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Wprowadzenie
W 2012 roku z inicjatywy Rządowej Rady Ludnościowej odbył się w Polsce II Kongres Demograficzny. W ramach Kongresu zorganizowano na terenie całego kraju 15
konferencji poświęconych ważnym zagadnieniom polityki ludnościowej, takim jak
spadek dzietności, stan zdrowia naszego społeczeństwa oraz migracje. Tym ostatnim
zagadnieniem zajmowała się 1 czerwca 2012 r. konferencja Imigranci w Europie. Kultura przyjęcia, przygotowana przez Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Komitetem Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk oraz pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, połączona z wręczeniem doktoratu honoris
causa profesorowi Jerzemu Buzkowi, przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego
w latach 2009–2012.
Konferencja składała się z trzech sesji. Podczas pierwszej wykłady wygłosili:
prof. dr hab. Marek Okólski – przewodniczący Komitetu Badań nad Migracjami PAN,
prof. dr hab. Irena Lipowicz – rzecznik praw obywatelskich oraz ks. arcybiskup Celestino Migliore – nuncjusz apostolski w Polsce.
Referat profesora M. Okólskiego (niżej szerzej omówiony) miał charakter wprowadzający w tematykę konferencji, ukazywał historię migracji w Europie, ale także
mechanizmy, które wpływały na jej przebieg.
Prof. dr hab. Irena Lipowicz dokonała krytycznej oceny przygotowań naszego kraju
do przyszłego napływu imigrantów, między innymi zwróciła uwagę na brak działań
na rzecz zmiany stosunku polskiego społeczeństwa do imigrantów. Rzecznik Praw
Obywatelskich wyrażała zaniepokojenie sygnałami płynącymi np. ze stadionów piłkarskich, gdzie, jej zdaniem, rasizm ujawnia się jeszcze zbyt często. Zwracała też uwagę na kontrowersyjne orzeczenia sądów za wybryki rasistowskie, świadczące o braku
przygotowania sędziów i prokuratorów do rozstrzygania takich spraw. Wyraziła też
swoje zdanie na temat wydarzeń związanych z „arabską wiosną”, które pokazały, jak
niektóre państwa europejskie są nastawione do przybyszów spoza kontynentu.
Arcybiskup Celestino Migliore, obecnie nuncjusz apostolski w Polsce (w latach
2002–2010 pełnił funkcję stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ, interweniując wielokrotnie w obronie praw uchodźców i imigrantów w różnych częściach
świata), poświęcił dużo miejsca imigracji nielegalnej, która stwarza specyficzne wyzwania dla kraju przyjmującego. Wyraził przekonanie, że traktowanie imigrantów
z nieuregulowanym pobytem świadczy o rzeczywistym stosunku do „obcego”, który
jest też naszym bliźnim.
Podczas drugiej sesji został wręczony doktorat honoris causa profesorowi Jerzemu Buzkowi. W laudacji prof. dr hab. Aniela Dylus podkreślała m.in., że podejmował
on starania o ożywienie „przyblakłej nieco idei Europy”, przypominał, że u jej początków stała troska o fundamentalne i nienaruszalne dobro: godność osobową człowieka
i pomyślność Starego Kontynentu, o pokój i pojednanie ludzi i narodów.
Szczegółowe omówienie wystąpień prelegentów podczas dwóch pierwszych sesji
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znajduje się w końcowej części niniejszej publikacji, z wyjątkiem wystąpienia prof.
Marka Okólskiego, którego referat rozpoczyna część pierwszą.
Trzecia z kolei sesja składała się z siedmiu równoległych paneli, w trakcie których
wygłoszono łącznie 36 referatów. Panele ułożone zostały według następującego porządku:
1) Stosunek polskiego społeczeństwa do obcokrajowców – moderator: prof. dr hab. Sławomir Łodziński, UW; 2) Integracja imigrantów – moderator: dr Agata Górny, UW;
3) Polityka polskich władz wobec imigrantów i repatriantów – moderator: dr Aleksandra Grzymała-Kazłowska, UW; 4) Problem wielokulturowości w Europie na
przykładzie imigrantów z krajów muzułmańskich– moderator: dr Konrad Pędziwiatr,
WSE im. ks. J. Tischnera; 5) Imigranci i uchodźcy a prawa człowieka – moderator:
prof. dr hab. Irena Rzeplińska, Instytut Nauk Prawnych PAN; 6) Kościół katolicki
wobec praw imigrantów i uchodźców – moderator: ks. prof. dr hab. Wojciech Necel,
UKSW; 7) Polityka integracji imigrantów w wybranych państwach Europy – moderator: dr Monika Trojanowska-Strzęboszewska, UKSW.
***
Niniejsza książka powstała dzięki prelegentom uczestniczącym w konferencji Imigranci w Europie. Kultura przyjęcia. Większość referentów trzeciej sesji przygotowała swoje wystąpienia do druku, co pozwoliło na wydanie w miarę spójnej i jak się wydaje przydatnej społecznie publikacji składającej się z 23 artykułów pogrupowanych
w czterech częściach oraz krótkiego omówienia konferencji. Są wśród nich zarówno
autorzy z bogatym dorobkiem naukowym, średnio-zaawansowani, jak i autorzy stawiający pierwsze kroki na drodze naukowej.
W części I –IMIGRANCI W EUROPIE, w artykule (1) Europa – kontynent imigrantów (stenogram referatu) prof. dr hab. Marek Okólski przedstawia historię migracji
w Europie, ale także mechanizmy, które wpływały na jej przebieg. Pokazuje procesy
migracji na tle pierwszego i drugiego przejścia demograficznego. Zwraca też uwagę
na różnice w migracjach między Europą Zachodnią i Europą Środkowo-Wschodnią,
jak również na perspektywy oraz czynniki strukturalne migracji w naszej części Europy
Środkowo-Wschodniej.
W artykule (2) Możliwości i bariery imigracyjne w Europie prof. dr hab. Andrzej
Chodubski stwierdza, iż migracje uznaje się obecnie za fundamentalną wartość kształtującą nową rzeczywistość społeczną świata. W przypadku Unii Europejskiej obserwuje się – jego zdaniem – z jednej strony urzeczywistnianie zasady swobodnego przepływu osób, z drugiej zaś – stosowanie ograniczeń wobec wielu imigrantów. Autor
zauważa, że imigranci stają się przysłowiową kością niezgody w nowo tworzonym
ładzie integracyjnym Europy.
Artykuł (3) dr Patrycji Matusz Protasiewicz nosi tytuł Sposób kształtowania relacji
międzygrupowych na poziomie lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności
muzułmańskiej na przykładzie Antwerpii (Belgia) i Amsterdamu (Holandia). Doświadczenia z badania CLIP 2009-2011. Autorka artykułu dokonuje porównania sposobu
prowadzenia polityki relacji międzygrupowych, będącej elementem szeroko pojętej
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polityki integracji imigrantów, w Antwerpii i Amsterdamie, dwóch miastach, które cechują się wysokim odsetkiem imigrantów reprezentujących różne kultury, religie i języki. Oprócz przedstawienia zasad definiowania tej polityki oraz jej odbiorców, metod
realizacji, roli aktorów zaangażowanych w ten proces autorka opisuje również wybrane
działania, które można określić jako dobre praktyki.
Artykuł (4) Marty Pachockiej Polityka imigracyjna i integracyjna Francji w okresie prezydentury Nicolasa Sarkozy’ego – zarys problemu zwraca uwagę na kluczowe
kwestie polityki imigracyjnej i integracyjnej we Francji w latach 2007–2012, gdy prezydentem był Nicolas Sarkozy. Omawia także stan badań nad imigracją i integracją
w tym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia metod i definicji stosowanych
w badaniach. Poza tym autorka prezentuje obecną sytuację imigrantów we Francji,
zwłaszcza imigrantów z Afryki Północnej, i przedstawia kalendarz najważniejszych
wydarzeń francuskiej polityki imigracyjnej w latach 2006–2012.
Artykuł (5) dr Violetty Gul-Rechlewicz Muzułmanie w Europie. Zderzenie cywilizacji? porusza kwestie relacji muzułmańsko-europejskich na przestrzeni wieków, aż
do dnia dzisiejszego. Autorka ukazuje wyzwania, przed jakimi stawiają Europę napływ
imigrantów z krajów muzułmańskich, istnienie fundamentalizmów w krajach ich pochodzenia oraz wpływ tych zjawisk na postawy Europejczyków wobec różnorodności kulturowej. Artykuł pokazuje złożoność problemów wynikających z konfrontacji
społeczeństw zachodnich z islamem i ilustruje ich interakcje w etnicznie, kulturowo
i religijnie zróżnicowanym społeczeństwie europejskim.
Artykuł (6) Justyny Turek Szwajcaria wobec imigrantów. Studium na przykładzie
rynku pracy podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jak czynniki ekonomiczne, społeczne i kulturowe warunkują szwajcarską politykę migracyjną? Autorka przedstawia
między innymi, jak się zmieniała i nadal zmienia polityka imigracyjna pod wpływem
rynku pracy. Zwraca też szczególną uwagę na różnice w traktowaniu przez państwo
obywateli UE i imigrantów z krajów trzecich.
W części II – IMIGRANCI W POLSCE, w artykule (7) Regularyzacja statusu cudzoziemców w Polsce 2012 r. – geneza, przebieg i konsekwencje dr Monika Trojanowska-Strzęboszewska skupia się na analizie rozwoju regulacji programów nielegalnych
imigrantów w Polsce w latach 2003, 2007, 2012 i na ich porównaniu.
Artykuł (8) dr Katarzyny Kość-Ryżko i dr Izabeli Czerniejewskiej Oblicza integracji uchodźców w Polsce na przykładzie analizy funkcjonowania ośrodków w Grupie
i Czerwonym Borze podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o związek między procesem integracji starających się o status uchodźcy z nowym krajem a środowiskiem,
w którym przebywają w oczekiwaniu na rozpatrzenie wniosku.
Artykuł (9) dr Sabiny Kubiciel-Lodzińskiej Polska jako kraj imigracji zarobkowej.
Warunki zatrudnienia i przyjęcia oferowane cudzoziemskim pracownikom (w świetle
badań przeprowadzonych w woj. opolskim) opisuje warunki zatrudnienia cudzoziemców w kontekście segmentacji rynku pracy.
Artykuł (10) Pawła Lewandowskigo Między deklaracją a realizacją. Zabezpieczenie społeczne uchodźców w Polsce przedstawia system prawny dotyczący zabezpiecze-
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nia społecznego uchodźców w naszym kraju oraz jego praktyczne funkcjonowanie.
W artykule (11) Ukraińcy w Warszawie – relacje międzykulturowe dr Roland Łukasiewicz zwraca uwagę na fakt, że chociaż Polska nie ma dużych doświadczeń imigracyjnych, to jest w trakcie budowania relacji kulturowych i społecznych z imigrantami
ukraińskimi. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, jak wyglądają relacje międzykulturowe Polaków i Ukraińców w sferze życia społecznego, na podstawie badań zrealizowanych w Warszawie w latach 2010–2011.
W artykule (12) przygotowanym przez dr Elżbietę Grzelak-Kostulską, Cudzoziemcy w Polsce w opinii studentów – ewolucja postaw i poglądów, autorka poddała analizie wyniki badania opinii studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Zestawiła je z wynikami wywiadów kwestionariuszowych przeprowadzonych blisko
dwadzieścia lat wcześniej wśród tej samej kategorii respondentów. Celem badania było
stwierdzenie kierunku ewolucji poglądów młodzieży akademickiej na temat otwartości
wobec cudzoziemców, a także odczuwanych zagrożeń związanych z obecnością imigrantów.
Artykuł (13) dra Pawła Huta, Uwarunkowania procesu adaptacji przesiedleńców
(repatriantów) przybywających do Polski w latach 1992–2011, przedstawia prawne
i społeczne wyznaczniki przesiedlania się naszych rodaków z terenów byłego ZSRR
do ojczyzny. Artykuł jest oparty na badaniach empirycznych prowadzonych w latach
2001 i 2011. Z badań wynika, że zakres i dotkliwość występowania w tej grupie mieszkańców Polski przejawów różnych kwestii społecznych – w porównaniu z badaniem
zrealizowanym dekadę wcześniej – zmalały. Niemniej jednak wysoka jest skłonność
repatriantów do przemieszczania się dalej na Zachód.
Artykuł (14) Anity Brzozowskiej Swoi czy obcy? Problemy adaptacyjne repatriantów z Kazachstanu mówi o procesie adaptacyjnym szczególnej kategorii repatriantów,
jakimi są Kazachowie pochodzenia polskiego, którzy po zmianach demokratycznych
1989 roku mogli przybyć do ojczyzny swoich przodków. Autorka skupia się na Kazachach, którzy nie przeszli w pełni procesu adaptacyjnego. Stara się odpowiedzieć na
pytania między innymi o to, jakie są główne przeszkody uniemożliwiające pełną integrację oraz jak wygląda proces odnalezienia się Kazachów w nowej sytuacji.
Artykuł (15) dyrektor Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom PAH Agnieszki Kunickiej Detencja dzieci w Polsce zwraca uwagę na sytuację dzieci imigrantów
znajdujących się w Polsce, które – mimo przyjęcia przez nasze państwo Konwencji
o prawach dziecka – nadal są umieszczane wraz z rodzicami w ośrodkach porównywalnych do aresztów. Autorka zastanawia się nad wpływem pobytu w takich miejscach
na nieletnich. Poruszony jest także temat działania polskich i zagranicznych organizacji
pozarządowych na rzecz zmiany tej sytuacji.
Artykuł (16) Mustafy Switata Wspólnota arabska w Polsce – organizacja a stopień integracji traktuje o życiu arabskiej społeczności w Polsce. Charakteryzuje m.in.
wybrane organizacje arabskie i polsko-arabskie działające w naszym kraju. Porusza
kwestię integracji członków wspólnot muzułmańskich mieszkających w Warszawie
i innych większych miastach. Autor artykułu ukazuje trzy aspekty integracji: integrację
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społeczną wewnątrz wspólnoty arabskiej, integrację religijną w tej wspólnocie oraz
integrację członków tej wspólnoty z krajem przyjmującym.
W części III – POSŁUGA DUSZPASTERSKA WOBEC MIGRANTÓW, artykuł (17)
prof. dra hab. Wojciecha Necla Duszpasterz ludzi w drodze wobec procesu integracji
kościelnej imigrantów ujmuje integrację migrantów jako jeden z podstawowych celów
opieki duszpasterskiej. Praca Kościoła na rzecz migrantów jest prowadzona zarówno w ramach struktur zwyczajnego duszpasterstwa, jak i w ramach specjalistycznych
struktur opieki nad nowo przybyłymi. Struktury te nakreślają obszar dialogu z imigrantami i rozpoczynają proces tworzenia wielokulturowego charakteru parafii i kościoła
diecezjalnego.
Artykuł (18) dra Mariusza Chamarczuka Wybrane aspekty społeczno-duszpasterskiej działalności Polskiej Misji Katolickiej w Szwecji przedstawia pracę duszpasterską
w Szwecji na rzecz polskich imigrantów. Autor stawia w nim pytanie o wpływ duszpasterstwa na integrację z krajem przyjmującym. Na ile integracja ta przebiega w sposób
obustronny – to znaczy, czy imigranci przyjmują kulturę kraju, do którego przybywają,
nie zapominając o swoich ojczystych tradycjach?
Artykuł (19) dra Marcina Lisaka Transformacja Kościoła katolickiego w Irlandii
w kontekście emigracji, misji zagranicznych oraz imigracji analizuje z perspektywy
socjologii migracji i socjologii religii warunki społeczne w Irlandii i jej katolicyzm
instytucjonalny w dwóch ostatnich stuleciach. Autor pokazuje, jak irlandzka katolicka
misyjna „supermoc” XX wieku w miarę laicyzacji traciła wpływ społeczny i znaczenie. Autor ukazuje także problem Kościoła z radzeniem sobie z nowym zjawiskiem
społecznym, jakim jest imigracja.
Z kolei w artykule (20) zatytułowanym Posługa duszpasterska młodym małżeństwom w Dublinie. Studium w oparciu o doświadczenia dominikańskiego duszpasterstwa dla Polaków dr Marek Grubka analizuje zjawisko migracji naszych rodaków do
Irlandii po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Porusza temat nowej grupy imigrantów – młodych osób z wyższym wykształceniem w przedziale wiekowym 24–32
lata. Zdaniem autora osoby te, przebywając za granicą, potrzebują duchowego wsparcia oraz opiekunów duszpasterskich, którzy towarzyszyliby im w trudach życia oraz
w posłudze religijnej.
Część IV – SZCZEGÓLNE PRZYPADKI MIGRACJI, zawiera artykuł (21) Anny
Cieślewskiej Upadek Człowieka Radzieckiego – wybrane aspekty migracji z Azji Centralnej do Federacji Rosyjskiej, w którym autorka zajmuje się zagadnieniem zmiany
wizerunku i statusu osób pochodzących z byłych republik środkowoazjatyckich, migrujących obecnie do Rosji. Migracja rozpatrywana jest w kontekście przekształcenia
statusu człowieka radzieckiego (obywatela ZSRR), jego podziału na dwie kategorie:
naszych – autochtonów, i obcych – ludność napływającą do Federacji Rosyjskiej. Ze
względu na wielowymiarowość problematyki etniczności we współczesnej Rosji artykuł dotyczy głównie zjawiska migracji z Azji Środkowej.
Artykuł (22) Olgi Barbasiewicz Migracje żydowskich uchodźców z Europy do Azji
w czasie II wojny światowej. Getto w Szanghaju rozpatruje migrację Żydów z Europy

na inny kontynent, w zupełnie inne środowisko kulturowe i polityczne. Autorka artykułu podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jak wyglądała sytuacja migracji żydowskich uchodźców z Europy do kraju, który był sojusznikiem hitlerowskich Niemiec.
Artykuł (23) Beaty Kowalczyk, zatytułowany W matni kizuna. Z(dez)integrowana wspólnota japońskich imigrantów w Polsce, dotyczy znaczenia sieci relacji międzyludzkich w społeczności Japończyków w Polsce. Autorka bada, na ile wzajemne
wsparcie imigrantów, doświadczenie wspólnoty, poczucie przynależności i przywiązania do danej społeczności zmniejsza skutki kulturowego szoku doświadczanego po
zetknięciu się z życiem w zupełnie innym środowisku i w ten sposób wpływa na ich
integrację z naszym krajem.
Ostatnia część publikacji (Część V) przygotowana przez dra Mariusza Chamarczuka zawiera omówienie konferencji Imigranci w Europie. Kultura przyjęcia. Składają
się na nią obszerne streszczenia wystąpień na sesji plenarnej oraz informacje z uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa profesorowi Jerzemu Buzkowi.
Janusz Balicki
Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją
Instytut Politologii UKSW

I. IMIGRANCI W EUROPIE
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Marek Okólski
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Europa – kontynent imigrantów1

Postawiłem sobie za cel dokonanie ogólnego wprowadzenia do tematu naszej konferencji, lecz pominę drugi człon jej tytułu a mianowicie nie będę mówił o kulturze
przyjęcia. Chciałbym natomiast bliżej nakreślić to, w jaki sposób Europa stała się kontynentem imigrantów i jakie są tego perspektywy. Można powiedzieć, że stało się to
zupełnie oczywiste po 1973 roku, kiedy ukształtowały się cztery wyraźne bieguny czy
ośrodki migracji globalnych, miejsca do których migranci napływają z całego świata
z coraz większą różnorodnością postrzeganą z perspektywy cywilizacyjnej, kulturowej i etnicznej. Europa jest jednym z nich. Niektóre z tych centrów są zupełnie nowe,
inne są stare. Pierwszym, najstarszym są Stany Zjednoczone, lub szerzej Ameryka
Północna. Drugim jest właśnie Europa; migracje do Europy przybierają coraz większy
zasięg. Trzecim – wielki obszar obrzeży Pacyfiku obejmujący Azję Wschodnią i Oceanię. Czwarty, najmniejszy ale również ważny jeśli chodzi o skalę i jakościowe cechy
tego zjawiska, to obszar Zatoki Perskiej, który tworzą kraje arabskie z tego regionu.
Europa na tym tle wydaje się niezwykle ważna. Myślę i będę starał się to wykazać,
że waga Europy w migracjach zglobalizowanego świata zwiększa się. Przede wszystkim można tutaj posłużyć się kilkoma liczbami, które wyraźnie sugerują, że Europa
jest kontynentem „ludzi w ruchu”, nie tylko napływających do Europy, ale także mobilnych Europejczyków. Spośród 500 mln mieszkańców UE aż 20 mln są obywatelami krajów trzecich, a 50 mln to osoby, które mają wprawdzie obywatelstwo kraju UE,
ale urodzili się za granicą. Dalsze 25 mln stanowią osoby, które urodziły się w kraju
UE, ale ich rodziny, rodzice lub dziadkowie urodzili się za granicą. I wreszcie 55 mln
ludzi ma bezpośrednie doświadczenia zagraniczne, m.in. takie, że albo przebywali
długotrwale za granicą, pracując lub studiując albo mają współmałżonków, którzy
urodzili się za granicą. Z tego widać, że aż 30% mieszkańców Europy, jest bezpośrednio związana z migracją, na bieżąco lub mając własne doświadczenia migracyjne.
Ponadto, o czym będę dalej mówił, doświadczamy napływu coraz to nowych ludzi.
Ten napływ odbywa się w bardzo zróżnicowany sposób; mapka (slajd 2.) mówi o tym,
jak w ostatnich latach kształtował się bilans migracji w różnych regionach Europy.
Widać na niej, że Europa jest zasadniczo podzielona na dwie części – zachodnią
1

Stenogram referatu.
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Slajd 1. Globalne migracje po 1973 r.

i wschodnią. Zachodnia to kolory żółte i brązowe, które świadczą o dodatnim saldzie migracji, a wschodnia, kolory niebieskie – o ujemnym. Ale widać też wyraźnie, że w wielu krajach występują wewnętrzne podziały, które przebiegają w bardzo
specyficzny sposób. Na przykład, kraje skandynawskie mają północ o ujemnym bilansie migracyjnym, a południe o dodatnim, z kolei Francja ma północny-wschód
z ujemnym bilansem migracyjnym, zaś resztę kraju z dodatnim, a Włochy – południe
z ujemnym, natomiast część północna i środkowa z dodatnim. A więc nie tylko nie
jest to proces jednolity, jest wprost niesłychanie zróżnicowany.
Zanim przejdę do kwestii specyficznie imigracyjnych, chciałbym powiedzieć
o kilku moim zdaniem podstawowych cechach współczesnych migracji europejskich.
Po pierwsze, migracje europejskie, bardziej niż w którymkolwiek z tych czterech
głównych światowych biegunów migracyjnych, są zakorzenione we wspólnej, sięgającej daleko, bo setek lat wstecz, historii. Świadczy o tym zjawisko, które można by
nazwać Europejskim Cyklem Migracyjnym, do którego później nawiążę. Po drugie,
migracje te wykazują bardzo silne współzależności wewnątrz regionalne. Istnieje
szereg takich subregionów tradycyjnie ukształtowanych, o bardzo specyficznych relacjach wewnętrznych; np. takim układem przepływów są objęte Wyspy Brytyjskie,
Skandynawia a także pary krajów np. Włochy i Francja czy Niemcy i Polska, a także wiele innych. Trzecią ogólną cechą jest to, że współczesne migracje europejskie
są w dużym stopniu pod wpływem zjawisk, które ukształtowały dzisiejszy pejzaż
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migracyjny Europy. Były nimi wielkie migracje pracownicze w okresie po II wojnie światowej, które zakończyły się w 1973 r. właśnie wtedy, kiedy Europa stała
się – w moim przekonaniu – takim pełnokrwistym obszarem globalnych migracji.
Znaczna część tych migracje opierała się na werbunku pracowników za granicą lub
zasadzie ich rotacji. Stąd często migrantów nazywano gośćmi (guest worker czy Gastarbeiter). Zakładano zatem w krajach docelowych, że imigranci przebywają w nich
tymczasowo, że po wygaśnięciu ich kontraktów wrócą do swoich krajów. Tymczasem nie tylko nie powrócili, ale poprzez swoje zasiedzenie stali się źródłem głównych
dalszych strumieni migracyjnych, które do dzisiaj „rzeźbią” profil migracji europejskich. Kolejna ważna cecha sprowadza się do tego, że migracja w Europie, bardziej
niż w jakimkolwiek innym obszarze spełniającym podobne funkcje, odgrywa istotną
rolę w kompensowaniu niekorzystnych tendencji, jeśli chodzi o przyrost naturalny
ludności. Wreszcie, migracje europejskie charakteryzują się tym, w odróżnieniu od
innych części świata, że głównie obejmują imigrantów pochodzących z obszarów
wyżej rozwiniętych, stosunkowo zamożnych. To jest pewien paradoks, bo zwykle
przepływ ludzi następuje z mniej do bardziej rozwiniętych obszarów. Europa niezupełnie to potwierdza. No i na koniec cecha, która nawiązuje do pierwszej z wymienionych wcześniej – przyciągając masy imigrantów, Europa jest również obszarem
silnej emigracji, silniejszej niż inne regiony należące do tych biegunów globalnych.
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Krótko teraz o Europejskim Cyklu Migracyjnym. Właściwie chciałbym w tej
chwili pokazać pewien determinizm odnoszący się do zjawiska imigracji, który
zresztą dotyczy być może nie tylko Europy, ale z pewnością Europy w szczególności. Wykres (slajd 3.) prezentuje dwa tzw. przejścia demograficzne. Przejście główne,
obserwowane w Europie w XIX i pierwszej połowie XX wieku, polegało na tym, że
trwale zmieniły się główne parametry ruchu naturalnego ludności, zmniejszyła się
umieralność, a później rozrodczość i w efekcie niesłychanie wzrósł przyrost naturalny, który jednak w miarę jak spadała rozrodczość także zaczął się zmniejszać.
Tak się zakończyło czy miało zakończyć przejście demograficzne. Badacze tego
zjawiska zakładali, że po tym przejściu nastąpi stabilizacja ludności, nie uwzględniając właściwie innych zmian, tych które mogłyby nastąpić po takiej stabilizacji
na niskim poziomie urodzeń i zgonów. Tymczasem okazało się, że populacje, które
są objęte przejściem demograficznym przede wszystkim szybko się starzeją, co wywołuje głębokie zmiany proporcji między ludźmi, którzy są zdolni do pracy a tymi,
których trzeba utrzymywać. Poza tym, co było zupełnym zaskoczeniem, nastąpiły
zmiany w strukturach rodzinnych, które spowodowały spadek rozrodczości do poziomu, który nie zapewniał w wielu krajach odtwarzania kolejnych generacji choćby
w niemalejących rozmiarach, a nawet doprowadził do ujemnego przyrostu naturalnego. Te zjawiska stanowią istotę „drugiego przejścia demograficznego”.

