyzn
o „południowym wyglądzie”, co okazało się nieprawdą, ruszyła cała rosyjska machina propagandowa. Minister spraw zagranicznych Ławrow osobiście „troszczył
się” o los ludzi rosyjskiego pochodzenia w Niemczech, dla których sytuacja stała
się jakoby „niezwykle niebezpieczna”. W kilkunastu miastach Niemcy, którzy
imigrowali z Rosji i do tej pory publicznie byli prawie niewidoczni, manifestowali
i domagali się „ochrony naszych dzieci”.
Tabela 9. Czy Niemcy dają sobie radę z tak wysoką liczbą uchodźców? (w procentach)
VII 2015

VIII 2015

IX 2015

X 2015

tak

54

nie

41

XI 2015

XII 2015

I 2016

II 2016

60

57

45

47

51

37

43

37

40

51

50

46

60

54

Źródło: Zestawienie własne na podstawie poszczególnych wydań „Politbarometer”, http://www.forschungsgruppe.de/Umfragen/Politbarometer/Archiv/ (dostęp: 27 lutego 2016).

Zdecydowana większość społeczeństwa niemieckiego popiera przyjęcie
uchodźców, ale 63% – tylko ich ograniczoną liczbę. Jedna piąta nie chce już
żadnych imigrantów. Największym poparciem (38%) cieszy się liczba 200 tys.
zaproponowana przez szefa CSU Seehofera, ale aż 31% popiera przyjęcie rocznie
do pół miliona albo więcej (koniec lutego 2016 r.)53.
Opinie na temat skutków imigracji są w niemieckim społeczeństwie bardzo
podzielone (tabela 10 i 11). Skrajne zdania reprezentują z jednej strony zwolennicy
AfD, którzy nie widzą żadnej korzyści imigracji, a z drugiej strony – sympatycy
Zielonych, wśród których prawie ¾ widzi te korzyści.
52
R. Soldt, Die Wut der Russlanddeutschen, FAZ, 11 lutego 2016, http://www.faz.net/aktuell/
politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-die-wut-der-russlanddeutschen-14061209-p2.html?printPagedArticle=true#pageIndex_3 (dostęp: 27 lutego 2016).
53
Infratest Dimap, Umfrage zum Thema „Flüchtlinge/Integration“, https://www.ndr.de/
fernsehen/sendungen/panorama_die_reporter/Fluechtlinge-Mehrheit-glaubt-an-Integration,umfrageintegration100.html (dostęp: 2 marca 2016).
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Tabela 10. Czy imigracja przyniesie Niemcom więcej korzyści czy niekorzyści? Opinie zwo
lenników partii politycznych w styczniu 2016 roku (w procentach)
W ogóle

Zieloni

Lewica

SPD

CDU/
CSU

AfD

Nie
głosujący

raczej korzyści

38

71

62

49

43

0

24

raczej
niekorzyści

41

1

23

30

34

94

64

Źródło: Zestawienie własne na podstawie ARD-DeutschlandTREND Januar 2016, Zuwanderung: Eher Voroder Nachteile für Deutschland? Parteianhänger, http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/
ard-deutschlandtrend/2016/januar/ (dostęp: 27 lutego 2016).

Ciekawe jest to, że politycy Zielonych, którzy muszą implementować konkretną politykę wobec uchodźców „w terenie” na poziomie regionalnym i lokalnym, jak premier Badenii-Wirtembergii (katolik) Winfried Kretschmann lub młody
nadburmistrz Tybingi Boris Palmer, podkreślają potrzebę realistycznego podejścia do
tego zagadnienia, bo możliwości umieszczania uchodźców w konkretnym powiecie
lub mieście są ograniczone. Tacy pragmatycy są mało lubiani przez ideologów własnej partii. Kretschmann natomiast cieszy się dużą sympatią także wśród elektoratu
CDU. Kandydat CDU na premiera w Badenii-Wirtembergii z kolei odrzuca tak
samo jak jego koleżanka z CDU w Nadrenii-Palatynacie politykę otwartych granic
Angeli Merkel. Politycy SPD czasem twierdzą, że to oni są jedynymi w koalicji
rządowej, którzy popierają politykę pani kanclerz z CDU w sprawach uchodźców.
Badania opinii publicznej z początku 2016 r. pokazują podział społeczeństwa,
jeśli chodzi o ocenę skutków imigracji dla tożsamości kulturowej Niemców. W porównaniu z listopadem 2015 r. obawa przed zwiększoną przestępczością wzrosła z 40
do 60%. Powodem są prawdopodobnie incydenty „nocy sylwestrowej”. Generalnie
jednak wydaje się, że nastroje stabilizują się, co potwierdza również – zwłaszcza
w porównaniu do reszty Europy – wysoka gotowość większości społeczeństwa do
dalszego przyjmowania setek tysięcy imigrantów w następnych latach.