Slajd 3.
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Co się wobec tego dzieje dalej? Czy Europa po zakończeniu przejścia demograficznego przeżywa trwały regres ludnościowy? Niekoniecznie. Otóż, w początkowym okresie przejścia demograficznego, gdy następuje bardzo silny przyrost naturalny, powstaje ogromna nadwyżka demograficzna ludności, która jest wchłaniana
głównie przez realokację ludności wewnątrz poszczególnych krajów, poprzez migracje wewnętrzne z obszarów wiejskich do miast. Część ludności nie znajduje jednak
dla siebie miejsca w tym procesie, jest wypychana i podlega emigracji. Czyli przejście demograficzne, w miarę jak rośnie przyrost naturalny, charakteryzuje się rosnącą
emigracją, czyli ujemnym saldem migracyjnym. Później, wraz ze spadkiem przyrostu
naturalnego, to saldo migracyjne maleje i zbliża się do zera, a gdy przyrost naturalny
spada poniżej zera pojawia się deficyt ludności. Przy czym jest on nie tylko związany
z ujemnym przyrostem naturalnym, ale też ze zmianami w strukturach demograficznych, przede wszystkim w strukturze wieku. Powoduje to powstanie niedoborów, jak
gdyby próżni, która zasysa czynnik demograficzny spoza obszarów europejskich.
W rezultacie wyłoniło się zjawisko, które w literaturze określa się jako Europejski
Cykl Migracyjny (Okólski 2012). Zgodnie z tą koncepcją, zanim doszło do tych zmian,
które nazywamy przejściem demograficznym, występowała względna stabilność migracji międzynarodowej na niskim bardzo poziomie. Potem nastąpiło nasilenie mobilności
ludzi i transformacja sytuacji migracyjnej poszczególnych krajów europejskich, czyli
właśnie ten proces przejścia od przewagi emigracji nad imigracją do sytuacji przeciwnej.
W perspektywie pojawia się (obserwują to już niektóre kraje najbardziej zaawansowane)
względna stabilność migracji przy wysokim poziomie ruchliwości międzynarodowej ludzi. Świat staje się dużo bardziej otwarty, ale te procesy ulegają stopniowej stabilizacji.
Otóż trzeba powiedzieć, że transformacja statusu migracyjnego miała w Europie
charakter uwarunkowany historycznie. Najpierw doświadczyły jej kraje, które nazywa się dzisiaj krajami starej imigracji. Francja stała się nim dużo wcześniej niż reszta
Europy. Ten proces rozpoczął się we Francji pod koniec XIX wieku, nasilił się wkrótce po I wojnie światowej i trwa do dziś. Ale po II wojnie światowej dołączyły do niej
inne kraje, głównie z Europy Zachodniej i Północnej, w których proces transformacji
statusu migracyjnego, z emigracyjnego na imigracyjny, w zasadzie zakończył się pod
koniec trzeciej ćwierci XX wieku. Wtedy podobne zmiany zaczęły się dokonywać
w krajach południa Europy, a zwłaszcza w Portugalii, Hiszpanii, Włoszech i Grecji.
Te ostatnie nazywa się nowymi krajami imigracyjnym Europy. Opisany proces przebiegał w tych krajach inaczej, nie było już werbunku imigrantów i związanych z tym
nadziei, że imigranci przyjadą i wyjadą. Zjawisko to przebiegało w dużo bardziej żywiołowy sposób. I wreszcie na przełomie XX i XXI wieku bardzo podobne zjawisko
zaczęło być obserwowane na wschodzie Europy a właściwie w Europie ŚrodkowoWschodniej. Na razie objęło kilka krajów (nazywanych przyszłymi krajami imigracji), przede wszystkim Republikę Czeską a także Słowenię i w ograniczonym stopniu
Chorwację czy Węgry. Ale cały szereg krajów Europy Środkowo-Wschodniej pozostaje w takim, powiedziałbym, rozkroku – jest zarówno obszarem intensywnej emigracji, jak i intensywnej imigracji. Jednak i tutaj także stykamy się z odmiennością
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sytuacji, weszliśmy w zupełnie inny świat. Imigracja do Europy Zachodniej przebiegała w okresie, gdy gospodarka decydowała o popycie na nisko wykwalifikowanych
robotników fabrycznych. Zmiany jakie były obserwowane w Europie Południowej
odbywały się w warunkach, które w socjologii czy ekonomii określa się mianem postfordyzmu, czyli gospodarki elastycznej, w której dużą rolę odgrywały usługi. Natomiast to co będziemy zapewne obserwować w Europie Wschodniej jest w dużej mierze zdeterminowane przez rozwój technologii informacyjnych, zupełnie inny rodzaj
pracy, inny popyt na pracę, inne strategie życiowe imigrantów. A więc istnieje pewna
wspólna cecha w tym Europejskim Cyklu Migracyjnym, natomiast jakościowe cechy
tych zjawisk i skutki dla przyjmujących społeczeństw mogą być bardzo różne.
Teraz kilka słów o tym, jak Europa wygląda rzeczywiście jeśli chodzi o obecność
w niej cudzoziemców. Oficjalnie, czy mówiąc innymi słowami legalnie, na świecie
przebywa około 175-180 mln imigrantów. Statystyki międzynarodowe uznają za imigrantów osoby urodzone za granicą. Gdy mówimy o Europie, to raczej się posługujemy kryterium, które do imigrantów zalicza osoby, które mają obce obywatelstwo. Te
dwa kryteria niestety często dają różne rezultaty. Widzimy jednak wyraźnie (slajd 4),
że ostatnio największym obszarem imigracji stała się Europa. Europa, która jeszcze
do lat 70. XX wieku była per saldo obszarem emigracji. W tej chwili gości najwięcej
imigrantów, a wśród krajów europejskiej kraje UE wiodą prym.

Slajd 4.
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Jeśli chodzi o zasób cudzoziemców w Europie, to wynosi on ponad 30 mln osób.
W tej chwili w krajach UE, goszczących większość europejskich imigrantów, zjawisko to cechuje bardzo silne zróżnicowanie. Występuje różny udział cudzoziemców
w populacji poszczególnych krajów. Od bardzo wysokich poziomów (w procentach)
w niewielkich państwach jak Luksemburg (powyżej 30%), Łotwa (18%), Litwa, Estonia czy Cypr (16%), do mniejszych w tak dużych jak Hiszpania gdzie przekracza
10%. Generalnie udziały cudzoziemców w UE zaczynają się zbliżać do 10%; średnia
sięga 7%, ale w większości krajów te wartości są nieco wyższe.
Najważniejszym obszarem imigranckim, jeśli chodzi o udział w całkowitej liczbie cudzoziemców mieszkających w UE (w liczbach bezwzględnych), są Niemcy, ale ostatnio
Hiszpania zbliża się w szybkim tempie do Niemiec. Następnie – Wielka Brytania, Włochy, Francja, potem Belgia, Grecja i pozostałe kraje już z bardzo małymi udziałami. Natomiast istotne kraje imigracji charakteryzują się często silnym niedoszacowaniem zasobu
imigrantów; dotyczy to Francji, Wielka Brytanii a zwłaszcza Niemiec, gdzie znaczną
część imigrantów stanowią osoby naturalizowane. W Niemczech tzw. etniczni Niemcy
są natychmiast naturalizowani z chwilą uzyskania statusu wysiedleńca (Aussiedler). We
Francji naturalizacja również przebiega bardzo szybko, nieco wolniej w Wielkiej Brytanii. W każdym z tych krajów do liczb imigrantów, które sięgają od 3 do 5 mln trzeba
by było dodać co najmniej 2 a czasem nawet 3 mln tych, którzy urodzili się za granicą
i zostali naturalizowani w międzyczasie. Taka jest mniej więcej skala tego zjawiska.
Jeśli chodzi o kraje pochodzenia, widzimy tu wyraźnie trzy grupy, które na wykresie (slajd 5) są zaznaczone różnymi kolorami. Dostrzegamy tu ogromne rozproszenie. Najbardziej istotny obszar pochodzenia, Turcja ma udział w zasobie imigrantów UE niewiele wyższy niż 7%, a krajów, których udział wynosi powyżej 1% jest
ponad 30. Spośród trzech grup pierwszą stanowią „nowe” kraje UE. Należące do tej
grupy Polska i Rumunia znajdują się w pierwszej dziesiątce. Z krajów, które należą
do „starej” UE tu należy wymienić Włochy, Portugalię, Wielką Brytanię i Niemcy.
Do grupy krajów pozaeuropejskich należy Turcja, Maroko i Chiny. Silne zróżnicowanie, to jest cecha globalnych migracji nie tylko na terenie Europy.
Ostatnia cecha tego zasobu imigracyjnego w Europie, na którą warto zwrócić uwagę, to uderzająca różnica jeśli chodzi o strukturę demograficzną między zasobem imigrantów i ludności rdzennej. Te prześwietlone pola na piramidzie wieku, dowodzą, że
zdecydowana większość imigrantów jest w wieku produkcyjnym a ponadto „mobilnym”, czyli między 20 a 45 rokiem życia, podczas gdy populacja rdzenna europejska
w tej grupie wieku ulega kurczeniu, a na slajdzie 6 jest dokładnie o połowę mniejsza niż
populacja imigrancka. Natomiast populacja rdzenna, europejska jest bardzo licznie obsadzona w starszych grupach wieku, zarówno w „niemobilnym” wieku produkcyjnym
czyli powyżej 45 roku życia, jak i w wieku emerytalnym. To jest czasami przytaczane
jako argument na dowód tego, że imigracja jest nieodzowna dla trwania Europy.
Jeśli chodzi o aktualne strumienie migracyjne w Europie, to zwłaszcza UE, jest najważniejszym ilościowo obszarem na świecie. Według szacunku Eurostatu, w 2008 r.
do Europy napłynęło prawie 4 mln imigrantów, z których prawie 2 mln było obywa-
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Slajd 5.

telami państw trzecich. Czasami twierdzi się, że tak duża skala imigracji w Europie
wynika właściwie z wewnętrznych przepływów w UE, ale jak widać połowę z nich
stanowi napływ spoza Europy. Podział geograficzny tej grupy spoza UE jest bardzo
wyrównany. Prawie po ¼ pochodzi z Azji, obu Ameryk, Europy (poza UE) i Afryki.
Ale znacznie ciekawsza wydaje się struktura tych imigrantów jeśli chodzi o poziom
zamożności. To jest absolutnie unikalne zjawisko na tle innych głównych biegunów
globalnych migracji. Nawiasem mówiąc, wysoki udział Afrykanów w migracjach do
Europy jest też unikalny. Żaden inny kontynent czy żaden z innych biegunów migracyjnych nie przyciąga tak wielu Afrykanów. Może też gdzie indziej są stwarzane
trudniejsze do pokonania bariery dla napływu ludności z tego kontynentu. Wynika to
głównie z więzów postkolonialnych, jakie państwa europejskie mają z Afryką.
Prawie połowę wszystkich imigrantów stanowią imigranci z krajów zamożnych,
których udział w zaludnieniu świata wynosi zaledwie 22%. Do identyfikacji poziomu
zamożności posługuję się tutaj wskaźnikiem znanym jako human development index,
za pomocą którego UNDP dzieli wszystkie kraje świata na trzy grupy: zamożnych,
średniozamożnych i słabo rozwiniętych. Najsłabiej zamożne są zdecydowanie niedoreprezentowane w migracjach do Europy. To jest w dużej mierze skutek polityk migracyjnych, jakie prowadzi UE i które zdecydowanie preferują migrantów z krajów
wyżej rozwiniętych. Do pewnego stopnia wyjątkiem jest tu Afryka.
Ciekawe nowe zjawisko migracyjne wyłania się z najnowszych statystyk zezwo-
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leń na pobyt w krajach UE. Według danych Eurostatu. Takich zezwoleń w 2009 roku
wydano prawie 2,5 mln czyli bardzo dużo; przypomnę, że te zezwolenia wydaje się
tylko osobom spoza UE. Występuje olbrzymia koncentracja zezwoleń; mianowicie
aż 30% wydano obywatelom czterech krajów, tj. Indii, USA, Chin i Maroka, a więc
bardzo różnych krajów z punktu widzenia cywilizacyjnego i z punktu widzenia położenia geograficznego. One odgrywają decydującą rolę. Inne ważne kraje, z których
rekrutują się aktualni migranci, to: Ukraina, Albania, Brazylia, Rosja, Filipiny i Turcja. Ich zestaw i udziały w ogólnej liczbie nowych zezwoleń także dowodzi niezwykle silnego rozproszenia i zróżnicowania.
I druga cecha, która też jest zaskakująca, to silna koncentracja nowych rezydentów pochodzących z głównych krajów pochodzenia w różnych krajach przyjmujących. Na przykład, imigranci z Indii skupiają się aż w 86% w czterech krajach przyjmujących, głównie w Wielkiej Brytanii. Imigranci z USA w 83% w czterech krajach
przyjmujących i także Wielka Brytania przyciąga ich najwięcej. Cztery główne kraje
przyjęły aż 76% Chińczyków, ale w tym przypadku ten zestaw jest już inny; najważniejszym krajem udzielającym zezwoleń okazały się Włochy. Z kolei, Marokańczycy
skupiają się głównie w Hiszpanii.
Jeszcze kilka słów o nowych zjawiskach. Charakterystycznym, nowym zjawiskiem migracyjnym, które zwłaszcza dotyczy krajów Europy Środkowo-Wschodniej
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jest jego „płynność”, niektórzy mówią o ulotności oraz super różnorodności. Migracja płynna cechuje się tymczasowym pobytem w kraju docelowym i bardzo powierzchowną integracją, wręcz nieprzywiązywaniem wagi do niej przez imigrantów. Zdecydowanie przeważa motyw zatrudnienia i rynku pracy, w odróżnieniu od dawnych
migracji rodzinnych. Migranci starają się uzyskać legalny status pobytowy i na rynku
pracy, co w przeszłości nie było takie oczywiste. Nowym zjawiskiem jest także bardzo duża różnorodność form migracji, wielokierunkowość przepływu i nietrwałość
tych przepływów. Występują bardzo silnie zindywidualizowane strategie migrantów;
do rzadkości należą migracje całych rodzin. A to powoduje, że ci z „nowej generacji”,
ci płynni migranci wykazują zachowania typowe dla pierwszej generacji imigrantów,
czyli słabo się integrują, orientując się głównie na przesłanki ekonomiczne.
I wreszcie ostatnią ciekawą cechą osób uczestniczących w tej migracji jest coś co
się nazywa intencjonalną nieprzewidywalnością. Migranci nie mają z góry ustalonych strategii. Zakładają, że możliwe są różne opcje ich losów migracyjnych i wielość przepływów, niekoniecznie powrotów w razie niepowodzenia, a także poszukiwanie nowych rozwiązań i reagowanie na impulsy z rynku pracy praktycznie na
całym świecie. To jest zupełnie nowa forma migracji, która kiedyś była odrzucana
jako możliwość, ponieważ uważano, że migracja pociąga za sobą ryzyko a ludzie, jak
wiadomo, unikają ryzyka. Otóż bariera ryzyka we współczesnym zglobalizowanym
świecie, a zwłaszcza na wielkim rynku pracy Wspólnot Europejskich została znacznie zmniejszona.
Z drugiej strony, najnowsze migracje europejskie cechuje również niestabilność
związana z niepewnością sytuacji ekonomicznej i różnorakimi reakcjami na kryzys.
To zaś każe nam powątpiewać w trwałość lub nieodwracalność zjawisk tego cyklu
europejskiego, o którym mówiłem wcześniej, a który wydawał się przesądzać pewne
zjawiska w przyszłości i mieć pewne znaczenie także dla takich krajów, jak Polska.
Mianowicie, ostatni kryzys w UE pokazał jak szybko zmienia się sytuacja migracyjna. Rozpoczął się na przykład odwrót migrantów z Portugalii a i sami Portugalczycy
zaczęli migrować do krajów, z których przybywało do ich kraju najwięcej imigrantów, tzn. do Angoli i Brazylii. Podobnie z Czechami, najważniejszym w naszym rejonie krajem imigracyjnym i kilkoma innymi. Na ten kryzys w innych krajach rynki
pracy zareagowały wprost przeciwnie, przyciągając więcej imigrantów. A więc potwierdza się przypuszczenie o swoistym determinizmie w przebiegu Europejskiego
Cyklu Migracyjnego, możliwe jest bowiem odwrócenie długookresowej tendencji.
I wreszcie, coraz częściej pojawiające się tendencje transnarodowe, życie migrantów
w różnych przestrzeniach społeczno-kulturowych – jednocześnie w swoim kraju pochodzenia i w wielości krajów, które stają się miejscem jego tymczasowego pobytu,
co wpływa i na tożsamość imigrantów, ale także na ich zachowanie i strategie.
Na zakończenie powiem krótko o perspektywach dotyczących migracji w przyszłości. Po pierwsze, perspektywa demograficzna mówi o tym, o czym wspominał
prof. Strzelecki, że prognozy demograficzne są niekorzystne nie tylko dla Polski,
ale dla całej Europy. Z tych prognoz wynika, że już wkrótce, za 15-20 lat najpóź-
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niej cała Europa będzie czerpała swoją stabilność demograficzną (w sensie wzrostu
demograficznego) z przyrostu migracyjnego w coraz większym stopniu z każdym
pięcioleciem. Czyli – jeżeli napływ imigrantów nie utrzyma się na dotychczasowym
poziomie, to Europę czeka depopulacja i to bardzo silna.
Drugim czynnikiem jest czynnik strukturalny, który ma skutki ekonomiczne
i społeczne, a mianowicie starzenie się populacji. Stopy obciążenia ludźmi starymi
gwałtownie będą rosły. Dziś są na poziomie od 20 do 30 ludzi starych utrzymywanych przez 100 w wieku produkcyjnym. Natomiast w przyszłości będą na poziomie
od 60 do 70 m.in. w Polsce, Rumunii, Słowacji.
Na prezentowanym wykresie (slajd 7.) zostały obwiedzione niebieską linią kraje,
które przeżyją najpoważniejsze problemy a które dzisiaj mają sytuację najkorzystniejszą. Czym się charakteryzują te kraje? Tym, że nie tylko mają najniższą płodność
w Europie, ale także doświadczając małego napływu imigrantów, doznają uszczerbku demograficznego w postaci licznej emigracji ludzi młodych. Niektórzy wyciągają
wniosek, że wzmożenie imigracji jest potrzebne, żeby uratować sytuację, lecz na to
można przywołać kontrargument, zgodnie z którym imigracja nie jest rozwiązaniem
żadnych problemów, zwłaszcza w perspektywie 25-35 lat. Mianowicie, wyniki symulacji zmian ludnościowych UE do 2050 roku dowodzą, że zmiany struktur ludności
przy zachowaniu obecnych trendów migracyjnych nie będą w pełni korzystne. Otóż,
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istotnie, bez dalszej imigracji udziały najmłodszej grupy wieku oraz osób w wieku
produkcyjnym w populacji będą spadać, a wzrośnie udział ludzi starych. Ale kontynuacja imigracji, wprawdzie osłabi ten spadek udziału grupy najmłodszej i ludzi
w wieku produkcyjnym, to jednak go nie powstrzyma, natomiast imigracja pogłębi
problem starzenia się populacji europejskiej. Dokona się bowiem pewien wzrost ludności, który będzie się wyłącznie przekładać na nadwyżkowy wzrost liczby i udziału
ludzi starych.
Mamy więc w Europie naprawdę poważny problem z oceną roli imigracji i wyborem korzystnych strategii lub polityk migracyjnych na przyszłość.
Dziękuję bardzo za uwagę.
Cytowana publikacja: M. Okólski (ed.) (2012), European Immigrations. Trends,
Structures and Policy Implications, Amsterdam: Amsterdam University Press.

(2)
Andrzej Chodubski
Uniwersytet Gdański

Możliwości i bariery imigracyjne w Europie
Wśród współczesnych zjawisk kulturowo-cywilizacyjnych przykuwających uwagę opinii międzynarodowej znajdują się migracje ludności2. Uznaje się je za fundamentalną wartość, kształtująca nową rzeczywistość społeczną świata. Zauważa się,
że generują je takie stygmaty życia kulturowego, jak: 1. odwaga, 2. przedsiębiorczość, 3. decyzyjność, 4. kryterium wobec otaczającej rzeczywistości, 5. tolerancja.
Odwołując się do dziedzictwa przeszłości, obserwuje się, że pełnią one podobne
funkcje, jakie ujawniały się w najstarszych jej formach, tj. w rzeczywistości koczowniczej i kolonizatorskiej. Ale też w krytycznym oglądzie, zwłaszcza z punktu widzenia psychologii społecznej postrzega się ich negatywne strony, wiążące się wraz
z napotykaniem barier adaptacyjnych i integracyjnych w nowych miejscach osiedlenia. Wśród nich z dużą wyrazistością ujawnia się patologia społeczna, a w tym
prowadzenie żebraczego i pasożytniczego trybu życia, częste wchodzenie w kolizję
z obowiązującymi normami i zasadami życia społeczno-bytowego, pogrążanie się
w alkoholizmie, narkomanii, generowaniu konfliktów, uczestnictwu w przestępczości, łamaniu zasad etyki i moralności życia społecznego. W ślad za tym pojawia się
dysfunkcjonalność rodzinna, bezrobocie, trudności przystosowawcze do zmieniającej się rzeczywistości cywilizacyjnej generowanej przede wszystkim przez skutki
postępu i nauki i techniki, nowoczesną edukację3.
W przestrzeni europejskiej, zwłaszcza powiązanej strukturą Unii Europejskiej, obserwuje się z jednej strony dążenie do urzeczywistniania zasady swobodnego przepływu osób (wszystkich bez względu na narodowość, etniczność), co wynika też z podpisanego 14 czerwca 1985 r. układu w Schengen, a następnie rozszerzonego przez
nowe państwa przystępujące do urzeczywistniania postanowień układu, a z drugiej
zaś – widoczne stają się ograniczenia stosowane przez wiele państw wobec imigrantów. Zauważa się, że imigranci stają się przysłowiową kością niezgody w nowo tworzącym się ładzie integracyjnym Europy. Co roku w ostatnich latach do krajów Unii
 or. A. Chodubski, Migracje i imigranci a współczesne przemiany europejskie, w: Integracja kulturowaimigranP
tów. Wyzwania i dylematy, J. Balicki (red.), Warszawa 2007, s. 103-121; J. Grabowska- Luzińska, M. Sokólski,
Emigracjaostatnia? Warszawa 2009; J. Balicki, Imigranci iuchodźcyw Unii Europejskiej. Humanizacja polityki
imigracyjnej i azylowej, Warszawa 2012.
3
A. Chodubski, Wartości współczesnego życia kulturowego. Tożsamość Polaków w rzeczywistości diasporalnej, w:
Wspólne drogi Polaków w kraju i na obczyźnie (1918-2008), L. Kacprzak i M. Szczerbiński (red.), Piła 2009, s.
375-389.
2
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Europejskiej przybywa ponad 1 milion nielegalnych emigrantów. Państwa zachowują
wobec nich postawy dychotomiczne. Z jednej strony, ujawniają przychylność, zwłaszcza w obliczu załamywania się w nich przyrostu naturalnego. Bez obecności imigrantów staje się niemożliwy funkcjonalny rozwój życia gospodarczego, jako że stanowią
oni znaczącą część tzw. rąk do pracy. Z drugiej jednak strony, imigranta postrzega się
w wymiarze zagrożenia dla tożsamości poszczególnych narodów i państw, nadto jako
źródło patologii społecznych wobec napotykania przez nich trudności adaptacyjnointegracyjnych w nowych miejscach osiedlenia, co generuje nierzadko żebraczy tryb
życia. Złożoną rzeczywistość stanowi sfera zatrudnienia. Z jednej strony imigranci
wypełniają sferę, której nie są w stanie realizować ich mieszkańcy w danych miejscach zamieszkania. W sytuacji jednak narastania bezrobocia imigranci stają się siłą
konkurencyjną, jako że godzą się na niższe standardy pracy (zarówno warunki pracy,
jak i płacy). W tej sytuacji pojawia się strach przed obcokrajowcami nawet w krajach
o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego. Charakterystyczny obraz tej rzeczywistości ujawnia się nawet w takich krajach, jak Szwajcaria, gdzie co piąty mieszkaniec jest cudzoziemcem. W rzeczywistości tej nieodosobnione stają się opinie: Dwóch
obcojęzycznych w jednej klasie to żaden problem, ale jeśli jest ich piętnastu? Cztery cudzoziemskie rodziny w jednym bloku nikomu nie przeszkadzają, ale gdy jest ich
dziesięć? Przy imigracji liczba odgrywa decydującą rolę”4. Postrzegając imigrantów,
zwraca się uwagę na ich odrębność kulturowo-cywilizacyjną. Wiele jej elementów
odczytuje się w zmitologizowanych obrazach, przy czym eksponuje się ich odmienność, mającą stanowić zagrożenie dla dotychczasowych wzorów życia kulturowego.
Np. o imigrantach z Kosowa oraz społeczności tureckiej osiedlającej się w Szwajcarii
formułuje się potoczne opinie: Oni są zupełnie inni niż my. Mają bardzo duże rodziny.
W jednym mieszkaniu żyje 10 osób. Takich ludzi nie widać w ciągu dnia, za to ożywiają się w nocy. Żyją jak nietoperze. My chcemy spokoju5.
Współczesne państwa Unii Europejskiej podnoszą z dużą siłą problem wypracowania
wspólnej polityki imigracyjnej. W styczniu 2005 r. Komisja Europejska opublikowała,
adresowaną do 25 państw tzw. Zieloną Księgę. Zawarto w niej propozycje dotyczące uregulowań normatywnych migracji w przestrzeni europejskiej. W ostatnich latach wobec
nasilania się ruchów migracyjnych, a przy tym nawarstwiania zjawisk patologii społecznej (migracyjnej) niektóre państwa wprowadzają ograniczenia, nierzadko restrykcyjne
wobec imigrantów. Rzeczywistość ta ujawnia się z dużą siłą we Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech. Liberalizacja w tym względzie nastąpiła w Irlandii, Holandii.
W Polsce nie jest ona wyraźnie określona, co powoduje, że o osiedlaniu się imigrantów
decydują różne okoliczności i względy, jak np. możliwość znalezienia korzystnego zatrudnienia w sferze usług. Liczni z nich przebywają w Polsce nielegalnie. Szacuje się,
że wśród nich najliczniejsze społeczności stanowią: Ukraińcy – ok. 300 tys., Białorusini
i Rosjanie ok. 200 tys., Wietnamczycy – ok. 50 tys., Ormianie – ok. 10 tys6.
P. Urbaniak, Strach przed obcymi, „Anagora – Peryskop” 2004, nr 43, s. 67.
Tamże.
6
K. Zuchowicz, J. Bielecki, Imigranci dzielą Europę, „Rzeczpospolita” 8.II. 2005; Pismo: Rzeczpospolita Polska,
Minister Sprawiedliwości (BM-I-0701-165/10, z dn. 2 marca 2010 r.
4
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Obserwując współczesne ruchy migracyjne w Europie, zauważa się z roku na rok ich
nasilenie się, zwłaszcza duży napływ imigrantów jest w krajach o tzw. stabilności życia gospodarczego7. Pierwszeństwo w tym względzie przypada państwu niemieckiemu.
Obecnie w państwie tym imigranci stanowią 10% ogółu mieszkańców. Wśród nich ok. 1/3
stanowią Turcy oraz 1/5 b. obywatele b. państwa jugosłowiańskiego. Znaczące społeczności stanowią jednak: Włosi, Grecy, Polacy, Austriacy, Hiszpanie, Portugalczycy, Rosjanie.
Zauważa się, że co czwarty imigrant w Niemczech pochodzi z kraju członkowskiego Unii
Europejskiej; co piąty cudzoziemiec mieszkający w tym kraju urodził się w nim.
Rozmieszczenie cudzoziemców na terenie Niemiec jest bardzo zróżnicowane.
70% wszystkich imigrantów zamieszkuje w 4 landach zachodnich: Badenii – Wirtembergii, Bawarii, Hesji i Nadrenii Północnej- Westfalii8. Największe skupiska imigrantów obserwuje się w dużych aglomeracjach, np. w Frankfurcie n. Menem stanowią oni ok. 28% ogółu mieszkańców, w Monachium – ok. 23%, Stuttgarcie – 23%,
Kolonii – ok. 19%, Hamburgu – 15%, Berlinie ok. 14%, Lipsku – 5%, Dreźnie – 3%.
Napływ imigrantów do Niemiec akceptuje się ze względu na zapotrzebowanie na siłę
roboczą oraz wyraźny spadek przyrostu naturalnego.
W tej sytuacji problem migracji stał się ważnym wyzwaniem w polityce wewnętrznej państwa, a w tym związanej z mechanizmami rynku pracy, edukacją,
ochroną zdrowia, zabezpieczeniami społecznymi. Wyzwaniem jest edukacja migracyjna, wskazywanie, że każda społeczność migracyjna powinna znaleźć swoje miejsce w naszej rzeczywistości osiedleńczej, tj. nie oznacza, że musi pozbyć się własnej
odrębności, zwłaszcza w sferze kulturowej. Istotne jest w tym względzie likwidowanie podstawowych barier ujawniających się w procesie adaptacji i integracji, do
których należy przede wszystkim komunikacja językowa. W ostatnich latach liczne
kontrowersje wzbudził problem budowy świątyń przez wyznawców islamu. Zjawisko to dużą nośność ma też w Polsce, w Warszawie. Opinia publiczna nie godzi się
na wznoszenie w miastach wysokich wież (minaretów), przewyższających dotychczasowe wieże świątyń rzymskokatolickich.
We Francji również obcokrajowcy stanowią ok. 10% ogółu ludności. W recepcji
opinii międzynarodowej państwo to postrzegane jest jako przychylne obcokrajowcom, zwłaszcza emigrantom politycznym.
W strukturze imigracyjnej Francji 45% stanowią przedstawiciele krajów Afryki,
41% - krajów europejskich, 12% z Azji i 2% z Ameryki. Najliczniejsze społeczności
imigrantów pochodzą z Portugalii, Maroka, Algierii, Włoch, Hiszpanii i Turcji.
W polityce państwa ścierają się dwa podstawowe nurty, tj. idea gwarantowania
polityki imigracyjnej jako wierności ideałom republiki i promowania integracji,
mieszkających na terytorium państwa cudzoziemców. Drugi jednak nurt orientuje się
na prowadzenie kontroli napływu liczby imigrantów, azylantów, a w tym na radykalne ograniczenie napływu cudzoziemców.
 or. A. Banasewicz, Konsekwencje demograficzne i społeczne imigracji do krajów OECD, w: J.E. Zamojski (red.),
P
Imigranci i społeczeństwa przyjmujące. Migracje i społeczeństwo, Warszawa 2000; Z. Kawczyńska – Butrym,
Migracje. Wybrane zagadnienia, Lublin 2009.
8
Por. Migracja w Niemczech, Deutschland Niemcy 2000, nr 6, s. 44-45.
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Od 1990 r. obserwuje się we Francji organizację protestów przeciw nielegalnemu przebywaniu cudzoziemców. Jednocześnie państwo stara się polepszać warunki
życia imigrantów, ograniczać przejawy społecznej dyskryminacji, zrównywać ich
szanse na rynku pracy. Zmienia się też ład legislacyjny wobec imigrantów, np. każde
cudzoziemskie dziecko urodzone we Francji po osiągnięciu wieku dojrzałości może
otrzymać jej obywatelstwo. Problem migracji jest przedmiotem debat obywatelskich.
Zwraca się w nich uwagę m.in. na sferę kultury, jednakże la culture française uważa się za uniwersalną, a wszystkie przejawy obcych kultur przeniesione do Francji
przez imigrantów określane są mianem objawów szczególnych (partykularyzmów),
które są świadomie niedostrzegane jako nieintegrujące się w ładzie tożsamościowym
tego państwa. W rzeczywistości kulturowej Francji znacząca jest obecność Polaków.
Szacuje się ich na ponad 1 mln. osób9.
Ok. 20% ludności stanowią imigranci w Wielkiej Brytanii. Największe wśród nich
społeczności stanowią wychodźcy z Irlandii, Półwyspu Indyjskiego (Hindusi, Pakistańczycy, Bengalijczycy), z Afryki Zachodniej, głównie z Nigerii i Gany. W społeczności
tej znaczącą społeczność stanowią Amerykanie, przedstawiciele krajów europejskich,
a w tym w przestrzeni środkowowschodniej. Bliskiego i Dalekiego Wschodu. W rzeczywistości tej zaznacza się tradycja postkolonialna co odbija się w sferze zatrudnienia (prostych usługach jak: pomoc domowa, dozór nad mieniem, prace porządkowe),
miejsca zamieszkania (obrzeża miast, często system gettowy – wśród danej społeczności narodowo-etnicznej), uczestnictwa w życiu kulturowym (pielęgnowania tradycji
zwyczajów, obyczajów w systemie gettowym). Obserwuje się wyraźny podział w tym
względzie na imigrantów z Azji i Afryki oraz krajów europejskich i USA.
W zmitologizowanej opinii z dużą przychylnością do imigrantów odnosi się Holandia. Do początku XXI w. w kraju tym były liberalne prawa imigracyjne. Radykalnie zmieniła się sytuacja w 2002 r., co stało się po zabójstwie polityka Pima Fortuyna,
który opowiedział się za prowadzeniem przez państwo polityki ograniczonego napływu imigrantów, oraz reżysera Theo van Gogha wyrażającego krytyczny stosunek do
wartości świata islamskiego. Wydalono wtedy z Holandii ok. 30 tys. nielegalnych
imigrantów oraz ok. 20 tys. osób, ubiegających się o uzyskanie azylu. Na lotniskach
w Amsterdamie i Rotterdamie utworzono bazy deportacyjne. W ostatnich latach nastąpiło wyraźne zmniejszenie się zainteresowania Holandią jako krajem imigracji.
Wśród napływających społeczności zaznacza się przede wszystkim obecność: Marokańczyków, Turków, Niemców oraz przedstawicieli narodów b. Jugosławii. W rzeczywistości kulturowo-cywilizacyjnej Holandii wyraźnie zaznacza się dziedzictwo
demograficznego ładu kolonialnego, a w tym zamieszkujących od pokoleń potomków ludności m.in. z Indonezji (Indii Wschodnich), wysp antylskich.
W ostatnim półwieczu przyjęła się pozytywna opinia o Szwecji jako o kraju przychylnym dla imigrantów. Kraj przez dziesięciolecia postrzegano jako otwarty na
świat, tolerancyjny, prowadzący skuteczną politykę zagraniczną, przychylny dla imigrantów; na ok. 9 mln osób w nim zamieszkujących, ok. 2 mln posiada nieszwedz9
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kie pochodzenie narodowo-etniczne. W ostatnich latach ujawniły się jednak nastroje
niechęci wobec nich, a nawet postawy ekstremizmu (podpalenia domów azylantów,
głoszenie rasistowskich haseł).
W strategii politycznej Szwecja orientuje się na przyjmowanie emigrantów, co jest
wynikiem niskiego przyrostu naturalnego. Od lat 80. ujawniła zainteresowanie przyjmowaniem uchodźców z przestrzeni kryzysowych, m.in. objętych wojnami. Rocznie
przybywało z nich ok. 140 tys. uchodźców. Z europejskiej przestrzeni zaznaczyli swą
obecność imigracyjną obywatele Kosowa, ok. 7 tys. osób. Wśród najliczniejszych
społeczności imigracyjnych w Szwecji zwracają uwagę przedstawiciele narodów b.
Jugosławii, Włosi, Turcy. Znaczący jest też udział Norwegów, Duńczyków, Irańczyków i Irakijczyków. Obecnie 40 % nowo narodzonych dzieci pochodzi z rodzin imigrantów. W strategii politycznej zwraca się uwagę na przyjmowanie jako imigrantów
kobiet, które doświadczyły różnych form przemocy.
Zwracając uwagę na przyczyny migracji oraz prawidłowości w ruchach migracyjnych, zauważa się, że ważną siłą sprawczą są przede wszystkim zjawiska ekonomiczne oraz towarzyszące im racjonalne kalkulacje społeczno-polityczne. Uwzględnia
się w nich takie okoliczności, jak: możliwości zatrudnienia, wysokość uzyskiwania
dochodów (zarobków), możliwości samorealizacyjne jednostek i grup społecznych.
W procesach migracyjnych główne miejsca osiedleńcze stanowią duże miasta, gdzie
ujawniają się znaki wielorówności, wieloetniczności, a w ślad za tym charakterystyczne jest tworzenie się narodowościowo-etnicznych enklaw10.
W przeszłości enklawy tworzyły się w czasie wielkich exodusów, napotykania
trudności adaptacyjnych w nowych ośrodkach osiedleńczych. Obecnie są to przesłanki drugoplanowe wobec wyzwań dyktowanych przez kraje przyjmujące imigrantów.
O tworzeniu enklaw decydują głownie względy gospodarcze tych państw. Odgórnie tworzy się je w celu realizacji określonych zadań gospodarczych, np. w zakresie
eksploatacji bogactw ziemi, budowania nowych dzielnic miast. Życie imigrantów
w enklawach stanowi model ładu gettowego; jest wyizolowaniem się z rzeczywistości kulturowo-cywilizacyjnej państw nowego osiedlania się. Funkcjonowanie w tym
systemie generuje tzw. regres cywilizacyjny imigranta, co wiąże się w istotnej mierze
z nieuczestnictwem w życiu kulturalnym (a w tym także - medialnym) wobec nieznajomości bądź słabej znajomości języka kraju osiedlenia.
W życiu polonijnym tworzenie się enklaw obserwuje się ostatnio w Irlandii.
W ostatnich latach wyjechało do tego kraju z Polski ok. 200 tys. młodych osób. Wykazują oni zainteresowanie instytucjonalizacją życia społecznego. Starają się tworzyć
infrastrukturę społeczną, tj: żłobki, przedszkola, szkoły, instytucje ochrony zdrowia,
miejsca kultu religijnego (domy modlitwy, świątynie). Małe enklawy Polaków funkcjonują w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Francji.
W enklawach etnicznych jako swoistych oazach życia imigracyjnego starają się
funkcjonować przedstawiciele narodów azjatyckich, m.in. Chińczycy, Koreańczycy,
Por. M. Skoczek, Imigranci w społeczeństwach przyjmujących: izolacja i marginalizacja, w: J.E. Zamojski (red.),
dz. cyt., s. 7-13.
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Wietnamczycy. W enklawach dążą oni do podejmowania różnorodnych inicjatyw
gospodarczych, np. produkcji odzieży, artykułów konsumpcyjnych, używek.
Obraz współczesnego życia migracyjnego jest w polu uwagi Kościoła rzymskokatolickiego11. Kościół wskazuje, że migracje są naturalnymi prawami człowieka.
Przypomina się wezwanie Boże skierowane do Abrahama: wyjdź z tej ziemi rodzinnej
i idź do kraju, który ci ukażę (Rdz 12,1). Zjawisko to zajęło ważne miejsce w nauczaniu Jana Pawła II. Papież zauważał m.in., że emigrant jest związany z dwoma
krajami: ojczystym i osiedleńczym, stąd rodzi się jego obywatelski status społeczno-kulturowy, podwójna odpowiedzialność społeczna i dwukulturowość. Krytycznie
odnosił się do życia w enklawach, wskazując, iż dziś nikt nie może zamykać się we
własnym getcie. Musicie służyć krajowi, w którym żyjecie, pracować dla niego, kochać go i przyczyniać się do jego rozwoju12.
Wśród głównych przyczyn migracji współcześnie znajdują się: nierówność w rozwoju kulturowym państw, a w tym ukształtowanie się dwubiegunowości rozwoju. Na
jednym biegunie skupia się duże bogactwo, na drugim – niedostatek i nędza gospodarcza; ważną siłą sprawczą są kontrasty życia społecznego, wśród których duże różnice postrzega się między; centrami i peryferiami, społecznościami swoich i obcych.
W przestrzeni europejskiej, mimo cywilizacyjnej akceptacji dla ruchów migracyjnych, ujawnia się pytania o jej skutki, m.in., czy pod ich wpływem nie nastąpi degradacja tradycyjnego ładu kulturowego? Czy nie ujawni się w tej przestrzeni zderzenie
cywilizacyjne? Pytania te nasuwają się w wyniku napływu do Europy imigrantów
z Krajów Azji, jak też z Europy Wschodniej z tzw. semi-peryferiów Zachodu.
W sytuacji przemian ustrojowych w Europie Środkowo – Wschodniej przewidywano nasilenie się emigracji ludności do krajów zachodnioeuropejskich, które określano mianem potopu13. Niektóre kraje podejmowały działania zwane zaporowymi,
np. we Francji postanowiono wprowadzić zasadę, że każdy imigrant musi zawrzeć
tzw. kontrakt przyjęcia i integracji (CAI), nakładający nań obowiązek nauczenia
się języka i respektowania republikańskich norm życia kulturowego tego państwa.
W sytuacji łamania zasad przez imigranta przewidywano wydalenie z Francji całej
jego rodziny14 .
O podejmowaniu decyzji o życiu migracyjnym decydują współczesne przesłanki:
1. celowo-racjonalne: świadoma kalkulacja zysków i strat wynikających z emigracji.
Podejmują ją zwykle ludzie o określonym dorobku życiowym, a także legitymujący się osiągnięciami w pracy zawodowej, starannie wykształceni, przygotowani do
życia diasporalnego (dzięki np. kontaktom rodzinnym, tj. zamieszkiwaniu członków
rodziny na emigracji), 2. w sytuacji zawierania związków małżeńskich, łączenia się
rodzin, 3. hedonistyczne – podejmowanie decyzji o emigracji w sytuacji chwilowych
Por. S. Sowiński, R. Zenderowski, Europa drogą Kościoła. Jan Paweł II o Europie i europejskości, Wrocław-Warszawa-Kraków 2003; Instrukcja Erga migrantes Caritas Christi, Lublin 2008; Jan Paweł II. „Orędzie na Światowy
Dzień Migranta i Uchodźcy” 1985 -2005, opr. Ks. W. Necel SChr, Poznań 2009.
12
R. Dzwonkowski, S. Kowalczyk, E. Walewander (red.), Papież Jan Paweł II a emigracja i Polonia 1978-1989,
Lublin 1991, s. 27.
13
K. Romaniszyn, Kulturowe inspiracje międzynarodowych migracji, Lublin 2003, s. 33-38.
14
G. Dobiecki, Francja – Zaostrzenie przepisów. Wybieranie imigrantów, „Rzeczpospolita”10.02.2006 r.
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stanów emocjonalnych, w okolicznościach przypadkowych zdarzeń. Decyzje te podejmują zwykle ludzie młodzi, poszukujący swego miejsca w otaczającej och rzeczywistości. Generalnie, są to osoby ciekawe świata, otwarte na ujawnianie się różnych
wyzwań życia kulturowego15.
Kształtująca się nowa rzeczywistość migracyjna generuje jej też nowe formy.
Wśród nich zwracają uwagę wyjazdy krótkoterminowe. Polegają one na kilkutygodniowych, kilkumiesięcznych pobytach w życiu diasporalnym. Organizowane są one
indywidualnie i grupowo (w kręgach rodzinnych, koleżeńskich). Wiążą się z wykonywaniem pracy zawodowej, zwykle fizycznej. W formie tej wyróżnia się imigrację
wahadłową, która polega na wyjazdach za granicę w określonych odstępach czasu,
do tych samych miejsc i realizacji wyraźnie określonych zadań (praca w ogrodnictwie, rolnictwie, budownictwie, pomocy społecznej – opieka nad ludźmi w podeszłym wieku, chorymi dziećmi, itp.).
Specyficzną formą migracji są pobyty tranzytowe. Są one zarówno rzeczywistością zorganizowaną, jak i prostym przemieszczaniem się imigrantów. Powodowane
są głównie względami finansowymi. W drodze do miejsca docelowego, zatrzymują
się w krajach przejazdu (tranzytu) na krótki czas i podejmują pracę dorywczą zwykle
w celu zdobywania środków finansowych na dalszą podróż.
Szeroko rozpowszechniona jest migracja sieciowa i cyrkulacyjna. Jest ona organizowana przez wyspecjalizowane podmioty migracyjne, funkcjonujące zwykle
nielegalnie. Podmioty te pozyskują do pracy imigrantów (zwykle swoich rodaków).
Zatrudniają ich zwykle w deficytowych sferach usług. Wśród nich obserwuje się
głównie przedstawicieli b. republik radzieckich, potocznie określanych Rosjanami
oraz krajów Europy Środkowej (Rumunii, Bułgarii, Albanii oraz narodów b. Jugosławii). Są przyjmowani do pracy przede wszystkim w rzeczywistości sezonowej,
w usługach ogrodniczych, handlu, gastronomii. Zatrudnianie odbywa się niezgodnie
z posiadanymi przez imigrantów kwalifikacjami i umiejętnościami. Nierzadko wysokiej klasy specjaliści – lekarze, inżynierowie, artyści, nauczyciele – podejmują pracę
w podstawowej sferze usług. Niekiedy umiejętności zawodowe są ich dodatkowym
nielegalnym źródłem uzyskiwania dochodów.
Organizatorzy tej formy imigracji podejmują działania na rzecz legalizacji zatrudnienia, np. w Polsce wiąże się to z dążeniem do pozyskiwania kart pobytu. Szacuje
się, że w państwach europejskich ok. 75% imigrantów ubiega się o legalizację swego
położenia migracyjnego.
W życiu imigracyjnym nośnym zjawiskiem jest nielegalne przemieszczanie się jednostek i grup przez granice, tzw. przemyt ludzi i mienia. Jest to sfera przestępczości
zorganizowanej. Organizatorzy pobierają za ten proceder wysokie opłaty, co wiąże się
m.in. z pozyskiwaniem dokumentów umożliwiających przekraczanie granic oraz podejmowanie pracy w krajach imigracji. W rzeczywistości tej ujawnia się szeroka skala patologii społecznej, niewywiązywania się z zobowiązań przez organizatorów imigracji.
15