Zakończenie
W latach 2015-2016 rząd niemiecki starał się utrzymywać równowagę między humanitarnymi wymaganiami postawionymi przez konstytucję a ograniczeniami
praktycznymi przyjmowania dalszych uchodźców i realiami codzienności Unii
Europejskiej. Do końca 2016 r. zlikwidowano zaległości urzędów niemieckich,
które nie były przygotowane na tak ogromną liczbę uchodźców (część przybyszów
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zostanie prawdopodobnie deportowanych). Strumień imigrantów będzie dalej silny,
ale jeśli minimum uregulowań europejskich w sprawie uchodźców będzie funkcjonowało sprawnie, to Niemcy będą mogli wybierać, kogo chcą, a kogo nie. Oczywiście nie dotyczy to uchodźców, których życie jest zagrożone w kraju pochodzenia.
Zanim to nastąpi, muszą najpierw sami uświadomić sobie, jak ma wyglądać
profil imigrantów, jaka ma być ich liczba itp. W grudniu 2015 r. nawet zjazd CDU
głosował za przyjęciem ustawy imigracyjnej – ale dopiero w następnej kadencji
Bundestagu (czyli do jesieni 2017 r.). Jest to czas na prowadzenie szerokiej dyskusji
o podstawach takiej ustawy, np. o potrzebach rynku pracy w obecnej sytuacji demograficznej, ale też o tym, ilu ludzi z innym tłem kulturowym może zintegrować
społeczeństwo. Specjaliści zajmujący się tą problematyką, jak np. długoletni badacz
kwestii imigracyjnych Klaus Bade, uważają, że w niemieckim społeczeństwie dominuje ciągle jeszcze fikcyjna pamięć o zbiorowym ideale społeczeństwa rzekomo
narodowo homogenicznego, którego w rzeczywistości nigdy nie było54. Konsekwencją
fali uchodźców z 2015 r., która trafiła do nieprzygotowanych logistycznie, mentalnie
i politycznie Niemiec, musi być szeroka, rzeczowo prowadzona dyskusja społeczna
o przesłankach i celach polityki imigracyjnej. Wymagają tego rozwój demograficzny
Niemiec, potrzeby gospodarki niemieckiej, ale również otoczenie międzynarodowe,
w tym zdolność nie tylko Niemiec, ale i Unii Europejskiej prowadzenia polityki,
która odpowiada wielorakim wyzwaniom wewnątrzeuropejskim i globalnym.

Summary
Immigration policy in Germany. Present challenges
Germany has a rich experience in integrating immigrants. The main challenge was the
integration of 12 to 14 millions of Germans from territories in East Central and South East
Europe who were forced to leave their homelands and settle down in post-war Germany
after 1945. Between 1950 and 1990 several waves of immigrants followed, but German
politicians refused recognising that Germany had de facto become an immigration country. Only the red-green government formed in 1998 tackled the problem of immigration
policy and in 2000 introduced a certain liberalisation for long resident immigrants and
especially their children born in Germany to get German citizenship. This was sharply
criticised by the oppositional CDU/CSU. Nevertheless under the first big coalition under
Angela Merkel first programs were carried out to integrate immigrants into German society.

54
K. Bade, Von Unworten zu Untaten. Kulturängste, Populismus und politische Feindbilder
in der deutschen Migrations- und Asyldiskussion zwischen „Gastarbeiterfrage“ und „Flüchtlingskrise“,
„IMIS-Beiträge“, Heft 48/2016, s. 35-171, tu s. 39, https://www.imis.uni-osnabrueck.de/fileadmin/4_Publikationen/PDFs/imis48.pdf (dostęp: 27 lutego 2016).
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The unprecedented wave of refugees’ immigration of 2015 met a German society,
which for various reasons was spontaneously ready to help people in need. It soon became
clear, however that German authorities were not prepared to logistically cope with the
registration and distribution of the thousands of fugitives arriving each day. In society
a certain xenophobe movement arose which criticised especially the high number of
Muslim immigrants. Immigration policy became the dominant item and cleavage in
German politics, causing a conflict not only between CDU and CSU, but also within
Angela Merkel’s CDU. Nevertheless, still more than 50% of German society is ready
to welcome up to half a million or more fugitives a year. This is a chance for the German
state to pass an immigration law and thus to regain initiative in immigration matters
instead of permanently being forced only to react.
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