 . Kaczmarczyk, Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Warszawa 2005, s. 66-68; Migracje jako nowa
P
kwestia społeczna, J. Balicki (red.), Katowice 2008.
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W nowej rzeczywistości imigracyjnej tworzą się specyficzne kategorie imigrantów. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią „ludzie handlu”. Zajmują się oni różnymi formami wymiany towarowej, od handlu ulicznego (bazarowego) po tworzenie
wielkich centrów handlowych (marketów). W sferze tej zaznacza się obecność imigrantów z Dalekiego Wschodu i Kaukazu, zwłaszcza Ormian (dla których handel jest
sferą tradycji narodowej) . Znacząca społeczność stanowią „imigranci – doraźnych
zajęć” są to osoby podejmujące zatrudnienie w różnych sferach usług, gospodarki nie
wymagające specyficznego przygotowania profesjonalnego, a w tym jako pomoce
domowe, prace porządkowe, służba dozorca. W społeczności „imigrantów tranzytowych” nośne zajęcia wiążą się z tzw. dniówkową pracą na budowach, w ogrodnictwie, rolnictwie.
Odrębność imigracyjną stanowią azylanci. Oczekują oni zwykle pomocy socjalno-bytowej od państw, gdzie starają się uzyskać status uchodźców. W sferze zatrudnienia orientują się na zgodności posiadanych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego z podejmowaniem zatrudnienia; aczkolwiek wiąże się ono m.in. ze względu na
barierę językową na sferze usług. Wyjątkowa rzeczywistość ujawnia się w sytuacji
ludzi starannie wykształconych, którzy podejmują zatrudnienie zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz wcześniejszym doświadczeniem zawodowym, m.in. w sferze ochrony zdrowia, oświaty (języków obcych, przedmiotów bloku artystycznego
(muzyki, plastyki, wychowania fizycznego). Dużą społeczność stanowią imigranci
„sfery patologicznej”. Są to jednostki napotykające trudności przystosowawcze do
nowej rzeczywistości kulturowej. Utracili opuszczając swą ojczyznę grupy identyfikacyjne (rodzinne, koleżeńskie, zawodowe). W życiu emigracyjnym nie zaspakajają
wielu podstawowych potrzeb społecznych, a w tym uznania w życiu emigracyjnym,
nie są też w stanie zaspakajać wielu potrzeb egzystencjalnych, rzeczywistość tę rekompensują fikcją odgrywaniem ról, co ma negatywne konsekwencje dla ich relacji
z otoczeniem społecznym. W grupie tej nierzadko spotyka się byłych działaczy społeczno-politycznych, w nowej rzeczywistości podejmują oni próby generowania ładu
instytucjonalizowanego życia społecznego, co nie kończy się powodzeniem.
We współczesnej rzeczywistości migracyjnej obserwuje się przewagę kobiet nad
mężczyznami16. Kobiety często w wieku 25-35 lat podejmują decyzje o życiu migracyjnym. Tworzenie się rodziny staje się rzeczywistością zmarginalizowaną. Jako jednostki tzw. partycypatywne, podejmują decyzje o wyjeździe ze swoich krajów obok
względów ekonomicznych z uwagi na samorealizację cywilizacyjną. Wśród nich
najwyraźniej zaznacza się obecność przedstawicieli z krajów Europy Wschodniej
i Środkowej. Wśród nich wyraźnie zaznacza się obecność Polek. We współczesnej
rzeczywistości imigracyjnej kobiety doświadczają większej przychylności w procesie adaptacyjnym ze strony państw imigracyjnych niż mężczyźni. Łatwiej znajdują
zatrudnienie, zwłaszcza w charakterze pomocy domowych, w sferze ochrony zdrowia (w szpitalnictwie, domach pomocy społecznej, sanatoriach, ośrodkach rekreacji
T. Miłkowski, Kobiety we współczesnych migracjach, w: Migracje i społeczeństwa...dz.cyt., s. 225-233; M. Pawlus, dz. cyt., s. 41-62.
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i wypoczynku), w opiece wychowawczej, edukacyjnej. Są też nierzadko wchłaniane
w rzeczywistość matrymonialną. W krajach o wysokim poziomie rozwoju ekonomicznego obserwuje się zjawisko zawierania małżeństw, gdzie w roli żony występują
cudzoziemki, m.in. obserwuje się zawieranie związków małżeńskich przez bogatych
przedstawicieli państw zachodnioeuropejskich z kobietami z przestrzeni dalekowschodniej Japonkami, Koreankami, Laotankami, Wietnamkami, Tajkami. Z dużą
siłą emigracja zwana matrymonialną ujawnia się w przestrzeni skandynawskiej m.in.
ok. 25 tys. Polek zostało żonami Szwedów. Powstały nawet biura matrymonialne zajmujące się instytucjonalną stroną zawierania mieszanych związków małżeńskich.
W ładzie imigracyjnym charakterystyczne zjawiska stanowią wobec wartości życia
kulturowego, generowane zwłaszcza przez: a) skutki postępu naukowo-technicznego,
b) rozwiązania prawne (a w tym zwłaszcza prawa człowieka i obywatela), c) edukacja
ukierunkowana na tolerancję wobec różnorodności postaw, zachowań, wartości.
W ślad za tym kształtuje się nowy model obywatela, który urzeczywistniany jest
z dużą siłą w życiu diasporalnym. Podstawowe jego cechy zawierają się w: a) natychmiastowym konsumpcjonizmie (zaspakajaniu bez odpowiedzialności kulturowej
potrzeb materialnych, społecznych, politycznych, nieliczenie się przy tym z otaczającym jednostkę – konsumenta rzeczywistością, a przede wszystkim jej skutkami, b)
zmienności postaw, zachowań, opcji ideowych, politycznych, wartości, upodobań,
itp.), c) stechnizowaniu, posługiwaniu się najnowszymi urządzeniami informatycznymi, a w tym w sferze edukacji, uczestnictwa w kulturze, co w konsekwencji generuje powierzchowność recepcji poznawczej, infantylizm, barbaryzację, chamizację
relacji międzyludzkich. W ślad za tym obserwuje się umocnienie się zagrożeń dla
ludzkości wyrażających się, m.in. w: a) dehumanizacji stosunków międzyludzkich,
b) degradacji intelektualnej ludzi, powodowanej wszechobecnością w życiu kulturowym urządzeń informacyjnych (komputerów, internetu), c) trudnościach przystosowawczych człowieka do coraz szybszego tempa życia, d) dysproporcjach między
rozwojem materialnym i duchowym, e) niebezpieczeństwie wykorzystania techniki
do sabotażu, terroryzmu. Rzeczywistość ta generuje wartości, które skutecznie urzeczywistniane są w ładzie diasporalnym, a w tym m.in. a) prawdę zastępuje poprawność polityczna, b) etykę i moralność – skuteczność, c) realność – spektakl, aktorstwo, d) autorytet – idol, e) merytoryczną ocenę rzeczywistość – opinia publiczna,
wyrażana w formie sondażowej.
W ładzie imigracyjnym wyjątkową społeczność stanowią studenci. Na gruncie
europejskim studia zagraniczne traktowane są tradycyjnie jako wartość cywilizacyjna, jako swoista przepustka do elitarnego życia kulturowego. Studia zagraniczne postrzega się jako wyzwanie konfrontacyjne, wyposażające jednostkę w otwartość na
świat, przyswajanie nowych wzorów, postaw, zachowań, życia kulturowego. W Polsce przypomina się, że luminarze kultury zdobywali wykształcenie w różnych krajach świata, a zwłaszcza w przestrzeni zachodnioeuropejskiej17.
A. Chodubski, Mniejszości narodowe w dziejach polskiej cywilizacji, w: Meandry cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne, Toruń 1996, s. 43-55.
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Państwa zwane zachodnimi zachęcają do podejmowania u siebie studiów przez
cudzoziemców. Postrzegają ich jako rzeczników swoich interesów politycznych oraz
potencjalnych młodych pracowników w swej przestrzeni kulturowej. Zjawisko dotyczy m.in. Szwajcarii, Austrii, wielkiej Brytanii, Luksemburga. W krajach tych na
1000 studentów 100 jest cudzoziemcami. Obok kwestii studenckich zwracają uwagę
migracje nauczycieli akademickich. Uznaje się, że wymiana międzynarodowa w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego jest fundamentalnym warunkiem kariery i sukcesu zawodowego. Wymiana ta w rzeczywistości odbywa się w ograniczonym zakresie. Barierą są w niej względy finansowe. W pewnym zakresie urzeczywistniana jest
w ramach programów naukowych takich jak: „Science”, „Leonardo da Vinci”.
Wyjątkową przestrzeń kulturowo-cywilizacyjną dla imigrantów stanowi Polska18.
Od początku lat 90. o status uchodźcy w Polsce ubiega się rocznie od 600 do 1000
cudzoziemców. Najczęściej pochodzących z Armenii, Rosji, Afganistanu, Sri Lanki,
Pakistanu. Imigranci przybywają do Polski głównie nielegalnie, na podstawie fałszywych dokumentów. Przybywają też w celu podjęcia pracy zawodowej przedstawiciele państw sąsiadujących, a w tym zwłaszcza z Ukrainy, Białorusi i Litwy. Podejmują
zatrudnienie głownie w sferze usług, a w tym cenni są jako pomoc domowa (opieka
nad ludźmi starszymi; wśród nich wyraźnie zaznaczają się ludzie starannie wykształceni). Wśród imigrantów są też ludzie nauki, kultury, wysokiej klasy, specjaliści
z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, inżynierowie; nierzadko znajdują zatrudnienie
zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
Szczególną kategorię imigrantów stanowią osoby podejmujące prace w lokalach
rozrywkowych, w salonach masażu erotycznego, klubach nocnych. Są to najczęściej
ludzie młodzi, do 25 roku życia. Stosunek społeczeństwa polskiego do imigrantów jest
dychotomiczny z jednej strony obserwuje się niechęć, nieufność do „obcych”. Postrzega
się ich jako nosicieli zjawisk patologicznych (żebraków, złodziei, sprawców rozbojów,
narkomanii itp.) Z drugiej zaś - wyraża się zrozumienie dla ich położenia społecznego.
Zauważa się, że zachowują się oni podobnie jak Polacy w czasie exodusu.
Udzielanie im pomocy jest zatem spłaceniem moralnego długu wobec innych narodów i państw, których są dłużnikami Polacy pozostający w życiu diasporalnym.
Imigranci w Polsce nie napotykają istotnych barier w sferze zatrudnienia. Są zwykle tzw. tanią siłą pracowniczą. Są ludźmi młodymi, od 16 do 35 roku życia. Pobyt
w Polsce traktują jako rzeczywistość tymczasową (sezonową, tranzytową, handlową).
W stereotypowych wyobrażeniach Polska jawi się imigrantom jako kraj urzeczywistniający ideały wolności, równości, sprawiedliwości, tolerancji. W konfrontacji z rzeczywistością kulturową Polski imigranci wyrażają jedynie zadowolenie z uzyskiwanych dochodów (zarobków), zwłaszcza jeśli zajmują się handlem. Najniższe zarobki
uzyskują imigranci podejmujący pracę w rolnictwie, aczkolwiek przy tym uzyskują
często świadczenia mieszkaniowe i wyżywieniowe. Niemało imigrantów w Polsce
zakłada rodziny. Często Białorusinki, Ukrainki wstępują w związki małżeńskie z Po18

 . Chodubski, Obraz imigracji w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, w: J. E. Zamojski (red.), s. 212226; KultuA
rowe wymiary imigracji do Polski, E. Nowacki, S. Łoziński, Warszawa 2006; Etniczność, pamięć, asymilacja, L.M.
Nijakowskiego (red.), Warszawa 2009.
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lakami. Związki te nie są trwałe. Ok. 80% z nich rozpada się w ciągu pierwszych lat
ich funkcjonowania. Względy legalizacyjne (prawne) powodują, że pojawiają się też
tzw. „białe małżeństwa”. W celu uzyskania możliwości osiedlenia się w Polsce imigranci, zwłaszcza przedstawiciele narodów Azji zawierają formalne mieszane związki małżeńskie z obywatelami Polski; nie jest jednak to zjawisko masowe .
Spośród społeczności imigracyjnych największe trudności adaptacyjne w Polsce
napotykają przedstawiciele krajów Afryki. Przybywają zwykle przypadkowo, m.in.
w ramach tzw. „przemytu”, nie posiadają oni elementarnej wiedzy o kraju i jego odrębności kulturowo-cywilizacyjnej. W konfrontacji z polską rzeczywistością starają
się jak najszybciej opuścić kraj19. Po dłuższym pobycie w Polsce przedstawiciele
Afryki dobrze adaptują się i integrują w rzeczywistości społeczno-politycznej i gospodarczej kraj oraz znajdują zatrudnienie w instytucjach życia publicznego. Rzeczywistość ta charakterystyczna jest zwłaszcza dla cudzoziemców-absolwentów polskich szkół średnich i wyższych.
Ogólny ogląd ruchów migracyjnych w Europie ujawnia rzeczywistość, że są one
ważną siłą przeobrażającą ład kulturowy, powodują zmiany w obrazie życia społecznego oraz bytowego; tworzy się rzeczywistość wielokulturowa w miejscach koncentracji się imigrantów. Ujawnia się partycypatywność obywatelska jednostki, ukazują
duże zaangażowanie w podnoszenie poziomu życia bytowego, a jednocześnie obserwuje się unifikację życia kulturowego wyrażającą się m.in. w tworzenie ładu synkretycznego.
W refleksji ogólnej, wskazując na ujawniające się nowe zjawiska w życiu imigracyjnym Europy zauważa się:
1. Pogłębiające sprzeczności między deklarowania wolnością imigracji a rzeczywistością polityczną poszczególnych państw orientujących się na jej „reglamentowanie”,
2. Otwartość imigrantów na wartości kształtującego się ładu informacyjnego, a w tym
na dążenie do respektowania norm prawa międzynarodowego, odnoszącego się
przede wszystkim do praw człowieka,
3. Tworzenie się dwubiegunowości postaw, zachowań, aspiracji imigrantów. Z jednej strony kształtowania się ich partycypatywności, z drugiej zaś – ujawnia się
trudności przystosowawczych do rzeczywistości diasporalnej, generujących różne
przejawy patologii społecznej,
4. Mitologizowanie rzeczywistości migracyjnej zarówno w wymiarze pozytywnym
– zdobywania ogłady cywilizacyjnej przez imigrantów, jak i negatywnym – „zagubienia” się w procesach przemian kulturowo-cywilizacyjnych,
5. Wybiórcze traktowanie imigrantów przez państwa zachodnioeuropejskie, i akceptowanie imigrantów przynoszących im wymierne korzyści, oraz „odwirowywania”
jednostek i grup nie mogących przystosować do warunków dyktowanych przez
państwa imigracyjne. Sytuacja ta rodzi różne dylematy etyczne Europejczyków,
19

 chodźcy mówią, Stowarzyszenie Amnesty International w Polsce. Zespół do spraw Uchodźców, Podkowa Leśna
U
1997, s.121; J. Hryniewicz, Uchodźcy w Polsce. teoria a rzeczywistość, Toruń 2005; Migracje. Uchodźstwo. Wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie, D. Lalak (red.), Warszawa 2007.
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z jednej strony akceptuje się emigrację jako podstawową wartość obywatelską,
jako rzeczywistość cywilizacyjną, z drugiej zaś – uznaje się ja za siłę generująca
negatywne zjawiska społeczne w rzeczywistości kulturowej państw i narodów.
Summary
Possibilities and barriers of immigration in Europe
Migration has an important role among the cultural phenomena of modern civilization. It is considered to be a fundamental value of shaping a new social reality of the
world. In the European space, especially related with the European Union, realization
of the principle of free movement of persons can be observed. On the other hand
restrictions to the number of immigrants is the reality. It is noted that immigrants are
becoming the controversial point in the newly created integrational order in Europe.
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Sposób kształtowania relacji międzygrupowych
na poziomie lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności muzułmańskiej na przykładzie
Antwerpii (Belgia) i Amsterdamu (Holandia)
Doświadczenia z badania CLIP 2009-2011

Wprowadzenie
Sieć miast partnerskich CLIP (cities for local integration policies for migrants),
działających na rzecz wymiany doświadczeń i tworzenia katalogu dobrych praktyk
w obszarze integracji imigrantów, została powołana do życia w roku 2006 przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, władze miasta Stuttgart oraz
agencję unijną Eurofound z Dublina. Inicjatywa została również wsparta przez Komitet Regionów (CoR), Kongres Europejskich Miast i Regionów (CEMR) oraz Europejską Sieć przeciw Rasizmowi (ENAR). Głównym celem sieci była wymiana doświadczeń w realizacji polityki integracji imigrantów na poziomie lokalnym, dlatego
wsparciem dla sieci miast stała się grupa badawcza CLIP złożona z przedstawicieli
wiodących ośrodków zajmujących się badaniami migracyjnymi. Grupa badawcza
CLIP, we współpracy z władzami miast zrzeszonych w sieci, zrealizowała cztery moduły badawcze, dotyczące integracji imigrantów w obszarze mieszkalnictwa, ich różnorodności, relacji międzygrupowych oraz przedsiębiorczości etnicznej. Każdy moduł
zaowocował raportami prezentującymi wyniki badań prowadzonych w miastach oraz
raportem końcowym, prezentującym rekomendacje dla poziomu lokalnego, narodowego i europejskiego. Badania grupy studyjnej CLIP składały się z analizy danych
zastanych oraz wywiadów pogłębionych prowadzonych z aktorami zaangażowanymi
w proces tworzenia i implementowania polityki integracji imigrantów na poziomie
lokalnym. Badaniami terenowymi objęto miasta uczestniczące w projekcie20.
Wszystkie informacje dotyczące projektu dostępne na stronie: http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/clip.htm.
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Trzeci moduł badawczy CLIP koncentrował się na analizie relacji międzygrupowych na poziomie lokalnym oraz na sposobach kreowania przez władze miejskie
dialogu międzygrupowego w społeczeństwach wysoce zróżnicowanych pod względem etnicznym, kulturowym, językowym i religijnym. Na potrzeby badań terenowych i zbierania materiałów empirycznych autorzy przyjęli szeroką definicję grupy
obejmującą wielu aktorów takich jak: grupy imigranckie, grupy religijne, administracja lokalna, partie polityczne, organizacje pozarządowe, media lokalne itd. Przyjęto
również, że „relacje międzygrupowe odnoszą się do stanu przyjaźni lub wrogości,
współpracy lub rywalizacji, dominacji lub podporządkowania, sojuszu lub wrogości,
pokoju lub wojny między dwoma lub więcej grupami i ich członkami”21. W miastach
charakteryzujących się dużą różnorodnością etniczną, kulturową i religijną mieszkańców, władze miejskie - według Heckmanna - powinny być zainteresowane dwoma rodzajami relacji międzygrupowych: rozwiązywaniem zaistniałych napięć i konfliktów między grupami oraz budowaniem dialogu międzygrupowego zmierzającego
do włączenia istniejących grup w strukturę społeczną miasta22.
Analiza danych statystycznych dotyczących liczby imigrantów mieszkających
w dużych miastach Europy Zachodniej wykazała, że liczną grupę stanowią muzułmanie, którzy bardzo często są przez władze miejskie traktowani jako grupa docelowa programów integracyjnych. Z tego powodu autorzy badania postanowili skoncentrować uwagę na imigrantach muzułmańskich – społeczności szczególnie ważnej dla
kształtowania relacji międzygrupowych.
Pierwszy etap badania CLIP polegał na analizie danych zastanych, natomiast
drugi na badaniu terenowym w uczestniczących w sieci 30 miastach europejskich.
W trakcie badań terenowych prowadzone były wywiady pogłębione z aktorami zaangażowanymi w tworzenie polityki relacji międzygrupowych. Istotna dla projektu
była współpraca grupy badawczej z siecią miast działających na rzecz integracji imigrantów na poziomie lokalnym, polegająca na wymianie doświadczeń oraz dobrych
praktyk realizowanych w miastach biorących udział w projekcie.
1. Liczba imigrantów w Antwerpii i Amsterdamie
a) Antwerpia
Antwerpia jest największym miastem Flandrii, niderlandzkojęzycznej części
Belgii; zamieszkuje ją nieco powyżej 500.000 mieszkańców. Jest jednym z największych portów w Europie. Gospodarka morska była od zawsze magnesem przyciągającym pracowników nie tylko z innych części Belgii, ale również z zagranicy. Pracownicy zarobkowi zaczęli napływać do Belgii po II wojnie światowej w wyniku
podpisania umów bilateralnych, głównie z państwami basenu Morza Śródziemnego.
21
22

M. Sherif, C. Sherif, Social Psychology, New York-Evanstan-London-Tokyo 1969, s.222.
F. Heckmann, Intergroup Relations in the City: Social Scientific Foundations of Intercultural Dialogue, paper presented at the start of the third CLIP module at the CLIP Conference Malmö 12-13 Dec 2008.
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W roku 2004 liczba imigrantów w Antwerpii osiągnęła 8,3% ogółu populacji. Liczba
ta nie obejmowała zarówno nielegalnych imigrantów mieszkających w mieście, jak
również tych, którzy ulegli naturalizacji. Napływ imigrantów do Antwerpii wpłynął
na ogólny wzrost ludności miasta. W roku 2009 liczba imigrantów osiągnęła już
prawie 80 tys., co stanowiło 16,4% wszystkich mieszkańców. Na podstawie danych
statystycznych możemy wyróżnić kilka grup mieszkańców: Belgów, ‘nowych Belgów’ (naturalizowani cudzoziemcy) oraz cudzoziemców mieszkających legalnie na
terenie Antwerpii. W języku niderlandzkim o osobach urodzonych poza Belgią lub
mających przynajmniej jednego rodzica urodzonego poza Belgią mówi się allochton,
co jest przeciwieństwem słowa autochton23. Tabele 1 prezentuje procentowy podział
populacji Antwerpii.
Tabela 1. Struktura populacji miasta Antwerpia
Populacja Antwerpii
Belgowie
Nowi Belgowie
Rezydenci

%
70
13,6
16,4

Źródło: Stadt Antwerpen, District-Loketenwerking, 2009.

W tabeli 1 uwagę zwraca wysoki odsetek ‘nowych Belgów’, czyli naturalizowanych
imigrantów. Jeśli dodamy do tego legalnie mieszkających w mieście imigrantów, to
udział osób posiadających korzenie imigranckie osiągnie 30% ogółu populacji miasta. Tabela 2 prezentuje podział imigrantów mieszkających w Antwerpii na najważniejsze grupy pochodzenia.
Tabela 2. Imigranci mieszkający w Antwerpii, podział na grupy
Liczba mieszkańców Antwerpii (podział na kategorie)
Liczba Procent
Belgowie
403.337
83,6
cudzoziemcy
79.119
16,4
cudzoziemcy ze starych krajów członkowskich (EU15)
25.497
5,3
Cudzoziemcy z nowych krajów członkowskich (EU20)
7.086
1,5
Europejczycy spoza UE
5.956
1,2
Marokańczycy
12.101
2,5
Turcy
4.521
0,9
Źródło: Antwerpen buurtmonitor 2009.

Populacja imigrantów w Antwerpii jest bardzo zróżnicowana jeśli chodzi o kraj pochodzenia, religię i język. Dane z roku 2008 wskazują, że w Antwerpii mieszkali
23

W Belgii i Holandii w odniesieniu do imigrantów, używa się pojęcia allochton co jest przeciwieństwem autochton.
Termin ten używany jest w stosunku do osób które urodziły się poza Holandią/Belgią lub którego jeden z rodziców urodził się poza Holandią/Belgią. Termin ten używany w języku oficjalnym oraz statystykach budzi sprzeciw
szczególnie drugiego pokolenia, które urodzone w kraju przyjmującym bardzo często nie chce być opisywane jako
allochtonen (obcy, cudzoziemcy, imigranci).
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przedstawiciele aż 169 narodowości, z czego najliczniejszą grupą byli Marokańczycy, Holendrzy i Turcy. Interesujące jest, że po rozszerzeniu UE w roku 2004, czwartą
co do wielkości grupą cudzoziemców w Antwerpii byli Polacy. W porównaniu do całej populacji Antwerpii imigranci są młodsi, mają więcej dzieci i są słabiej wykształceni. Jak pokazuje tabela 3, w związku z napływem imigrantów tradycyjna piramida
wieku ludności miasta bardziej przypomina kwadrat, zwiększyła się bowiem liczba
osób młodych.
Tabela 3. Struktura wieku mieszkańców Antwerpii
Populacja Antwerpii
%
18-24 lat
8,6
25-39 lat
22,5
40-64 lat
30,2
65+
18,1
Źródło: Stadt Antwerpen, District-en Loketenwerking, 2009.

Imigranci mieszkający w Antwerpii są bardzo zróżnicowani jeśli chodzi o religię.
Większość stanowią katolicy, ale dotyczy to głównie deklarowanej przynależności,
a nie aktywnego udziału w życiu kościoła katolickiego. Wzmożona aktywność kościoła katolickiego wiąże się z napływem imigrantów z Filipin, Polski i katolickich
krajów afrykańskich. Kościół protestancki ma długą tradycję w Antwerpii i wciąż
jest bardzo aktywny, szczególnie w obszarze społecznym (Protestants Sociaal Centrum). Kościół ortodoksyjny reprezentuje głównie imigrantów z krajów wschodnich,
takich jak Armenia, Białoruś czy Grecja. Mówiąc o religiach nie można zapomnieć
o Żydach, którzy od wieków zamieszkują miasto. Obecnie wspólnota żydowska liczy
między 1500-2000 członków.
b) Amsterdam
Amsterdam, podobnie jak Antwerpia ze względu na swoje portowe położenie od
stuleci był magnesem przyciągającym imigrantów z różnych stron świata. Już w wiekach XVII-XVIII szacowało się, że około 30% mieszkańców Amsterdamu to cudzoziemcy24. Gwałtowny wzrost liczby imigrantów w Amsterdamie miał w okresie
powojennym dwa główne źródła; po pierwsze wiązał się z dekolonizacją, po drugie
z napływem imigrantów zarobkowych, przyciąganych powojennym boomem gospodarczym. Pierwszą grupę stanowili głównie Surinamczycy i Antylczycy, drugą
natomiast głównie Turcy i Marokańczycy. W roku 2008 struktura populacji Amsterdamu była połączeniem 51% mieszkających tam Holendrów oraz 49% imigrantów.
W holenderskich statystykach dokonuje się podziału imigrantów według obszaru pochodzenia, związanego nie z położeniem geograficznym, ale wyznawanymi warto24

I nteresującą mapę zaludnienia Amsterdamu można znaleźć na stronie Muzeum Historycznego w Amsterdamie
http://www.ahm.nl/groeikaart.php.
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ściami oraz rozwojem gospodarczym kraju wysyłającego. Imigranci dzieleni są na
dwie zasadnicze grupy: imigrantów z zachodniego kręgów cywilizacyjnego (Westerse
allochtonen – obejmuje poza Europą, Japonię, Australię, Stany Zjednoczone), którzy
w Amsterdamie stanowią 14% ogółu populacji i imigrantów spoza zachodniego kręgu cywilizacyjnego (niet Westerse allochtonen) stanowiących 35% populacji.25 Pod
pojęciem „imigranci spoza zachodniego kręgu cywilizacyjnego” rozumie się przede
wszystkim muzułmanów. W Holandii, podobnie jak w Belgii, w odniesieniu do imigrantów używa się również terminu allochton,co jest przeciwstawieniem autochtona.
Termin ten został już wcześniej wyjaśniony w tekście. Biorąc pod uwagę różne sposoby definiowania imigrantów, uwzględnianie lub nieuwzględnianie naturalizowanych
imigrantów oraz drugiego i trzeciego pokolenia, należy z wielką starannością interpretować dane statystyczne dotyczące zjawiska migracji zarówno w Holandii, jak również w Belgii. Szczegółowy podział populacji Amsterdamu prezentuje tabela 4.
Tabela 4. Struktura populacji Amsterdamu z podziałem na największe grupy etniczne
2008
2008
2008
2008
Grupy etniczne
liczba
%
1 pokolenie 2 pokolenie
Holendrzy
381.374
51%
Surinamczycy
68.813
9%
40.218
28.595
Marokańczycy
67.153
9%
34.390
32.763
Turcy
38.913
5%
21.523
17.390
Antylczycy
11.440
2%
7.017
4.423
Kraje rozwinięte
107.422
14%
57.963
49.459
Inni kraje
72.175
10%
48.470
23.705
rozwijające się
Razem
747.290
100%
209.581
156.335
Źródło: O+S Amsterdam 16 kwietnia 2009.

Dane zebrane przez miasto Amsterdam w 2008 roku wyraźnie wskazują, że grupami o największym przyroście liczy imigrantów są Bułgarzy i Rumuni. Po otwarciu
rynku pracy dla nowych krajów członkowskich w 2007 roku do Holandii przybyło
również wielu pracowników zarobkowych z Polski.
Podobnie jak w Antwerpii, imigranci w Amsterdamie są wyraźnie młodsi od społeczeństwa przyjmującego. Procentowy udział osób powyżej 65 roku życia w poszczególnych grupach imigranckich wygląda następująco: Surinamczycy 6%, Turcy
i Marokańczycy 3%, Holendrzy 17%. Zarówno Turcy, jak również Marokańczycy
są grupą etnicznie młodą: 53% Turków mieszkających w Amsterdamie ma mniej
niż 25 lat, wśród Marokańczyków udział tej grupy wynosi 58%. Biuro StatystyczPodobnie jak termin allochton, również podział na ‘westerse allochtonen’ oraz ‘niet westerse allchtonen’ budzi
emocje przede wszystkim wśród imigrantów ale również uczestników debaty na temat integracji w Holandii i Belgii. Podział ten wskazuje przede wszystkim na rozwój ekonomiczny krajów pochodzenia imigrantów oraz na
wartości (religia), które wyznają. Termin imigranci spoza zachodniego kręgu cywilizacyjnego wskazuje przede
wszystkim na muzułmanów, którzy stanowią dla kraju największe wyzwanie jeśli chodzi o integrację.

25
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ne w Amsterdamie stwierdziło również, że muzułmanie w mieście stanowią około
11,5%, przy czym liczba ta obejmuje jedynie muzułmanów powyżej 18 roku życia.
Biorąc pod uwagę, że rodziny muzułmańskie są zazwyczaj wielodzietne, należałoby
ten stan podwyższyć o dalsze kilka procent.
Imigranci w Amsterdamie mają więcej dzieci niż Holendrzy, podobnie jak muzułmanie w Antwerpii. Pozycja ekonomiczna imigrantów mieszkających w Amsterdamie również w znaczący sposób odbiega od mieszkających w mieście Holendrów,
o czym świadczy chociażby poziom bezrobocia w poszczególnych grupach.
2. Polityka relacji międzygrupowych na poziomie lokalnym
a) Antwerpia
Główne założenia polityki relacji międzygrupowych oraz polityki integracyjnej
w Antwerpii zostały zawarte w dwóch dokumentach: Bestuurakkord 2007-2013 oraz
Het Stadtplan Diversiteit26. Najważniejsze założenia polityki integracji imigrantów
zakładają: budowanie wspólnoty, równość szans i obowiązków, aktywne obywatelstwo oraz spójność społeczną. W obu wspomnianych dokumentach różnorodność
mieszkańców miasta rozumiana jest nie jako przeszkoda, ale wyzwanie dla budowania tożsamości miasta. Za jedno z podstawowych działań władze lokalne uznały
zachęcanie liderów różnych grup etnicznych, kulturalnych i religijnych oraz różnorodnych organizacji do wykorzystywania istniejących środków finansowych przeznaczonych na budowanie wspólnej przestrzeni w najbliższym sąsiedztwie i w całym mieście. Drugim ważnym elementem tworzonej polityki miała być poprawa
komunikacji władz miejskich z organizacjami imigranckimi i włączenie ich w działania zmierzające do budowania relacji międzygrupowych. Do realizowania założeń
sformułowanej przez władze miejskie polityki powołano departament Samen Leven
(Żyć razem) z sekcją Ontmoeting (Spotkanie). Według pracowników departamentu,
ich najważniejszym wyzwaniem jest budowanie pozytywnych i efektywnych relacji
między przedstawicielami różnych organizacji imigranckich. W tym celu szkoleni
są wolontariusze, buduje się infrastrukturę centrów kulturalnych w poszczególnych
dzielnicach oraz tworzy projekty zachęcające mieszkańców należących do różnych
grup do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta.
Zarówno przedstawicie administracji miejskiej, jak również przedstawicie organizacji muzułmańskich podkreślali, że jednym z najtrudniejszych zagadnień we
wspólnych relacjach są kwestie religijne. Najważniejsze problemy, które według
przedstawicieli organizacji muzułmańskich powinny być uwzględnione przez władze miejskie to: równe traktowanie i szacunek dla różnych religii, uznanie meczetów
i muzułmańskich miejsc modlitwy, udzielanie wsparcia muzułmańskim nauczycie26

h ttp://www.antwerpen.be/docs/Stad/Bedrijven/Marketing_en_communicatie/MC_Com/Bestuursakkoord_2007_2012_def.pdf. http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Bedrijven/Sociale_zaken/SZ_Emanc/Stadsplan_Diversiteit_definitieveversie.pdf [dostęp 6.08.2012].
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lom w publicznych szkołach, zorganizowanie miejsca przeznaczonego do rytualnego
uboju zwierząt, wybudowanie cmentarza.27
Mimo wieloletnich doświadczeń w tworzeniu polityki integracyjnej i budowaniu
relacji między społeczeństwem Antwerpii a mieszającymi w mieście muzułmanami,
sytuacja wydaje się bardzo skomplikowana, zaś relacje dalekie od dobrych. W tym
miejscu należy wspomnieć, że Antwerpia od roku 1988 stała się siedzibą flamandzkiej partii skrajnie prawicowej Vlaams Belang (wcześniej funkcjonującej pod nazwą
Vlaams Block). Partia ta w swoim programie zawsze występowała przeciwko imigrantom, a muzułmanie byli przez nią wielokrotnie wskazywani jako grupa, która
nie potrafi zintegrować się ze społeczeństwem belgijskim. Vlaams Belang stanowił
do wyborów w roku 2012 ważną siłę w radzie miasta Antwerpii. W roku 2006 partia
uzyskała 20 mandatów w liczącej 55 mandatów radzie miasta. To z jej inicjatywy
został wprowadzony zakaz noszenia chust przez muzułmanki zatrudnione w administracji miasta. Decyzja ta wywołała sprzeciw społeczności muzułmańskiej i protesty, do których przyłączyli się również przedstawiciele innych grup narodowych
zamieszkałych w Antwerpii28.
Przyjmując dokumenty Bestuurakkord 2007-2013 oraz Het Stadtplan Diversiteit
władze Antwerpii postanowiły zmienić koncepcję kontaktów z imigrantami. Zamiast
tworzenia jednego ciała doradczego, złożonego z przedstawicieli różnych grup etnicznych, postanowiono wzmacniać współpracę i budować dialog międzygrupowy.
Miasto postawiło na intensyfikowanie kontaktów z imigranckimi „organizacjami parasolowymi” oraz indywidualnymi imigrantami odgrywającymi rolę liderów w swoich grupach etnicznych29. W związku ze zmianą koncepcji kontaktów z imigrantami,
zmienił się również sposób finansowania przez miasto projektów zgłaszanych przez
organizacje imigranckie. Szczególną uwagę zwracano nie na finansowanie pojedynczych grup etnicznych, ale na projekty wspierające różnorodność, budujące współpracę międzygrupową i angażujące przedstawicieli różnych grup etnicznych. Władze
Antwerpii nie przeznaczały środków na wspieranie działalności religijnej, jednak
dopuszczały finansowanie projektów społecznych czy kulturalnych, adresowanych
do wszystkich obywateli miasta, a zgłaszanych przez organizacje religijne.
W roku 2006 miasto Antwerpia wprowadziło nowy slogan reklamowy: ‘t Stadt is van
idereen (miasto dla każdego), podkreślający różnorodność etniczną jego mieszkańców
i dążenie do budowania poprawnych relacji między wszystkimi mieszkańcami miasta.
Mówiąc o Antwerpii, warto przybliżyć kilka udanych projektów wpisanych w strategię budowania dialogu międzykulturowego oraz spójności społecznej. Projekt ‘InterIslam został uznany w Belgii w roku 1979.
Akcja Baas over eigen Hoofd (Pani własnej głowy) organizowana przez platformę BOEH! była protestem przeciw
wprowadzonemu zakazowi noszenia chust przez muzułmanki zatrudnione w administracji Antwerpii; szczegóły na
www.baasovereigenhoofd.be.
29 
Do najważniejszych „organizacji parasolowych” należą: Het Internationaal Comite – zrzeszająca różne organizacji imigranckie, Kerkwerk Multicultureel Samenwerking – sieć kościołów pracujących na rzecz różnorodności,
Federatie Marokkaanse Vereingingen - mimo swojej nazwy członkami są muzułmanie z różnych krajów, Platform
Allochtonen Jeugdvereingingen – zarząd organizacji jest zróżnicowany etnicznie, a jej rola polega na włączaniu
w projekty różnorodnych etnicznie organizacji imigranckich działających w Antwerpii.
27
28
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cultural stewards’ skierowany jest do przedstawicieli różnych grup etnicznych, którzy
jako wolontariusze zainteresowani są pomocą w organizowaniu imprez kulturalnych.
Zadaniem „stewarda” jest również zachęcenie przedstawicieli własnej grupy etnicznej
do aktywnego udziału w imprezach organizowanych przez miasto.
„Sekretariaty w sąsiedztwie” to miejsca opłacane z budżetu miasta, w których
przedstawiciele różnych grup zamieszkujących daną dzielnicę mogą w godzinach
urzędowania korzystać z komputerów i internetu w celu prowadzenia prac administracyjnych związanych z działalnością organizacji czy grupy inicjatywnej. Ma
być to również miejsce spotkania przedstawicieli różnych grup mieszkających po
sąsiedzku.
Liderzy projektów – wyłaniani w drodze konkursów i opłacani z budżetu miasta
– mają za zadanie zachęcać organizacje imigranckie do inicjowania wydarzeń kulturalnych prezentujących mieszkańcom Antwerpii różnorodność etniczną ich miasta.
Jednym ze sztandarowych już projektów jest organizowany w północnej części miasta festiwal Bazaar, prezentując różne kultury, tradycje, kuchnie i zwyczaje mieszkańców Antwerpii.
b) Amsterdam
W ciągu ostatnich dziesięcioleci polityka integracyjna miasta Amsterdamu podlegała zmianom, podobnie jak polityka wobec imigrantów w Holandii. W dokumencie
Erbij Horen en Meedoen 2003 integracja została zdefiniowana jako uczestnictwo, aktywny udział w życiu miasta, stawanie się pełnoprawnymi mieszkańcami. Sztandarowym programem realizującym założenia polityki miasta jest Wij Amsterdammers
(My amsterdamczycy), który ma dążyć do przeciwdziałania wykluczeniu imigrantów,
polaryzacji w obrębie miasta oraz do wspierania spójności społecznej. Najważniejsze
zadania to przede wszystkim budowanie wiedzy o współobywatelach i różnorodności etnicznej miasta, wzmacnianie kapitału społecznego, promowanie tolerancji dla
odmienności, jak również przeciwdziałanie radykalizacji. Jednostką administracyjną
odpowiedzialną za realizacji projektu jest Platform Amsterdam Samen (PAS- Platforma Amsterdam Razem), której przyznano dużą samodzielność w podejmowaniu
inicjatyw i wdrażaniu projektów. PAS pracuje zarówno z centralną administracją
miasta, jak również z władzami dystryktów, na które miasto jest administracyjnie
podzielone. Według PAS najważniejszym działaniem jest szukanie kanałów komunikacji i elementów wspólnych łączących społeczeństwo przyjmujące z różnymi grupami imigrantów. Muzułmanie stanowią we wspomnianej polityce i prowadzonych
projektach grupę szczególną. Jednym z pomysłów PAS jest praca z mediami w celu
prezentacji islamu i kultury muzułmańskiej bez powielania stereotypów i budowania
niechęci czy strachu, co dało się zaobserwować po atakach terrorystycznych w USA
i Europie. Podobnie jak w Antwerpii, również w Amsterdamie działania władz koncentrują się na szukaniu liderów środowisk imigranckich dających szansę dotarcia
do tych grup (budowanie kapitału społecznego wiążącego i pomostowego według
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Putnama). Według tej koncepcji liderzy mają stanowić rodzaj pomostu łączącego
władze obu miast, ich rodzimych mieszkańców oraz imigrantów. Bardzo często słaba
znajomość języka kraju przyjmującego, odrębność kulturowa i religijna wpływają
na ograniczone zaufanie imigrantów do instytucji publicznych. Celem polityki Amsterdamu jest promowanie aktywnego obywatelstwa, czyli włączanie się imigrantów
w życie kulturalne, społeczne i polityczne miasta. Proces budowania pozycji społecznej jest skierowany zarówno do jednostek, jak również do organizacji imigranckich,
których działalność jest w większości przypadków ograniczona do własnej grupy.
Jeśli chodzi o funkcjonowanie PAS, interesujące jest, że nie działa on jedynie
z poziomu centralnej administracji miasta. Od 2006 roku każdy z dystryktów ma
własny budżet na realizacji opracowanych przez siebie inicjatyw, co pozwala je
dostosować do potrzeb określonego sąsiedztwa. Już od lat 60. XX w. Amsterdam wspierał działalność organizacji imigranckich, w pierwszym etapie surinamskich, subsydiując wynajmowanie biur oraz bieżącą działalność organizacji, które w tamtym czasie koncentrowały się na wspieraniu nauki języka rodziców czy
działalności religijnej. Obecnie finansowanie organizacji imigranckich zmieniło
się i odbywa się na zasadzie finansowania projektów, które powinny odpowiadać
założeniom polityki miasta, o której była mowa wcześniej. W roku 2009 aż 79
organizacji imigranckich za pieniądze miasta zorganizowało 478 akcji, dotyczących w większości problematyki zdrowia i emancypacji kobiet (głównie muzułmańskich).
Jeśli chodzi o działalność organizacji religijnych, to podobnie jak w Antwerpii,
również w Amsterdamie organizacje religijne mogą się ubiegać o granty z budżetu miasta. Muszą one jednak dotyczyć działań integracyjnych, które powinny być
otwarte na wszystkich obywateli miasta, a nie jedynie przedstawicieli jednej grupy
etnicznej czy religijnej. Część organizacji religijnych, takich jak meczety, powołała
oddzielne stowarzyszenia, które startują w konkursach organizowanych przez miasto, żeby wyraźnie oddzielić działalność religijną od innych form aktywności (np.
stowarzyszenie Ibno Khaldoun działające przy meczecie Al Kabir mosque). Innym
sposobem uzyskania środków przez organizacje religijne jest organizowanie działań
mających na celu zapoznanie mieszkańców Amsterdamu w konkretną religią. Przykładem może być Ramadan festival, który w roku 2008 skupiając wiele inicjatyw
trwał w mieście przez cztery tygodnie.
Na koniec dwa przykłady dobrych praktyk wypracowanych w Amsterdamie
w ramach polityki integracji imigrantów. W dystrykcie Westerpark, który jest zróżnicowany etnicznie, i w którym w przeszłości występowały problemy z gangami
nieletnich imigrantów, wprowadzono projekt Jong in Westerpark. Miał on na celu
budowanie porozumienia między przedstawicielami różnych grup etnicznych, a zarazem budowanie ich przywiązania do miejsca zamieszkania. Projekt opierał się na
czterech prostych zasadach: każdy jest jednym z nas, dbamy o siebie nawzajem, dbamy o miejsce, w którym mieszkamy, stosujemy formy samokontroli. Zasady te był
promowane w szkołach, w czasie lekcji Koranu w meczetach, na zajęciach sporto-

50

Część 1. Imigranci w Europie

wych etc. Projekt wystartował w 2005 roku, a po dwóch latach popierało go już 70
organizacji lokalnych.
W dystrykcie Bos en Lommer imigranci stanowią 65% ogółu mieszkańców (najwyższy udział procentowy wśród dystryktów w Amsterdamie); wśród nich 23% to
Marokańczycy, a 16% - Turcy. W dystrykcie zmagającym się z wysokim bezrobociem, biedą, przeludnionymi mieszkaniami, zajmowanymi głównie przez nowo
przybyłych imigrantów, jako inicjatywa oddolna powstał projekt Connect. Został
zorganizowany przez 37 letniego Marokańczyka Saida Bensellams, któremu udało
się rozpocząć pracę z wykluczoną młodzieżą, którą udało się włączyć się do kilku
inicjatyw: Flying Brigade – pomoc policji w negocjacjach ze zbuntowaną młodzieżą, unikanie konfliktów i eskalacji negatywnych emocji, Karam – zbieranie i naprawianie sprzętu medycznego potrzebnego Marokańczykom i Surinamczykom,
Parking Project – zabezpieczanie parkingów na dużych imprezach masowych.
Kontynuacją rozpoczętych inicjatyw było powołanie stowarzyszenia Connect,
odpowiedzialnego za wdrożenie dwóch interesujących projektów: Father Project
i Mother Project, które miały pomagać w rozwiązywaniu problemów na linii rodzice-dzieci, w ubogich, wykluczonych społecznie rodzinach imigranckich.
Na zakończenie omawiania polityki międzygrupowej w Amsterdamie należy jeszcze
wspomnieć Stedelijk Overleg Diversiteit, utworzony w roku 2005, który cztery 4 razy
w roku spotyka się z Advisory Board on Diversity and Integration, będącym organem
doradczym złożonym z ekspertów. Celem tych spotkań jest przedstawienie problemów
i potrzeb poszczególnych grup etnicznych, zgłaszanych przez ich organizacje.
3. Muzułmanie jako adresaci polityki międzygrupowej
a) Antwerpia
Muzułmanie stanowią znaczącą grupę imigrantów żyjących w Antwerpii. Z danych zgromadzonych przez Buurmonitor wynika, że w tym segmencie społeczności miejskiej największy udział mają Marokańczycy i Turcy. Obie grupy reprezentują 10,1% ogółu populacji, co w liczbach bezwzględnych oznacza 48 882
mieszkańców miasta30. Belgowie postrzegają muzułmanów jako grupę problematyczną, wykazującą duże trudności w integracji i akceptacji wartości uznawanych
za istotne przez miejscowe społeczeństwo. Muzułmanie natomiast uważają, że
wraz ze wzrostem poparcia dla partii Vlaams Belang atmosfera w mieście uległa
pogorszeniu. Władze miasta zdają sobie sprawę z trudności w kontaktach między muzułmanami a społeczeństwem przyjmującym. Z badań przeprowadzonych
przez Uniwersytet w Hasselt wynika, że dystans społeczno-kulturowy między
imigrantami a społeczeństwem przyjmującym jest bardzo duży. Tabela 5 wyraźnie
obrazuje ten problem.
30

Buurmonitor, Stadt Antwerpen, District-en Loketenwerking 2009.
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Tabela 5. Liczba przyjaciół jakich Belgowie mają wśród wspólnoty marokańskiej
Liczba przyjaciół
Procent odpowiedzi
ze wspólnoty marokańskiej
respondentów (Belgów)
Zero
79,3%
1-2
11,8%
3-5
6,5%
6-10
2,2%
Więcej niż 10
0,3%
Liczba wszystkich respondentów
323 (100%)

Źródło: M.Van Craen,, K. Vancluysen, and J. Ackaert,, Vooorbij wij en zij? De social- culturele afstand
tussen allochtonen en autochtonen tegen de meetlat, Bruges, Vanden Broele, 2007.

Badania pokazują, że większość muzułmanów w mieście, mimo prowadzonej polityki wspierania relacji międzygrupowych, nie utrzymuje żadnych kontaktów ze społecznością przyjmującą i żyje w zamkniętych wspólnotach. Jeśli przyjmiemy, że pogawędka
sąsiedzka jest nie mniej istotna dla budowania sensu przynależności do wspólnoty niż
uczestnictwo w organizacji, to z dostępnych danych wynika, iż ponad 40% Belgów nigdy
nie rozmawiało ze swoimi sąsiadami pochodzenia muzułmańskiego. Z całą wyrazistością
wyłania się zatem złożony obraz głęboko podzielonego społeczeństwa tego miasta.
Władze Antwerpii nie adresują polityki integracyjnej do jednej grupy etnicznej
czy religijnej. Polityka różnorodności w swoich założeniach ma prowadzić do poprawy relacji międzygrupowych i włączenia różnych grup etnicznych w nurt życia
społeczno-kulturalnego miasta. Z wywiadów zarówno z przedstawicielami wspólnoty muzułmańskiej w Antwerpii, jak również z pracownikami administracji wynika,
że kontakty między obu społecznościami wymagają największego zaangażowania.
W wywiadach muzułmanie formułowali kilka zasadniczych osi nieporozumienia:
- poczucie dyskryminacji w sferze publicznej, odczuwalne szczególnie przez wykształconych muzułmanów, jak również tych posiadających podstawową znajomość języka flamandzkiego (w wywiadach muzułmanie podkreślali, że w szkołach,
administracji publicznej są traktowani jako obywatele drugiej kategorii, a zarazem
z olbrzymią rezerwą)
- dress code w administracji publicznej, czyli zakaz noszenia chust przez muzułmanki zatrudnione w administracji (krytykowano przede wszystkim nagły i niekonsultowany sposób wprowadzenia zakazu, który wywołał u zatrudnionych w administracji muzułmanek poczucie dyskryminacji)
- obawy dotyczące porażki polityki edukacyjnej wobec dzieci imigranckich (dzieci
imigranckie w momencie rozpoczynania edukacji są dwa lata opóźnione w stosunku do dzieci belgijskich w zakresie znajomości języka flamandzkiego; niewyrównywanie tej różnicy prowadzi do wypadania z procesu edukacji, a w konsekwencji
do problemów na rynku pracy)
- frustracja z powodu powszechnej niewiedzy społeczeństwa belgijskiego na temat
islamu i społeczności muzułmańskiej mieszkającej w Antwerpii
- obawy dotyczące bardzo powolnego procesu uznawania już funkcjonujących me-
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czetów na terenie Antwerpii (islam w Belgii uzyskał status oficjalnej religii w roku
1974, ale dopiero w 2007 roku zostały za zgodą państwa uznane pierwsze meczety
we Flandrii; ze względu na wymaganie wielu pozwoleń)
- obawy dotyczące utrudnień przy wznoszeniu nowych meczetów i miejsc spotkań
wspólnoty muzułmańskiej
- problemy z uzyskaniem miejsca i zezwoleń na ubój rytualny.
Władze miasta zdecydowały się odejść od formuły ciała doradczego złożonego
z przedstawicieli organizacji imigranckich i nastawiły się na budowanie kontaktów
z organizacjami pozarządowymi, wśród których organizacje imigranckie odgrywają
ważną rolę. W ramach departamentu Samen Leven została powołana sekcja Social
Networking Team, która jest odpowiedzialna za budowanie dialogu z różnymi grupami imigranckimi działającymi w mieście. Do zadań sekcji należy również zachęcanie
organizacji imigranckich do podejmowania wspólnych inicjatyw mających na celu
promowanie różnorodności jako wartości samej w sobie, a nie przeszkody w życiu
miasta. Za dobrą praktykę można uznać wspieranie tendencji emancypacyjnych w organizacjach muzułmańskich, przez udzielanie wsparcia logistycznego i administracyjnego oraz kierowanie na kursy osób zaangażowanych w działalność. Mimo przyznania wielu grantów wspierających organizacje muzułmańskie, niewiele dotąd inicjatyw
zostało skierowanych wprost do szerszego odbiorcy. Były to zazwyczaj festiwale
uliczne, festyny sąsiedzkie oraz publiczne debaty. Szczególnie warte podkreślenia są
dwie inicjatywy prezentujące islam i muzułmanów mieszkańcom Antwerpii:
- Dar es Salaam to inicjatywa angażująca wiele organizacji etnicznych, religijnych
i kulturalnych promująca dialog międzykulturowy. Zorganizowano dotąd sześć
spotkań ‘o muzułmanach i z muzułmanami w Antwerpii’. Omawiane tematy dotyczyły: muzułmanów w Antwerpii, historii islamu, kobiet w islamie, młodych muzułmanów, debaty na temat chust oraz przyszłości islamu w Europie31.
- Platforma BOEH! zorganizowała debaty ‘Różnorodność jest w rzeczywistości’ dotyczące dyskryminacji oraz dyskusje na temat noszenia przez muzułmanki chust
w miejscach publicznych32.
b) Amsterdam
Wspólnota muzułmańska w Amsterdamie składa się głównie z Turków, Marokańczyków, Surinamczyków i Pakistańczyków oraz z mniej licznych Afgańczyków, Irakijczyków czy Egipcjan. Konsekwencją wydarzeń związanych z zabójstwami Pima
Fortyna i Theo van Gogha (obaj wyrażali krytyczne opinie na temat muzułmanów
w Holandii) był bez wątpienia wzrost negatywnych odczuć rdzennych mieszkańców
Amsterdamu w stosunku do mniejszość muzułmańskiej. Z kolei atmosfera debaty
poświęconej integracji muzułmanów w Holandii, spowodowała wśród członków tej
społeczności poczucie wykluczenia i niechęci. Debata dotycząca tożsamości drugie31
32

www.dar-es-salaam.be [dostęp 6.08.2012].
www.baasovereigenhoofd.be [dostęp 6.08.2012].
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go i trzeciego pokolenia imigrantów muzułmanów mieszkających w Amsterdamie,
podobnie jak w Antwerpii, dotyczyła noszenia chust przez muzułmanki w miejscach
publicznych, aranżowanych małżeństw i pozycji kobiety w Islamie oraz sposobów
wychowywania dzieci urodzonych w Holandii przez konserwatywnych rodzicówimigrantów, którzy nadal pielęgnują tradycje religijne i kulturowe, mające swoje korzenie w latach 60. czy 70. XX w.
Mając na uwadze rozdział kościoła od państwa, miasto nie prowadzi polityki zorientowanej na muzułmanów jako grupę religijną. Trudno jednak prowadzić politykę różnorodności i relacji międzygrupowych, pomijając równocześnie tak znaczącą
część mieszkańców Amsterdamu, dla których religia jest bez wątpienia elementem
łączącym. Jednym z celów PAS było budowanie sieci i wspieranie działań aktywizujących społeczność muzułmańską jako aktora życia społecznego miasta. Jedną
z inicjatyw była zebranie młodych, aktywnych muzułmanów z różnych organizacji i szkolenie ich w ramach Network of Key Figures. W ramach projektu udało się
zebrać przedstawicieli nawet najbardziej radykalnych organizacji muzułmańskich,
takich jak ortodoksyjny meczet El Tawheed i turecka organizacja Milli Görüs, co
bez wątpienia pozytywnie wpłynęło na łagodzenia napięć wewnątrz tej zróżnicowanej grupy etnicznej. Władze miasta wspierały również działania podejmowane
przez Moslim Jongeren Amsterdam zmierzające do prezentacji Islamu i muzułmanów mieszkających w Amsterdamie pozostałym jego mieszkańcom. Wymieniając
projekty wspólnoty muzułmańskiej, należy wspomnieć o Poldermoskee, które zostało powołane do życia przez młodych muzułmanów, stawiających pytania dotyczące
tożsamości i ich pozycji w społeczeństwie holenderskim. Centrum było inicjatorem
i organizatorem wielu debat dotyczących islamu i tematów związanych z funkcjonowaniem muzułmanów w Amsterdamie i szerzej w Holandii.
Zakończenie
Antwerpia od wieków była miejscem przyciągającym imigrantów z różnych stron
świata, jednak proces ich napływu zintensyfikował się dopiero po drugiej wojnie
światowej, na trwale zmieniając strukturę etniczną miasta. Od początku zakładano,
że imigranci osiedlający się w mieście staną się jego pełnoprawnymi mieszkańcami,
akceptującymi zarazem zasady rządzące społeczeństwem flamandzkim. Obecnie aż
12% mieszkańców miasta stanowią muzułmanie, których religia, język i tradycja zasadniczo różni się od kultury flamandzkiej, co oznacza, że władze miasta stają przed
olbrzymim wyzwaniem integracyjnym. Analizując realizowaną politykę miasta widać, iż integracja jest rozumiana jako proces dwustronny, wymagający zmiany zarówno po stronie imigrantów, jak również społeczeństwa przyjmującego. Jak widać
na przykładzie Antwerpii budowanie relacji międzygrupowych oraz dialogu międzykulturowego jest procesem długotrwałym i niezwykle złożonym. Mimo wprowadzania programów integracyjnych oraz finansowania projektów zmierzających do integracji wszystkich obywateli miasta, wciąż obserwujemy w Antwerpii fragmentację
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i podział na grupy etniczne zamknięte na siebie i nie wchodzące w interakcje z innymi grupami. Mimo podjętych starań i wprowadzania polityki różnorodności pojmowanej nie jako przeszkoda, ale wartość dla miasta, imigranci pozostają oddzieleni
od Flamandów nie tylko geograficznie (mieszkają w innych dzielnicach miasta), ale
głównie społecznie. Cytowane wcześniej badania Uniwersytetu w Hasselt pokazują,
że większość Flamandów ma znikome kontakty szczególnie z muzułmanami żyjącymi w Antwerpii. Jedynym momentem, kiedy Flamandowie zapoznają się z niezwykle zróżnicowanym etnicznie obliczem miasta, są festiwale organizowane przez
organizacje imigranckie, a finansowane przez władze miasta (takie jak np. Bazaar).
Amsterdam jest równie interesującym miastem, w którym imigranci oraz osoby
mające imigranckie korzenia stanowią 50% populacji, przy czym aż 23% spośród
nich ma przyjaciół i znajomych tylko we własnej grupie etnicznej. Wyraźnie to wskazuje na podziały i tworzenie się paralelnych wspólnot żyjących na obszarze miasta.
Amsterdam jako miasto imigrantów od zawsze wspierał działalność organizacji imigranckich. Po wydarzeniach związanych z zabójstwem Theo van Gogha i wzmocnieniu się tendencji radykalnych zarówno wśród społeczności rdzennej, jak również
muzułmanów, miasto jeszcze bardziej zintensyfikowało politykę przeciwdziałającą
dyskryminacji i wykluczeniu jakichkolwiek grup z życia miasta. Szukanie liderów
wśród społeczności muzułmańskiej i wykorzystywanie ich wiedzy i znajomości dla
wzmacniania pozycji organizacji i pojedynczych imigrantów jest metodą stosowaną
przez władze miejskie zarówno w Amsterdamie, jak również w Antwerpii.
Widać również, że oba miasta odeszły od ciągłego finansowania organizacji imigranckich na rzecz finansowania projektów, które bieżąco ewaluowane mają wpisywać się w założenia polityki integracji z naciskiem na budowanie relacji międzygrupowych. W przypadku obu miast władze starają się kłaść nacisk na angażowanie jak
największej liczby aktorów w proces budowanie zróżnicowanego etnicznie, ale spójnego społeczeństwa. Komunikacja między aktorami zaangażowanymi w ten proces,
a reprezentującymi różne środowiska wydaje się być jednym z większych wyzwań
stojącym przez władzami oby miast w najbliższym czasie.
Summary
Method of forming inter-relationships at the local level, with particular
emphasison the Muslim community as an example of Antwerp (Belgium) and
Amsterdam (Netherlands). Experiments from research of CLIP 2009-2011
For many years Western European countries have been developing an integration policy, which should take into consideration the cultural, language and religious
differences and lead to the efficient and peaceful existence of all groups constituting society. From the very beginning, intergroup relations policy was carried out
intensively on the local level, especially in the big cities which due to their economic
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development always attracted migrants. Developing intergroup relations and encouraging a successful intercultural dialogue involve many actors on the local level, such
as: local authorities, immigrant organizations, NGOs, labour organizations, churches,
political parties. This article is based on the research material collected during CLIP
(cities for local integration policy) research project between 2009-2011, particularly
during the module “Intergroup relations and intercultural policies” focused on the
position of Muslims in European cities.
The purpose of this article is to compare intergroup policies as part of immigrant’s
integration policy in two cities: Antwerp (Belgium) and Amsterdam (The Netherlands). Both cites have a high number of immigrants representing various cultures,
languages and religions. Apart from presenting the way of defining intergroup relations, target groups of the policy and actors involved, some examples of good practice will be discussed in this article.
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Polityka imigracyjna i integracyjna Francji w okresie
prezydentury Nicolasa Sarkozy’ego - zarys problemu

Wstęp
Jednym z najważniejszych współczesnych wyzwań demograficznych dla Europy Zachodniej jest zjawisko rosnącej imigracji i związana z nim potrzeba integracji
imigrantów, którzy osiedlają się w państwach przyjmujących. Problem ten występuje również we Francji, która jest państwem o długiej tradycji migracji. Pomijając
kontekst historyczny, należy stwierdzić, iż od końca XX w. imigracja zarobkowa
w Heksagonie ustąpiła miejsca tej z powodów rodzinnych. Jednocześnie, konflikty
i niestabilna sytuacja w niektórych państwach świata przyczyniają się do postępującej imigracji politycznej z byłej Jugosławii, Turcji, Sri Lanki, Demokratycznej Republiki Konga, Haiti i Rosji33. Po wiośnie arabskiej w 2011 r. wzrosło ryzyko gwałtownego napływu dużej liczby imigrantów z państw Afryki Północnej i Bliskiego
Wschodu, co rzutowało na dalszy kierunek francuskiej polityki imigracyjnej oraz na
przebieg kampanii prezydenckiej.
Temat niniejszego artykułu świadomie został sformułowany stosunkowo szeroko,
ponieważ ma charakter przekrojowy. Jego celem jest zwrócenie uwagi na kluczowe
zagadnienia dotyczące polityki imigracyjnej i integracyjnej Francji w ostatnich latach, z naciskiem na okres prezydentury Nicolasa Sarkozy’ego (2007–2012). Zasygnalizowane problemy wymagają pogłębionych studiów i dalszego monitorowania.
Sposób sformułowania tematu prowadzi do postawienia kilku zasadniczych pytań
i krótkiego komentarza. Pierwsze pytanie dotyczy relacji, w jakiej pozostają polityki
imigracyjna i integracyjna. Należy zauważyć, że granica przebiegająca między nimi
jest często trudna do uchwycenia. Poszczególne państwa mogą definiować je w od33

J . Perrin-Haynes, L’activité des immigrés en 2007, „Insee Première” 2008 nr 1212, s. 2: http://www.insee.fr/fr/ffc/
ipweb/ip1212/ip1212.pdf [dostęp 20.07.2012].
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mienny sposób, co z kolei przekłada się na działania instytucji administracji publicznej. Dla przykładu, na francuskiej stronie rządowej poświęconej politykom publicznym Vie publique (Życie publiczne) polityka integracyjna jest omawiana w ramach
imigracyjnej34. Inne podejście zakłada, że polityki imigracyjna i integracyjna to dwie
polityki publiczne państwa, które warunkują się wzajemnie. Polityka imigracyjna
odnosi się do regulowania napływu i wpuszczania nowych imigrantów na terytorium
państwa przyjmującego, natomiast integracja dotyczy polityki tego państwa względem imigrantów już w nim obecnych.
Polityki imigracyjna i integracyjna są politykami publicznymi. W przypadku Francji powstaje pytanie, czy powinno się mówić o polityce państwa, czy raczej o polityce jednostki, ponieważ pod względem ustroju politycznego jest ona państwem szczególnym. Na mocy konstytucji z dnia 4 października 1958 r. została ustanowiona V
Republika Francuska, która wprowadziła ustrój prezydencko-parlamentarny (zwany
też pół-prezydenckim). Konstytucja była inspirowana koncepcją ustrojową generała
Charles’a de Gaulle’a, odzwierciedlając w dużym stopniu jego osobiste poglądy, a prezydent zajmował w niej kluczową pozycję35. Ponadto w przypadku systemu politycznego współczesnej Francji duże znaczenie ma praktyka sprawowania urzędu, co jest
następstwem często nieprecyzyjnych postanowień ustawy zasadniczej z 1958 r. Taki
zapis norm prawnych w konstytucji uznaje się za świadomy zabieg jej twórców, którzy
pozostawili pewien margines dla interpretacji postanowień w zależności od sytuacji
politycznej w Heksagonie. W ten sposób kolejni prezydenci mieli możliwość odciśnięcia swojego piętna na urzędzie głowy państwa36. Prezydentem, który w historii V Republiki w największym stopniu ukształtował rzeczywistą pozycję prezydenta (chociaż
już sama pozycja konstytucyjno-prawna była silna) był charyzmatyczny Ch. de Gaulle.
Jego kadencję (1959–1969) określano mianem rządów osobistych jednostki (fr. le pouvoir personnel), a on sam stał się osobą, która w dobie V Republiki w największym
stopniu decydowała o kształcie polityki wewnętrznej i zewnętrznej państwa.
Żaden z jego dotychczasowym następców nie miał porównywalnego wpływu na
polityki publiczne Francji. Dotyczy to również osoby N. Sarkozy’ego, który mógł
na nie oddziaływać w ramach pełnionych przez siebie funkcji – jako minister spraw
Vie Publique: http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/ [dostęp 20.07.2012]. Portal „vie-publique.fr” wpisuje się w działania państwa na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Serwis jest prowadzony przez Dyrekcję do spraw informacji prawnych i administracyjnych.
35 
Swoją koncepcję ustrojową Ch. de Gaulle przedstawił m.in. podczas wystąpienia w Breście w lipcu 1945 r. w następujących słowach: Moim zdaniem, niezbędne jest, aby państwo miało szefa, w którym mógłbym widzieć, ponad fluktuacjami, człowieka odpowiedzialnego za to, co istotne, i gwaranta losu kraju. Trzeba, by egzekutywa,
mając służyć całej wspólnocie, nie pochodziła od parlamentu, który jest zbiorem interesów partykularnych. Szef
państwa nie powinien być delegatem jakiejś partii, lecz wybrańcem narodu. Powinien mianować ministrów oraz
mieć prawo zasięgania konsultacji u narodu czy to przez referendum, czy wybór Zgromadzenia. Źródło: Ch. De
Gaulle, Discours et messages, t. I, Paris 1970, s. 37; cyt. za: I. Bokszczanin, Prezydent V Republiki Francuskiej,
w: J. Osiński (red.), Prezydent w państwach współczesnych: modernizacja instytucji, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2009, s. 244.
36 
W. Skrzydło (red.), Ustroje państw współczesnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, s. 137, 139; cyt. za: M.
Pachocka, Studium przypadku Ustrój prezydencko-parlamentarny na przykładzie V Republiki Francuskiej, Bank
Kejsów SGH, Warszawa 2011, s. 7.
34 
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wewnętrznych, bezpieczeństwa wewnętrznego i wolności lokalnych (2002–2004)
w rządzie J.-P. Raffarina, minister stanu oraz minister gospodarki, finansów i przemysłu (2004) w rządzie tego samego premiera, jako minister stanu oraz minister spraw
wewnętrznych i planowania przestrzennego (2005–2007) w rządzie D. de Villepin
oraz jako prezydent (2007–2012)37. W związku z tym w niniejszej pracy przyjmuję,
że przedmiotem analizy są wybrane polityki publiczne – imigracyjna i integracyjna
– realizowane w okresie prezydentury N. Sarkozy’ego, a nie polityki prowadzone
przez samego polityka.
Aspektem, który w XXI w. zyskuje na znaczeniu i decyduje o kształcie polityk
imigracyjnej i integracyjnej Francji, jest jej członkostwo w Unii Europejskiej (UE)
i innych organizacjach międzynarodowych oraz konsekwencje tego stanu rzeczy. Polityki publiczne nie są już tylko politykami krajowymi, lecz wpisują się w szersze
ramy polityki unijnej i tej międzynarodowej.
1. Stan badań nad problemem imigracji i integracji we Francji
na gruncie polskiej nauki
Od lat 90. XX w. wzrasta liczba projektów badawczych, których zakres przedmiotowy dotyczy zjawiska imigracji we Francji oraz ich konsekwencji dla samych imigrantów, kraju pochodzenia i kraju przyjmującego. Fundamentalne badania i analizy
statystyczne w tym temacie są prowadzone we Francji już od lat 50. przez INSEE(fr.
Institut National de la Statistique et des Études Économiques, Krajowy Instytut Statystyki i Studiów Ekonomicznych) i INED (fr. Institut National d’Études Démographiques, Krajowy Instytut Studiów Demograficznych)38 oraz jednostki z nimi powiązane. Drugi blok obszernych badań jest poświęcony zagadnieniu integracji populacji
imigrantów i jej skuteczności. Oprócz integracji kulturowej, coraz większe znaczenie
przypisuje się integracji społeczno-ekonomicznej oraz zależności między stopniem
integracji prawno-politycznej a tej ekonomicznej39. Uwaga badaczy (socjologów,
Le CV de Nicolas Sarkozy: http://www.journaldunet.com/management/emploi-cadres/cv-des-candidats-a-la-presidentielle/nicolas-sarkozy.shtml [dostęp 20.07.2012].
38 
Wykaz badań prowadzonych przez INED na temat imigracji i integracji od lat 40. XX w. z ich dokładnym opisem
w języku francuskim jest dostępny tu: http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/enquetes/liste_enquetes/?libre=&ident_th=26&ident_aut=&andp=&anfp=&enq_search=Valider [dostęp 20.07.2012]. Za bardzo ważne uznaje
się badanie mobilności geograficznej i integracji (inkluzji) społecznej imigrantów we Francji z 1992 r. Szczegółowe
informacje są dostępne tu: M. Tribalat, B. Riandey, P. Simon, Mobilité géographique et insertion sociale (MGIS),
INED 1992: http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/enquetes/liste_enquetes/?libre=&ident_th=26&ident_aut=&andp=&anfp=&enq_search=Valider [dostęp 20.07.2012]; P. Simon, M. Tribalat, Chronique de l’immigration, „Population” 1993 nr 1, s. 135-136: http://www.ined.fr/enquetes/Presentations/fr/IE0184P_fr.pdf [dostęp
20.07.2012]; M. Tribalat, P. Simon, B. Riandey, De l’immigration à l’assimilation. Enquête sur les populations
étrangères en France, INED/La Découverte, Paris 1996.
39 
Przykładowe badania francuskie w tym zakresie obejmują: Enquête Emploi en continu, INSEE: http://www.insee.
fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/sou-enq-emploi-continu.htm [dostęp 20.07.2012]; C. Beauchemin, C.
Hamel, P. Simon (éd.), Enquête ‘Trajectoires et Origines: la diversité des populations en France’, Premiers résultats, Document de travail de l’INED nr 168, 2010: http://teo.site.ined.fr/ oraz http://www.wk-rh.fr/actualites/
upload/etude-immigres-INED-INSEE.pdf [dostęp 20.07.2012]. Szerzej na temat badań poświęconych integracji
we Francji, w tym integracji ekonomicznej: M. Pachocka, Wpływ naturalizacji na zatrudnienie imigrantów we
37 
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ekonomistów, politologów, prawników) często koncentruje się na sytuacji muzułmańskiej populacji imigranckiej wyodrębnionej w oparciu o kryterium wyznaniowe.
Na polskim gruncie nauk społecznych, ekonomicznych i politycznych tematem tym
zajmowali się w ostatnich latach m.in. J. Zdanowski40, M. Widy41, I. Kielan-Glińska42
i R. Włoch43. Za stosunkowo nowe nazwisko należy uznać D. Orzechowską44.
Jak wskazuje tytuł pracy I. Kielan-Glińskiej, bada ona problem muzułmanów we
Francji w latach 1974–2004, podkreślając jej laicki charakter. Praca ma charakter historyczno-socjologiczny, prezentuje bogaty i rzetelnie opracowany materiał faktograficzny i zawiera interesującą egzemplifikację. Ponieważ analiza kończy się w okresie
drugiej prezydentury Jacques’a Chiraca (2002–2007), ma ona mniejsze znacznie dla
niniejszego artykułu.
W przypadku opracowania M. Widy zgadzam się z poglądem K. Górak-Sosnowskiej45, że ma ono zarazem znamiona publikacji naukowej, jak i przewodnika. Jest
to publikacja z 2005 r., której zakres czasowy nie obejmuje okresu prezydentury N.
Sarkozy’ego. Co więcej, bardziej niż na kwestii polityk publicznych autorka koncentruje się na funkcjonowaniu francuskiego modelu integracji imigrantów w praktyce.
Populacja imigrancka jest reprezentowana przez ludność muzułmańską, a książka
zawiera rozbudowany materiał empiryczny.
Uwagę zwraca opracowanie R. Włoch, które jest jedną z najbardziej aktualnych, o ile nie najbardziej aktualną, polskojęzyczną monografią na temat polityki
imigracji we Francji na przykładzie populacji muzułmańskiej. Praca ma charakter
komparatystyczny – autorka analizuje model integracji realizowany w Heksagonie
w porównaniu do brytyjskiego. Ponadto przyjmuje ciekawą perspektywę analizy
integracji, sygnalizuje różne jej wymiary i pokazuje ich wzajemne związki. Mówiąc o integracji ekonomicznej, nie przywołuje ona wystarczająco danych statystycznych np. INSEE i INED oraz wyników badań opinii publicznej. Brak tych
elementów może być zamierzony i wynikać z celu i metodologii przyjętych przez
badacza. W swojej analizie R. Włoch patrzy bowiem przez pryzmat rozwiązań instytucjonalnych w ramach polityki integracyjnej i polityki wyznaniowej państwa.
Francji – badanie D. Fougère’a i M. Safi, w: M. Kuczera (red.), Młodzi naukowcy dla Polskiej Nauki, cz. III, t. 2,
CreativeTime, Kraków 2011, s. 188-196; Tenże, Współczesna integracja ekonomiczna imigrantów z państw Maghrebu i ich potomków we Francji, w: J. Osiński (red.), Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity.
Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 319-344.
40 
J. Zdanowski, Muzułmanie we Francji, w: A. Parzymies (red.), Muzułmanie w Europie, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2005, s. 433-449.
41 
M. Widy, Życie codzienne w muzułmańskim Paryżu, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2005.
Obecnie autorka nazywa się Marta Widy-Behiesse.
42
I. Kielan-Glińska, Muzułmanie w laickiej Francji (1974–2004). W kierunku integracji czy separatyzmu, NOMOS,
Kraków 2009.
43
R. Włoch, Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii, WUW, Warszawa 2011.
44 
I. Kielan-Glińska, dz. cyt., rec. D. Orzechowska, „Studia Polityczne” 2010 nr 26, s. 209-214. Jak wskazują dostępne źródła internetowe, autorka pracuje obecnie nad projektem badawczym pt. Współczesna polityka integracyjna
Francji wobec państw regionu Morza Śródziemnego. Źródło: Strona ISP PAN: http://www.isppan.waw.pl/zebrania/
europeistykazapr.htm [dostęp 20.07.2012].
45
M. Widy, dz. cyt., rec. K. Górak-Sosnowska, Recenzja: Życie codzienne w muzułmańskim Paryżu, Arabia.pl,
22.10.2005: http://www.arabia.pl/content/view/281065/2/ [dostęp 20.07.2012].
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Badając politykę integracji we Francji, warto stopniowo odchodzić od analizy populacji muzułmańskiej na rzecz populacji maghrebskiej i jej potomków. Muzułmanie
mogą pochodzić zarówno z państw arabskich, innych państw afrykańskich, Iranu,
Turcji, jak i Azji. Populacja maghrebska jest łatwiejsza do zdefiniowania ze względu
na przesłanki geograficzne. Zgodnie z ujęciem wąskim Maghreb to ta część Afryki
Północnej, która obejmuje trzy państwa arabskie – Tunezję, Algierię i Maroko. Ponadto większość Maghrebczyków wywodzi się z tradycji islamskiej, co powoduje, że
tak prowadzona analiza również uwzględnia czynnik religijny.
2. Definicje i metodologia
W celu zapewnienia spójności metodologicznej w analizach imigracji i integracji
we Francji, należy pamiętać, że francuska literatura przedmiotu i dane statystyczne są
bardzo obszerne, zdywersyfikowane i często ogólnodostępne. Tym samym powinny
one stanowić punkt wyjścia i źródło inspiracji dla wielu badaczy. Jednak w definicjach i metodologii stosowanych przez podmioty francuskie takie jak INSEE, INED
i Wysoką Rada ds. Integracji (fr. Haut Conseil à l’Intégration, HCI) oraz w podejściu
badawczym niektórych zagranicznych ośrodków, instytucji i organizacji międzynarodowych mogą występować różnice (np. Organizacja Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju, OECD). Jeden z przykładów dotyczy sposobu definiowana cudzoziemca,
imigranta i potomka imigranta.
Cudzoziemiec (fr. étranger) to osoba, która rezyduje we Francji i nie posiada
obywatelstwa francuskiego – posiada wyłącznie inne obywatelstwo lub nie posiada
żadnego (apatrydzi). Osoby z obywatelstwem francuskim posiadające również inne
obywatelstwo (lub kilka) są uważane we Francji za Francuzów. Cudzoziemiec nie
musi być imigrantem, może urodzić się w Heksagonie, co głównie dotyczy osób małoletnich. Zgodnie z wykładnią HCI imigrant to osoba urodzona jako cudzoziemiec
(nie-Francuz) za granicą i rezydująca we Francji. Osoby urodzone jako Francuzi za
granicą i żyjący we Francji nie są imigrantami. Tym samym populacja nieimigrancka
obejmuje rodowitych Francuzów, bez względu na miejsce urodzenia – we Francji lub
poza jej granicami, oraz cudzoziemców urodzonych w Heksagonie. Status imigranta
obowiązuje całe życie – jednostka będzie nadal należała do populacji imigranckiej,
nawet, jeśli stanie się Francuzem przez nadanie obywatelstwa. To kraj urodzenia,
a nie narodowość (obywatelstwo) w chwili urodzenia, decyduje o geograficznym pochodzeniu danego imigranta. Pojęcie, które nie jest oficjalnie zdefiniowane to potomek imigranta. W swoich analizach INSEE i INED przyjmują, że jest to każda osoba
urodzona w Heksagonie, której przynajmniej jeden rodzic jest imigrantem46.

INSEE: http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/etranger.htm: http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/immigre.htm [dostęp 20.07.2012]; Y. Breem, Les descendants d’immigrés, „Infos
Migrations” 2010 nr 15: http://www.immigration. IM_15_072010_.pdf [dostęp 20.07.2012].
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3.Pojęcie integracji i jej wymiary47
Literatura przedmiotu podaje różne definicje integracji. Na uwagę zasługuje ta
przyjęta przez Komisję Europejską (KE) w 2003 r., w myśl której integracja to dwustronny proces, oparty na wzajemnych uprawnieniach i towarzyszących im zobowiązaniach legalnych rezydentów i społeczeństwa przyjmującego. Odpowiedzialność
społeczeństwa polega na zapewnieniu imigrantom formalnych praw w taki sposób,
by mieli oni zapewnioną możliwość uczestniczenia w życiu ekonomicznym, społecznym, kulturowym i obywatelskim. Natomiast imigranci powinni szanować fundamentalne normy i wartości społeczeństwa goszczącego i aktywnie uczestniczyć w procesie integracyjnym, bez konieczności zrzekania się własnej tożsamości48.
Tak przedstawioną koncepcję integracji rozwinęli Han Entzinger i Renske Biezeveld
w napisanym na zlecenie KE raporcie zatytułowanym Benchmarking in Integration
(Analiza porównawcza integracji). Proces integracji zachodzi na co najmniej dwóch
poziomach, które można rozumieć następująco:
1. Poziom instytucjonalny – wzrost uczestnictwa imigrantów w najważniejszych
instytucjach społeczeństwa (rynek, system szkolnictwa, opieka zdrowotna),
2. Poziom normatywny – zmiany w orientacji kulturowej i identyfikacji imigrantów
(akulturacja).
Badacze wyróżnili trzy wymiary integracji instytucjonalnej, z których każdy odnosi
się do innej instytucji społeczeństwa:
1. Integracja polityczno-prawna (instytucja – państwo, wskaźniki – m.in. liczba
imigrantów z obywatelstwem lub zezwoleniem na pobyt stały, liczba imigrantów
z podwójnym obywatelstwem, uczestnictwo w politycznym procesie decydowania, aktywność w ramach społeczeństwa obywatelskiego),
2. Integracja społeczno-ekonomiczna (instytucja – rynek, wskaźniki – m.in. poziom
zatrudnienia imigrantów, poziom dochodu, poziom wykształcenia, dostęp do zabezpieczenia społecznego, segregacja mieszkaniowa, miejsce zamieszkania),
3. Integracja kulturowa (instytucja – naród, wskaźniki – m.in. akceptacja przez imigrantów podstawowych reguł i norm obowiązujących w społeczeństwie przyjmującym, posługiwanie się językiem większości społeczeństwa przyjmującego)49.
4. Struktura populacji imigranckiej
Na uwagę zasługuje struktura populacji imigranckiej we Francji według kraju
urodzenia (tab. 1). Przywołane dane zostały opublikowane w październiku 2011 r.,
a pochodzą z powszechnego spisu ludności z 2008 r. Według oficjalnych danych
Materiał ten został uprzednio wykorzystany w pracy: M. Pachocka, Wpływ naturalizacji…, dz. cyt.,s. 188-189.
Opinion of the European Economic and Social Committee on Access to the EU Citizenship. Own initiative opinion,
EESC 2003, Brussels, s. 17-18; cyt. za: R. Włoch, dz. cyt., s. 27-28.
49 
Fragment poświęcony definicji integracji i jej wymiarom został opracowany w oparciu o: R. Włoch, dz. cyt., s.
24-30, 275-276.
47 
48 
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INSEE, w 2008 r. Francja liczyła około 5,3 mln imigrantów (5 342 288) z różnych
regionów świata. Imigranci z Afryki stanowili łącznie 42,5%, udział Europejczyków
wyniósł 38%, a Azja była reprezentowana w 14,2%. Najniższy odsetek imigrantów
pochodził z regionu ujętego w statystykach jako Ameryka-Oceania (5,3%) (rys. 1).
Jak wynika z rys. 2, w całkowitej liczbie imigrantów w 2008 r. Maghrebczycy stanowili 30,1% (1,6 mln), w tym przeważali Algierczycy (713 334) i Marokańczycy
(653 826), przy stosunkowo niewielkim udziale Tunezyjczyków (234 669)50. Dla porównania, w analizowanym okresie Portugalczycy stanowili tylko 11% (0,58 mln).
Szczególnie wysoki odsetek Maghrebczyków we Francji ma swoje uwarunkowania
historyczne. Algieria była terytorium zamorskim Francji (1848–1962), a w Tunezji
(1881) i Maroku (1912) ustanowiono protektorat51.
Tabela 1. Struktura populacji imigranckiej we Francji według kraju urodzenia (2008)
Region świata
%
Liczba
Afryka
42,5
2 271 231
Europa
38
2 032 021
Azja
14,2
756 846
Ameryka-Oceania
5,3
282 191
Razem
100
5 342 289
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Répartition des immigrés par pays de naissance (2008), INSEE:
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=immigrespaysnais [dostęp 20.07.2012].

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Répartition des immigrés…, dz. cyt.
Ryc. 1. Imigranci we Francji według kraju urodzenia (%, 2008)

INSEE szacuje w swojej publikacji na temat potomków imigrantów z 2010 r.,
że w 2008 r. ich liczba we Francji wynosiła ponad 6,1 mln osób, składając się z 4,3
mln osób w wieku 15 lat i więcej (szacunki na podstawie badania INSEE pt. Emploi
en continu52) oraz 1,85 mln osób poniżej 15 roku życia (szacunki na podstawie spiRépartition des immigrés par pays de naissance (2008), INSEE:
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=immigrespaysnais [dostęp 20.07.2012].
51
W dobie monarchii lipcowej (1830–1848) Francja podbiła Algierię, potem uznaną za terytorium zamorskie i włączoną
do francuskiego podziału administracyjnego (3 departamenty). Źródło: I. Kielan-Glińska, dz. cyt., s. 22-23.
52
Opis projektu badawczego INSEE, jego historii i metodologii w języku francuskim dostępny jest tu: Enquête
Emploi en continu, INSEE: http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/sou-enq-emploi-continu.
50
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Répartition des immigrés…, dz. cyt.
Ryc. 2. Imigranci z państw Maghrebu we Francji (%, 2008)

su ludności). Wśród potomków większość stanowią dzieci europejskich imigrantów
(65%), w tym z Europy Południowej (44%), a potomkowie Maghrebczyków odpowiadają 23% liczby całkowitej. W grupie wiekowej 15–24 lata Europa jest reprezentowana tylko w 34%, natomiast Maghreb w 36%. W 2008 r. INSEE przyjął, że liczba
imigrantów i ich potomków w Heksagonie kształtowała się na poziomie 11,7 mln
osób, co stanowiło 19% ludności mieszkającej we Francji53. Z kolei z raportu HCI
z kwietnia 2011 r. wynika, że liczba imigrantów i dzieci, których przynajmniej jeden
z rodziców jest imigrantem, wyniosła 11,5 mln osób54.
5. Kalendarium najważniejszych wydarzeń polityki imigracyjnej
w latach 2006–201255
Nicolas Sarkozy dwukrotnie był ministrem spraw wewnętrznych Francji – w latach 2002–2004 w rządzie J.-P. Raffarina i następnie w latach 2005–2007 w rządzie D.
de Villepin, a w dniu 16 maja 2007 r. objął stanowisko prezydenta V Republiki Francuskiej. W 2012 r. przegrał w wyborach prezydenckich, ustępując miejsca François
Hollande’owi z Partii Socjalistycznej. Problem imigracji i integracji we Francji był
nieodłącznym elementem jego obecności na scenie politycznej w ostatnich latach.
Na przełomie października i listopada 2005 r. we Francji wybuchły zamieszki na
przedmieściach Paryża i w innych regionach poza Île-de-France. Do incydentów,
htm [dostęp 20.07.2012]. Badanie to ma na celu jednoczesne monitorowanie rozwoju sytuacji jednostek na rynku
pracy i jej struktury. Jest źródłem wyników na temat aktywności zawodowej, bezrobocia, zatrudnienia i bierności
zawodowej. Badanie obejmuje jednostki w wieku 15 lat i więcej, zamieszkujące Francję metropolitarną.
53
Y. Breem, Les descendants d’immigrés, dz. cyt. Według innego opracowania INSEE w 2008 r. liczba ludności
Francji wyniosła prawie 64 mln (63 961 956), w 2009 r. już 64,3 mln, a w 2010 r. osiągnęła 64,7 mln osób. W dniu 1
stycznia 2011 r. populacja Francji po raz pierwszy przekroczyła 65 mln mieszkańców (65,8 mln). Źródło: A. Pla, C.
Beaumel, Bilan démographique 2010 – La population française atteint 65 millions d’habitants, „Insee Première”
2011 nr 1332: http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1332 [dostęp 20.07.2012].
54
HCI, La France sait-elle encore intégrer les immigrés? Bilan de la politique d’intégration en France depuis vingt
ans et perspectives, 2011, s. 16.
55
Szkielet wydarzeń uwzględnionych w kalendarium został opracowany na podstawie strony rządowej: Chronologie: historie de l’immigration en dates, Vie Publique, 09.04.2010: http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/
politique-immigration/chronologie-immigration/ [dostęp 20.07.2012].
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w tym podpaleń, dochodziło w takich miastach jak Bordeaux, Rennes, Rouen, Tuluza, Strasburg i Lille. Jak informowała polska prasa opierając się na mediach francuskich, bezpośrednią przyczyną zamieszek we Francji była śmierć dwóch nastolatków
w Clichy-sous-Bois na skutek porażenia prądem w transformatorze, w którym ukrywali się oni przed policją. Doprowadziło to do protestów, które rozszerzyły się na
inne miejscowości w północno-wschodnim rejonie aglomeracji paryskiej, gdzie znajdują się skupiska ludności pochodzącej z czarnej Afryki i krajów Maghrebu, głównie
wyznającej islam56. Prasa podkreślała problem wykluczenia społecznego młodych
ludzi zamieszkujących przedmieścia dużych miast Heksagonu, szczególnie wywodzących się z populacji imigranckiej oraz narastające napięcie społeczne.
W tym czasie N. Sarkozy był ministrem spraw wewnętrznych Francji. W dniu
29 marca 2006 r. rząd zgłosił projekt ustawy dotyczącej imigracji i integracji, który
rozwijał koncepcję imigracji kontrolowanej oraz ustanawiał tzw. „umowę o przyjęciu
i integracji”. Umowę mieli podpisywać legalni imigranci przybywający do Heksagonu.
Reforma zaproponowana przez N. Sarkozy’ego, nad którą francuski parlament debatował w 2006 r., rozpoczęła proces rekonstrukcji polityki imigracyjnej w Europie zarówno na szczeblu krajowym, jak i UE. Nowa polityka imigracyjna była w rzeczywistości
wypadkową dwóch polityk publicznych – imigracyjnej i integracyjnej. Pierwszy jej
filar realizował interesy państw przyjmujących, które chcą móc oddziaływać na liczbę
przybywających imigrantów i ich użyteczność rynkową. Druga polityka w centrum stawiała interesy imigrantów, dążąc do zagwarantowania im pełnoprawnego uczestnictwa
w życiu społeczeństwa przyjmującego. Innymi słowy, zakładała ona dążenie do skutecznej integracji imigrantów w państwie przyjmującym w różnych jej obszarach.
Nowe podejście do imigrantów przybywających do państw europejskich opierało
się na wprowadzaniu wymogów, które ograniczają swobodny dostęp do rynku krajowego. Ma to na celu wykluczenie imigrantów o niskim poziomie wykształcenia
i niewystarczających alifikacjach zawodowych. Skuteczną selekcję mają umożliwiać
„umowy o przyjęciu i integracji”, do których przestrzegania legalni cudzoziemcy się
zobowiązują. W przeciwnym wypadku mogą zostać poproszeni o opuszczenie państwa przyjmującego. Francja kieruje się utylitarnym kryterium przy selekcji imigrantów, co nasuwa skojarzenia z polityką lat 60. i 70. – pożądani są imigranci, którzy
odpowiadają potrzebom rynku pracy.
W maju i czerwcu 2006 r. toczyła się burzliwa dyskusja polityczna, przeniesiona
do sfery publicznej, nad projektem nowej ustawy. Ostatecznie w dniu 24 lipca 2006 r.
nowa ustawa o integracji i imigracji została przyjęta. Zakładała ona przejście od imigracji niekontrolowanej do selektywnej. Aby osiągnąć ten cel, ustawa zaostrzała zarówno warunki łączenia rodzin, które było głównym źródłem imigracji niekontrolowanej
(fr. immigration subie – imigracja, na którą państwo przyjmujące nie ma większego
wpływu), jak i kontrolę małżeństw mieszanych. Otrzymanie karty pobytu „pracownika” było uzależnione od posiadania umowy o pracę i wcześniejszego uzyskania wizy
56

 AP, Nadal trwają zamieszki we Francji, Money.pl, 05.11.2005: http://www.money.pl/archiwum/wiadomosci/arP
tykul/nadal;trwaja;zamieszki;we;francji,210,0,130002.html [dostęp 20.07.2012].
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na pobyt długotrwały. Ustawa przewidywała również selekcję siły roboczej w oparciu
o wykaz sektorów, z których pracodawcy mogą zgłaszać zapotrzebowanie na zagranicznych pracowników. Francja wprowadziła ponadto „kartę kompetencji i talentów”
ważną przez okres trzech lat i odnawialną, która miała ułatwić przyjmowanie tych
cudzoziemców, których talent mógł przyczynić się do rozwoju państwa. Natomiast
ustawa z dnia 14 listopada 2006 r. odnosząca się do kontroli ważności małżeństw
miała na celu zwalczanie małżeństw pozornych57. W tym samym roku podjęto decyzję
o utworzeniu Narodowego Muzeum Historii Imigracji w Paryżu58.
W maju 2007 r. N. Sarkozy został wybrany prezydentem V Republiki i w dniu
17 maja mianował François Fillona na premiera. Brice Hortefeux objął stanowisko
ministra imigracji, integracji, tożsamości narodowej i wspólnego rozwoju. Ośmiu
z dwunastu historyków wchodzących w skład komitetu historycznego przyszłego
Muzeum podało się do dymisji, protestując w ten sposób przeciwko utworzeniu ministerstwa grupującego kwestie imigracji i tożsamości narodowej. Zdaniem badaczy,
wśród których znaleźli się Patrick Weil i Gérard Noiriel, definiowanie tożsamości nie
jest zadaniem demokratycznego państwa. Uważali oni, że takie zestawienie zakresu
obowiązków w jednym ministerstwie wpisuje się w dyskurs stygmatyzujący imigrację. W dniu 4 lipca 2007 r. minister ds. imigracji przedstawił Radzie Ministrów
projekt ustawy dotyczącej kontroli imigracji, integracji i azylu, która miała regulować szczególnie kwestie związane z imigracją z powodów rodzinnych. Została ona
promulgowana w dniu 20 listopada 2007 r.
Na tym etapie omawiania rozwiązań prawnych regulujących napływ imigrantów
do Francji, na uwagę zasługuje list, z jakim prezydent N. Sarkozy zwrócił się do
ministra B. Hortefeux. W liście z dnia 9 lipca 2007 r. wskazywał on na priorytety
francuskiej polityki imigracyjnej. Prezydent podkreślił, że imigracja jest kluczową
kwestią dla narodu i poważnym wyzwaniem globalnym. Mając na uwadze interes
państwa przyjmującego i krajów pochodzenia imigrantów, projekt prezydencki ma
pozwolić na osiedlanie się pewnej liczby imigrantów we Francji, wymagając jednak
od nich respektowania francuskich wartości oraz zapewniając kontrolę skali zjawiska
migracji. B. Hortefeux miał nie tylko określić strukturę nowego ministerstwa, lecz
w szczególności skupić się na realizacji dwóch celów59:
1. Wzmocnić i pogłębić politykę selektywnej imigracji, którą zaczęto wprowadzać
w życie od 2002 r.,
2. Przekonać partnerów Francji, aby zaangażowali się w tworzenie polityki zarządzania ruchami migracyjnymi na poziomie europejskim i międzynarodowym.
 ałżeństwa pozorne. Studium nad małżeństwami fikcyjnymi w państwach członkowskich MKSC, Commisson InM
ternationale de l’État Civil (CIEC), Strasburg 2010:
http://www.ciec1.org/Etudes/Fraude/MariagesSimules-POL-sept2010.pdf [dostęp 20.07.2012].
58
Strona Cité – Narodowego Muzeum Historii Imigracji w Paryżu: http://www.histoire-immigration.fr/ [dostęp
20.07.2012].
59
Lettre de mission de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, adressée à M. Brice Hortefeux, ministre de
l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement, sur les priorités en matière de politique d’immigration, le 9 juillet 2007:
http://discours.vie-publique.fr/notices/077002185.html [dostęp 20.07.2012].
57
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Pozostałe główne myśli zawarte w liście skierowanym do ministra można wyrazić
w następujących słowach60:
– Francja musi pozostać krajem otwartym na imigrantów, kontynuując tradycję
przyjmowania osób prześladowanych na całym świecie. Skala i charakter imigracji musi jednak odpowiadać francuskim możliwościom przyjmowania imigrantów
i nie zakłócać równowagi społecznej. B. Hortefeux i jego administracja powinni
potwierdzić i zagwarantować całkowite prawo Francji do decydowania, kto może
się osiedlać na jej terytorium, a kto nie.
– Należy przyjmować cudzoziemców, którym można zaoferować pracę, którzy mają/
powinni kształcić się we Francji lub którzy odpowiadają potrzebom francuskiej gospodarki. Źródłem inspiracji w tym zakresie może być Kanada i Wielka Brytania.
– Łączenie rodzin jest prawem, które powinno być realizowane w warunkach poszanowania obowiązujących procedur, ale również gwarantować, że osoby osiedlające się
we Francji chcą i faktycznie mają szanse na integrację. W efekcie łączenie rodzin musi
być uzależnione od posiadania miejsca zamieszkania i dysponowania dochodami wystarczającymi do utrzymania rodziny. Ponadto, przed przyjazdem do Francji, należy
określić poziom znajomości języka francuskiego i kultury państwa przyjmującego.
– Minister imigracji wraz z ministrem szkolnictwa wyższego powinien zmienić politykę przyjmowania zagranicznych studentów we Francji. Należy zdywersyfikować państwa pochodzenia studentów i rekrutować większą ich liczbę w ramach
kierunków ścisłych. Francja chce stać się państwem atrakcyjnym dla najlepszych
studentów z całego świata, przy jednoczesnym dopełnianiu swoich obowiązków
wynikających z kształcenia przyszłych elit najuboższych państw.
– Francja nie może zezwalać na osiedlanie się na swoim terytorium cudzoziemców,
którzy nie szanują jej wartości i nie wyrażają chęci integracji. Każda osoba pragnąca żyć w tym państwie będzie musiała zobowiązać się do opanowania języka francuskiego i przestrzegania podstawowych zasad Republiki, w szczególności zasady
równości mężczyzn i kobiet, francuskich przepisów regulujących kwestie małżeństwa, obowiązku edukacji dzieci, laickości i wolności sumienia.
– N. Sarkozy przyjął również, że minister wzmocni techniczne środki zwalczania
nielegalnej imigracji, przede wszystkim w zakresie rozwiązań biometrycznych.
– Realizując politykę imigracji kontrolowanej, B. Hortefeux miał brać pod uwagę
interes państw pochodzenia imigrantów. W przypadku krajów najsłabiej rozwiniętych (szczególnie w Afryce) niezbędna jest bliska współpraca w zakresie regulowania ruchów migracyjnych między tymi państwami a Francją. W długim
okresie kluczową rolę będzie odgrywała polityka pomocy rozwojowej. Pomoc
w rozwoju będzie stanowiła istotny komponent porozumień dotyczących imigracji, które francuski minister będzie podpisywał z państwami pochodzenia imigrantów.
– Minister będzie również zaangażowany w działania na szczeblu UE i tworzenie
rozwiązań wspólnych w temacie imigracji.
60

Tamże.
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Podsumowując swój list skierowany do B. Hortefeux, w którym prezydent powierzał mu określoną misję, N. Sarkozy raz jeszcze wymienił cele, jakie stawia przed
ministrem: zrównoważenie imigracji z przyczyn ekonomicznych w stosunku do imigracji z innych powodów, zmiana w liczbie nowo przyjezdnych, społeczna i zawodowa integracja legalnych imigrantów, likwidacja struktur nielegalnej imigracji,
zwalczanie nielegalnego zatrudnienia i zwiększenie liczby przypadków deportacji,
podpisanie umów o wspólnych działaniach w obszarze imigracji, wzmocnienie pomocy rozwojowej w krajach pochodzenia imigrantów, promowanie równości szans
i walka z dyskryminacją61.
W dniu 18 czerwca 2008 r. Parlament Europejski (PE) przyjął projekt dyrektywy w sprawie wspólnych norm i procedur odsyłania nielegalnych imigrantów pochodzących z państw trzecich. W październiku Rada Europejska (RE) przyjęła Pakt
europejski o imigracji i azylu w wyniku inicjatywy francuskiej prezydencji, który
przewidywał harmonizację polityk publicznych w tym zakresie w UE. W ten sposób
na szczeblu europejskim został zatwierdzony kierunek, który swojej polityce migracyjnej Francja nadała w połowie lat 70. Przy tej okazji wskazano na pięć kluczowych
obszarów działań62:
1. Organizowanie legalnej imigracji w sposób uwzględniający priorytety, potrzeby i zdolności przyjmowania określone przez każde państwo członkowskie oraz
sprzyjający integracji migrantów,
2. Zwalczanie nielegalnej imigracji, szczególnie zapewniając skuteczne powroty
cudzoziemców przebywających nielegalnie w państwie członkowskim do ich
państw pochodzenia lub tranzytu,
3. Zwiększenie skuteczności kontroli granicznych,
4. Budowa Europy, która będzie miejscem azylu,
5. Partnerstwo z państwami pochodzenia i tranzytu.
W dniu 26 października 2009 r. Eric Besson, minister imigracji, tożsamości narodowej i solidarnego rozwoju (pełnił funkcję w okresie 15.01.2009–13.11.2010),
zapowiedział wielką debatę na temat tożsamości narodowej obywateli Republiki,
przewidzianą na okres od dnia 2 listopada 2009 r. do lutego 2010 r. Debata miała być
prowadzona na szczeblu prefektur i podprefektur.
W dniu 20 grudnia 2010 r. minister spraw wewnętrznych, terytoriów zamorskich,
samorządu terytorialnego i imigracji był przesłuchiwany przez senacką komisję prawną w ramach badania nowego projektu ustawy dotyczącej imigracji, integracji i narodowości. Podczas przesłuchania Brice Hortefeux w następujących słowach bronił
nowej ustawy, nad którą prace zainicjował jego przejściowy poprzednik – Eric Besson: Zasady polityki rządu w zakresie imigracji są proste, jasne i uczciwe: Francja
ma prawo wybierać, kogo chce lub może przyjąć na swojej ziemi; każdy cudzoziemiec
o nieuregulowanej sytuacji pobytowej zostanie odesłany do kraju pochodzenia, z wy61
62

Tamże.
Europejski pakt o imigracji i azylu: http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/jl0038_pl.htm [dostęp 20.07.2012].
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jątkiem przypadków szczególnych dotyczących kwestii humanitarnych, zdrowotnych,
społecznych, politycznych lub religijnych; w końcu, cudzoziemcy legalnie przyjęci na
naszym terytorium mają takie same prawa ekonomiczne i społeczne jak Francuzi63.
W dniu 31 marca 2010 r. minister imigracji, integracji, tożsamości narodowej
i rozwoju solidarnego przedstawił Radzie Ministrów projekt ustawy dotyczącej imigracji, integracji i narodowości. W lutym 2011 r. większością głosów Senat odrzucił popieraną przez prezydenta poprawkę do ustawy imigracyjnej, która przewidywała utratę obywatelstwa francuskiego w przypadku tych osób, które uzyskały je
mniej niż dziesięć lat wcześniej, a dopuściły się przestępstwa zabójstwa policjanta
lub mundurowego funkcjonariusza podczas pełnienia służby64. W dniu 26 kwietnia
2011 r. w związku z masowym napływem imigrantów z Tunezji na włoską wyspę
Lampedusa, premier Włoch Silvio Berlusconi i prezydent Francji N. Sarkozy wystosowali list do przewodniczącego KE Jose Manuela Barosso i przewodniczącego RE
Hermana van Rompuy, w którym zaapelowali o rozważenie możliwości tymczasowego przywrócenia kontroli na granicach wewnątrz UE w przypadku wyjątkowych
trudności z kontrolowaniem wspólnych granic zewnętrznych.
Natomiast w jednym z udzielonych wywiadów w maju tego samego roku N. Sarkozy oświadczył, że liczba nowo powstających miejsc pracy w państwie jest niewystarczająca, aby możliwe było przyjęcie fali imigrantów z niestabilnych politycznie
państw Afryki Północnej, tym bardziej, że liczba osób w wieku produkcyjnym zwiększa się we Francji corocznie o 110 tys.65.
W dniu 16 czerwca 2011 r. nastąpiła promulgacja ustawy dotyczącej imigracji,
integracji i narodowości. Zaostrzono wymogi związane z pozostaniem na terytorium
Francji i uzyskaniem obywatelstwa. W 2012 r. temat imigracji powrócił w związku
z wyborami prezydenckimi. N. Sarkozy poniósł w nich klęskę.
6. Czy francuska polityka migracyjna i model integracji są skuteczne?
Oceny dotyczące francuskiej polityki migracyjnej, modelu integracji imigrantów
i jego skuteczności są niejednoznaczne, chociaż coraz częściej słychać krytyczne
głosy. Problem wydaje się wynikać z nadmiernego przywiązywania uwagi władz
publicznych do integracji w wymiarze prawnym i politycznym oraz zaniedbania
wymiaru społeczno-ekonomicznego. Dość gwałtowne przebudzenie przyniosły wydarzenia z lat 2005–2006, co wpłynęło na zmianę w prowadzonej polityce. W tym
miejscu warto zapoznać się z wybranymi opiniami badaczy polskich i zagranicznych
oraz stanowiskiem niektórych instytucji na temat imigracji i integracji we Francji.
Pozwala to zaobserwować różne punkty widzenia i często ich uzasadnienie.
J. Martinez, Politiques d’immigration: bilan d’un échec, „Cités” 2011 nr 46, s. 33.
 . Rybińska, Imigrantom nie grozi już utrata obywatelstwa, „Rzeczpospolita”, 05.02.2011: http://www.rp.pl/
A
artykul/605507.html [dostęp 20.07.2012].
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PAP, Sarkozy: nie mamy miejsc pracy dla imigrantów, „Dziennik Gazeta Prawna”, 03.05.2011: http://www.
gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/510168,sarkozy_nie_mamy_miejsc_pracy_dla_imigrantow.html [dostęp
20.07.2012].
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a) Wysoka Rada ds. Integracji (HCI) – o skuteczności integracji
Już raport HCI z 2001 r. wskazywał, że problem integracji we Francji jest daleki od
rozwiązania. Obecność imigrantów wśród kadr kierowniczych jest wciąż bardzo ograniczona, a publiczny mechanizm odpowiedzialny za przyjmowanie nowo przybyłych
imigrantów stał się mało skuteczny. Reprezentacja imigrantów, szczególnie tych pochodzących z Maghrebu, na stanowiskach kierowniczych w dużych przedsiębiorstwach
publicznych lub prywatnych jest niewielka. Wyjątek stanowią najnowocześniejsze firmy konsultingowe, które opierają swój proces rekrutacji na kryterium kompetencji posiadanych przez kandydatów bez względu na ich pochodzenie. Niekorzystnie kształtuje
się również zatrudnienie Francuzów o korzeniach maghrebskich i przybyłych z departamentów zamorskich na stanowiskach kierowniczych w administracji publicznej66.
W 2006 r. Rada uznała, że wzrost nierówności i przemocy społecznej (dowodem
są zamieszki z 2005 r.) wynika z trzech zjawisk: ubożenia niektórych społeczności, etnicyzacji niektórych dzielnic i utrzymywania się dyskryminacji na rynku pracy
i w polityce mieszkaniowej. Zróżnicowania społeczeństwa francuskiego nie można
negować, tylko trzeba uznać za fakt i diagnozować problem, a następnie prowadzić
odpowiednią politykę społeczną67.
Mimo że proces integracji imigrantów we Francji jest złożony i wielowymiarowy,
Wysoka Rada ds. Integracji oceniła w raporcie z 2011 r., że w analizowanym przez nią
okresie (począwszy od 1989 r.) francuski model asymilacyjny sprawdził się. Ponieważ
imigranci nie napływają regularnie do Heksagonu, polityka ich integracji musi być rozłożona w czasie i systemowa oraz uwzględniać uwarunkowania imigracji – współcześnie tej o charakterze rodzinnym, w przeszłości – zarobkowym. Nieustanne migracje
jednostek w skali świata i postępująca globalizacja sprawiają zarazem, że integracja nie
kończy się, lecz stale jest realizowana68.
Jak informowała francuska prasa codzienna, w raporcie przedłożonym w kwietniu
2011 r. premierowi François Fillonowi, przewodniczący HCI Patrick Gaubert ocenił, że
francuski model integracji działa: Jeśli rozpatrujemy integrację w kategoriach mierzalnych wskaźników takich jak dyplomy uzyskiwane przez kolejne pokolenia, mobilność społeczna i mieszane małżeństwa, to większość się integruje. W tym samym czasie Claude
Guéant, ówczesny minister spraw wewnętrznych, potwierdził, zgodnie ze słowami N.
Sarkozy’ego z listopada 2010 r., że integracja nie działa i należy wiedzieć, że 24% obcokrajowców nieeuropejskich przebywających we Francji poszukuje pracy. To prawie trzy
razy więcej niż krajowa stopa bezrobocia. Minister ogłosił, że w pierwszej kolejności jego
celem będzie zmniejszenie liczby legalnych imigrantów z 200 tys. rocznie do 180 tys.69.
HCI, Les parcours d’intégration, 2001, s. 7-8: http ://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/014000758/
index.shtml [dostęp 20.07.2012].
67
Tenże, Les indicateurs d’intégration: statistiques ethniques, enquêtes sur les patronymes, mesure de la diversité,
baromètre de l’intégration. Avis à Monsieur le Premier ministre, 2006: http://www.hci.gouv.fr/IMG/pdf/AVIS_Indicateurs_integration.pdf [dostęp 20.07.2012]; cyt. za: R. Włoch, dz. cyt., s. 281.
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b) Patrick Weil, historyk i politolog – o polityce imigracyjnej w okresie prezydentury
N. Sarkozy’ego70
Jednym z najnowszych źródeł na temat zjawiska imigracji we Francji jest wywiad
z francuskim historykiem i politologiem Patrickiem Weilem z dnia 19 kwietnia 2012
r., opublikowany przez TNS Sofres jeszcze przed wyborami prezydenckimi 2012.
Zdaniem P. Weila sytuacja cudzoziemców w Heksagonie jest paradoksalna. Nicolas
Sarkozy zapowiadał zerwanie z wszystkimi dotychczasowymi politykami i z imigracją niekontrolowaną, jednak celu tego nie osiągnął. Doprowadził on do niestabilnej
sytuacji prawnej i poczucia niepewności o swoją przyszłość w przypadku tych osób,
które muszą co roku odnawiać pozwolenie na pobyt. Następnie P. Weil odniósł się do
słów N. Sarkozy’ego, który stwierdził, że we Francji jest zbyt wielu cudzoziemców.
Według historyka ich łączna liczba w Heksagonie wynosi 3 mln. Są to osoby, które
zostały przyjęte, otrzymały pozwolenie na pobyt i nie wnioskowały o nadanie im
obywatelstwa francuskiego. Mają prawo być cudzoziemcami we Francji, przestrzegając obowiązującego prawa. Problem nie dotyczy zbyt dużej liczby obcokrajowców, lecz zbyt wielu cudzoziemców o nieuregulowanej sytuacji prawnej. N. Sarkozy
uderzył jednak w tych, których sytuacja pobytowa nie budzi zastrzeżeń. Ponadto
przyjął on absurdalną strategię wobec problemu imigracji nielegalnej. Zdaniem P.
Weila nie należy zwalczać nielegalnej imigracji, która nie stwarza zagrożenia, przy
pomocy policji, lecz zastosować inne środki.
Obecnie imigracja nie jest jednym z najważniejszych problemów dla Francuzów.
Kwestia ta przyciąga co prawda uwagę części elektoratu, ale inni mają już dosyć
manipulacji w tym zakresie. Ogląd sceny politycznej pozwala zauważyć jedynie nieznaczne różnice w podejściu do tematu imigracji, która nie zasługuje na „polityczną
eksploatację”.
c) Renata Włoch, socjolog – o polityce integracji populacji muzułmańskiej71
Francuski model polityki integracji (w tym muzułmanów) wpisuje się w rozwiązania instytucjonalne, które są uwarunkowane historycznie. Francja oparła integrację populacji imigranckiej na republikańskich zasadach, normach, wartościach i instytucjach,
szczególnie na laicité, czerpiących z myśli oświeceniowej i rozumu. Odwołanie się do
takich wartości stanowiło jedyną racjonalną podstawę dobrze urządzonego i sprawiedliwego społeczeństwa. Zróżnicowanie rasowe, etniczne i językowe były uznawane za
sprzeczne z zasadą równości obywateli – równość wynikała z braku uznania dla różnicy. Przykładowo, muzułmanów we Francji potraktowano jak mniejszościową grupę
wyznaniową, a islam był dostosowywany do francuskiego wzoru instytucjonalnego.
politique/2011/04/16/01002-20110416ARTFIG00359-gueant-confirme-vouloir-reduire-l-immigration-legale.php
[dostęp 20.07.2012].
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P. Weil, L’immigration ne mérite pas une exploitation politicienne, rozm. przepr. E. Trousset, Sopra Group,
19.04.2012: http://www.lelab2012.com/interview.php?id=776 [dostęp 20.07.2012].
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Francuska polityka równości i dążenie do włączenia muzułmanów w pakt laicki
jako kolejnego wyznania zakończyły się porażką. Ta strategia integracyjna nie rozwiązała problemu pogłębiającego się wykluczenia społeczno-ekonomicznego muzułmanów, którego skutki można było obserwować podczas zamieszek na przedmieściach aglomeracji francuskich w listopadzie 2005 r. i następnie w 2007 (m.in.
po wyborach prezydenckich w maju). Francuska polityka równościowa, odrzucająca
zróżnicowane i preferencyjne traktowanie grup społecznych i oparta na wskaźnikach geograficznych, nie sprawdziła się. Skutecznym instrumentem przekazywania
wartości republikańskich miał być system edukacji w V Republice. Jednak odmowa
uznania odrębności grupowych przeszkodziła w odpowiedniej diagnozie problemów
społecznych (…) muzułmanów, co doprowadziło do porażki integracji społecznoekonomicznej.
Rygorystyczne trzymanie się zasady równości obywateli przekłada się na zaniedbania w społeczno-ekonomicznym wymiarze integracji, a wiąże się to również
z miejscem zamieszkania muzułmańskiej populacji imigranckiej w odizolowanych
przestrzennie osiedlach i dzielnicach na przedmieściach. To sprzyja natomiast rozwojowi tożsamości muzułmańskiej, często w niewłaściwym kierunku.
Oceny skuteczności polityki integracji muzułmanów należy dokonać w dwóch wymiarach:
1. Instytucjonalnym – np. zaangażowanie w politykę – muzułmanie we Francji są
gorzej zintegrowani niż w Wielkiej Brytanii,
2. Normatywnym – stopień akulturacji – lepsza integracja ma miejsce we Francji
niż w Wielkiej Brytanii. Muzułmanie we Francji są bardziej zintegrowani kulturowo niż społeczno-ekonomicznie.
d) Rkia Almalki, była doktorantka nauk humanistycznych i społecznych na uniwersytecie Paris Descartes-Sorbonne we Francji – o nowej polityce imigracyjnej72
W artykule Vous avez dit: l’immigration choisie? R. Almalki próbuje analizować
sens imigracji kontrolowanej, jej skuteczność oraz szuka analogii między nową polityką a politykami realizowanymi w przeszłości Francji. Debata nad imigracją przekształca się zazwyczaj w dyskurs naznaczony stereotypami i zdominowany przez
uprzedzenia w odniesieniu do różnych kategorii społecznych. Mając na uwadze ustawę z dnia 24 lipca 2006 r. o imigracji i integracji, autorka analizuje, w jaki sposób
imigracja kontrolowana ma stanowić czynnik wzrostu gospodarczego oraz opisuje
przyczyny i skutki tej polityki we Francji i w państwach w niekorzystnej sytuacji.
Przywołuje ona głośne wystąpienie prezydenta N. Sarkozy’ego z dnia 30 lipca
2010 r. w Grenoble, który wówczas po raz pierwszy wyraźnie powiązał imigrację
z kwestią zagrożenia we Francji. Jego zdaniem republikański model integracji imigrantów zawiódł, a przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w przestępczości:
Ponosimy konsekwencje 50-letniej imigracji niewystarczająco kontrolowanej, które
72
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doprowadziły do porażki integracji. (…) Jesteśmy tak dumni z naszego systemu integracji! Być może trzeba się obudzić, żeby zobaczyć, co wyprodukował. W przemówieniu w Grenoble N. Sarkozy zapowiedział, że „położy kres nielegalnym obozowiskom Romów”. Ogłosił też zdecydowaną walkę z nielegalnymi imigrantami, w tym
romskimi i ich odsyłanie do państw pochodzenia, głównie Rumunii i Bułgarii73.
Nowa polityka imigracyjna Francji oparta w szczególności na rozwiązaniach
prawnych miała poprawić sytuację w państwie. Zdaniem R. Almalki imigracja kontrolowana zapowiedziana przez N. Sarkozy’ego oznaczała powrót do strategii rządowej z lat 50. i 60., kiedy to imigrantów postrzegano w kategoriach rezerwuaru siły
roboczej i zmiennej uwarunkowanej koniunkturą. Konkluduje ona, że przeszłość kolonialna i znajomość języka francuskiego są dwoma kryteriami, które czynią z Heksagonu pierwszy cel wykształconych imigrantów z państw Południa. Wraz z otwarciem dostępu obcokrajowców do niektórych zawodów, państwa w gorszej sytuacji
przyczyniają się do rozwoju Północy. Jej zdaniem korzystniejszym rozwiązaniem
byłoby wspieranie przez Francję rozwoju państw Południa poprzez organizowanie
wymiany pracowników w ramach umowy o pracę na czas określony.
Zakończenie
Problem imigracji i integracji we Francji, prowadzonych w tym zakresie polityk
publicznych i ich skuteczności pozostaje otwarty. Literatura przedmiotu jest bardzo
bogata, a ta przedstawiona w niniejszej pracy jest zaledwie jej ułamkiem. Artykuł nie
jest pogłębionym przeglądem dorobku teoretycznego i badań empirycznych w analizowanym temacie, lecz ma stanowić źródło inspiracji i sprzyjać refleksji nad wybranymi aspektami imigracji i integracji w Heksagonie. Te ostatnie są zjawiskami wielowymiarowymi, które badać można z perspektywy różnych dziedzin nauki, znajdując
nową wartość dodaną.
Rozważania chciałabym zamknąć wskazaniem problemów badawczych, którymi,
w mojej ocenie, warto zainteresować się w najbliższej przyszłości, ponieważ mogą
stanowić prawdziwe wyzwanie dla państwa francuskiego:
– Znaczenie stopnia różnorodności kulturowej, językowej, religijnej i etnicznej dla
rozwoju społeczno-ekonomicznego Francji i jej pozycji międzynarodowej,
– Znaczenie stopnia integracji społecznej i jednorodności narodowościowej dla budowania kapitału społecznego we Francji,
– Zakres kontroli państwa nad migracjami w przyszłości a potrzeba koordynacji działań na szczeblu europejskim i międzynarodowym,
– Rola państwa w kształtowaniu polityki imigracyjnej i integracyjnej,
– Zależność między posiadaniem obywatelstwa państwa przyjmującego a zakresem
integracji.
73
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Summary
Immigration and integration policy in France under the presidency of Nicolas
Sarkozy – the outline of the problem
One of the most important contemporary demographic challenges for Western
Europe is the phenomenon of growing immigration and the associated need for the
integration of immigrants who settle in host countries. This problem also occurs in
France, which is a country with a long tradition of migration. This article aims to highlight the key issues concerning immigration and integration policy in France under
the presidency of Nicolas Sarkozy (2007-2012).
In this paper I discuss the state of research on the issue of immigration and integration in France on the basis of Polish publications of recent years. Then I pay
attention to the importance of the methodology and definitions used in the research.
I show it in the example of definitions of a foreigner, an immigrant and a descendant
of an immigrant. In the next part of my article I refer to the concept of integration
and its different dimensions. The paper shows the current structure of the immigrant
population in France, with an emphasis put on the situation of Maghrebians and presents a calendar of major events in French immigration policy in 2006–2012. In the
last part of the study I try to answer the question of whether immigration policy and
the French model of integration are effective. This assessment is inconclusive, although more and more critical voices are heard. The problem seems to stem from the fact
that public authorities are much more focused on the legal and political dimension
of integration rather than on socio-economic one. The events of 2005–2006 resulted
in an unexpected awakening, which led to a change in public policies. At this point
I present the view of some Polish and foreign researchers and the position of High
Council for Integration on the immigration and integration policy in France. In conclusion, I mention some research problems whose importance will grow in the near
future and that may be a real challenge for France.
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Muzułmanie w Europie. Zderzenie cywilizacji?

Wprowadzenie
W świecie, który tworzy się na naszych oczach, stosunki między państwami i grupami państw należącymi do różnych cywilizacji nie będą zażyłe, a często przybiorą charakter antagonistyczny. Jednakże na styku niektórych cywilizacji konfliktów tych może
być więcej. (…) Niebezpieczne starcia, do jakich dojdzie w przyszłości, wynikną najprawdopodobniej z wzajemnego oddziaływania arogancji Zachodu, nietolerancji islamu i chińskiej pewności siebie74. Cytowana wypowiedź z książki Samuela Huntingtona,
uznawanej do dzisiaj przez niektórych za kontrowersyjną i szkodliwą publikację, mieści
w sobie znaczny pierwiastek prawdy historycznej. Można spierać się, czy wizja tego
amerykańskiego politologa jest rzeczywiście samospełniającą się przepowiednią, jak
twierdzą jego oponenci, czy realną konsekwencją nowego ładu międzynarodowego nowego globalnego porządku w perspektywie szeroko rozumianej współpracy między
narodami, ale również i braku owej współpracy prowadzący w efekcie do ponadnarodowych konfliktów ogniskujących się, według autora, wokół religii stanowiącej jego
zdaniem jądro każdej cywilizacji75. Niezależnie, Huntington proponując nowy paradygmat polityki światowej przedstawił i opisał moc sprawczą kultury, a w konsekwencji
oddziaływanie cywilizacji76 na międzynarodowy układ społeczno-polityczny w skali tak
„mikro”, jak i „makro”. Kultura bowiem, jak uzasadniał, odwołując się do tradycyjnej
rywalizacji pomiędzy narodami, może rodzić wszelkiego rodzaju antagonizmy, które
 S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawskie Wydawnictwo Literackie
MUZA SA, Warszawa 1997, s. 268.
75 
Warto zaznaczyć, iż religia jako czynnik służący do analizy stosunków między narodami była skutecznie dyskredytowana przez cały XIX wiek. Hołdowano idei, że wspólnoty narodowe, etniczne i religijne nie mają większego
wpływu na mechanizmy globalne. Więcej w: R. Zenderowski, K. Cebul, M. Krycki, Międzynarodowe stosunki
kulturalne, PWN, Warszawa 2010, s. 27-34.
76 
Huntington przedstawił osiem współczesnych cywilizacji: chińską, japońską, hinduistyczną, islamską, prawosławną, zachodnią, latynoamerykańską oraz afrykańską. Tak przedstawiony „realistyczny” obraz świata stał się dla
autora „Zderzenia cywilizacji” punktem wyjściowym do analizy stosunków międzynarodowych, do wyjaśnienia
w dużym stopniu postępowania państw, które są i pozostaną głównymi jednostkami w sprawach międzynarodowych.
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eskalując doprowadzić mogą do konfliktów zewnętrznych pomiędzy cywilizacjami, jak
również przybrać charakter stricte wewnętrzny77. Kultura ze wszystkimi jej elementami
składowymi stanowić może również, obok wszelkiego rodzaju dobrodziejstw, źródło
niekończących się konfliktów i antagonizmów społecznych. To, co z pozoru może wydawać się konfliktem lokalnym o małej skali, z czasem może eskalować do zjawiska
o zasięgu międzynarodowym. Nieporozumienia zatem wewnątrz cywilizacji mogą stanowić zarzewie sporów o charakterze globalnym. Huntington utrzymuje, iż spotkanie
cywilizacji z założenia poddane jest zasadzie konfliktu leżącego w ludzkim charakterze.
Kwestie sporne ogniskujące się wokół m.in. kontroli nad ludźmi, terytoriami, bogactwami i zasobami naturalnymi, ale również chęcią narzucenia innym swoich wartości, kultury i instytucji78, stanowią największe zagrożenie dla pokoju światowego, a oparty na
cywilizacjach ład międzynarodowy jest najpewniejszą gwarancją zapobieżenia wojnie
światowej79. Obserwacja światowej sceny politycznej urealnia tak postawione kwestie,
czyniąc je wysoce wiarygodnymi, niełatwo jest bowiem pogodzić różnice pomiędzy
odmiennymi kręgami cywilizacyjnymi, szczególnie jeżeli ich siłę przewodnią stanowią
dogmaty religijne80.
Globalne odrodzenie religii, jak utrzymuje Huntington, widoczne jest prawie we
wszystkich regionach świata za wyjątkiem Europy Zachodniej. Inglehart i Norris
wskazują na fakt, iż „(…) społeczeństwa, z których Bóg powoli znika, na ogół mają
mniej dzieci, i to do tego stopnia, że zaczynają się kurczyć. I na odwrót, w społeczeństwach religijnych następuje wręcz eksplozja ludności. „Te przeciwstawne tendencje
demograficzne prowadzą do jednoznacznych wniosków, społeczeństwa dobrobytu
stają się bardziej świeckie, ale świat jako całość staje się coraz bardziej religijny”81.
Liczba chrześcijan na świecie w latach 80. ubiegłego stulecia osiągnęła najwyższy poziom, bo około 30% ogółu populacji, aby następnie ustabilizować się i sukcesywnie spadać. Prognozuje się, że w roku 2025 liczba chrześcijan zbliży się do 25%,
gdy tymczasem odsetek muzułmanów osiągnie 30% światowej populacji82. W dalszej
perspektywie, przytaczając Huntingtona: wygra Mahomet. Chrześcijaństwo rozprzestrzenia się bowiem głównie przez nawracanie, islam zaś przez nawracanie i przyrost naturalny83. Na wzrost wyznawców danej religii rzeczywiście duży wpływ mają
 untington swój wywód argumentował m.in. analizując cztery istotne, bo mające wpływ na formowanie się noH
wego porządku międzynarodowego kwestii: względnego zmierzchu Zachodu, rozkwitu gospodarki azjatyckiej,
związanej z nią „kulturowej afirmacji”, w tym gotowości Chin do przejęcia palmy pierwszeństwa na międzynarodowym forum gospodarczym, eksplozji demograficznej w krajach muzułmańskich i związanego z nią rozkwitu
islamu oraz wpływu globalizacji z niebywałym, jak nigdy dotąd wzrostem ponadnarodowego przepływu handlu,
informacji i ludzi.
78
Huntington szczególnie mocno podkreśla wagę tożsamości we współczesnym świecie. Tożsamość określana
w myśl kryteriów kulturowych szczególnie dziś, w porównaniu z innymi aspektami samoidentyfikacji, przybiera
na znaczeniu. Zob. także, S.P. Huntington, Zderzenie …, dz. cyt., s. 174-183.
79
Tamże, s. 497.
80 
J. Baylis, S. Smith (red.), Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 671-680.
81
Za: P. Scheffer, Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010,
s. 500.
82
Tamże, s. 82.
83
Tamże.
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procesy demograficzne, a nie sama tylko działalność misyjna, co podkreśla Janusz
Balicki – (…) liczba chrześcijan w 2007 roku wynosiła 2 mld 199 mln, muzułmanów
natomiast 1 mld 387 mln, katolicy stanowili 1 mld 121 mln. Jak więc widać liczba
muzułmanów jest już wyższa niż liczba katolików (…). Jednak na razie, jak zauważa,
wszyscy chrześcijanie razem wzięci stanowią jedną trzecią światowej populacji84.
Warto również przytoczyć za Radosławem Zenderowskim dane statystyczne oparte na analizach zamieszczonych w World Christian Encyclopedia oraz Encyclopedia
Britannica85, gdzie przyrost procentowy w latach 1990-2000 w odniesieniu do islamu
i religii chrześcijańskiej plasował się: dla islamu - 2,13%, a dla chrześcijaństwa - 1.3%.
Pod względem zaś przyrostu w liczbach bezwzględnych, pierwsze miejsce zajęło chrześcijaństwo - 25 mln nowych wiernych rocznie; drugie, islam - 22,5 mln rocznie86.
Nie wchodząc w spory dotyczące wiarygodności tworzenia statystyk, bowiem kryteria
tychże mogą różnić się od siebie87, warto na koniec odnieść się do danych pochodzących
z The World Factbook z 2009 r., które pokazują procentowy udział m.in. chrześcijan i muzułmanów w populacji całego świata: dla chrześcijan – 33.35% (z czego katolicy stanowią
- 16.83%, protestanci – 6.08%, anglikanie – 1.26%) oraz dla muzułmanów – 22.43%88.
Powyższe dane statystyczne nie stanowią jeszcze powodu do zmartwień. Jeżeli
przyjmiemy jednak, że nie o religijne przebudzenie tu chodzi, ale o powszechną tendencję do instrumentalizowania religii w ramach różnych strategii politycznych89,
to wówczas rodzi się problem, zważywszy na ataki terrorystyczne zapoczątkowane
w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych90. Wydaje się, że religia i kultura w coraz
większym stopniu będą odciskać piętno w stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza gdy chodzi o relacje między światem islamu a Zachodem, co nie oznacza, że
różnice te zawsze muszą prowadzić do przemocy.
Zgodnie z tezą Huntingtona, przełom XX i XXI w. rozpoczął nowy rozdział w historii stosunków międzynarodowych. Spory ideologiczne ustąpiły miejsca konfliktom
kulturowym, posługując się retoryką amerykańskiego politologa, nastał czas „zderzenia cywilizacji”, tzw. trzecia faza stosunków między cywilizacjami91. „Ekspansja
J. Balicki, Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Warszawa 2010, s. 80.
85
http://www.worldchristiandatabase.org/wcd/ [dostęp 12.03.2012], http://www.britannica.com/EBchecked/
topic/564172/statistics [dostęp 12.03.2012].
86
R. Zenderowski, Międzynarodowe…, dz. cyt., s. 29.
87
Niemożność ustalenia dokładnej liczby wyznawców danej religii wynika z różnorodności badań metodologicznych’
Wyznacznikiem jednego kryterium może być przynależność do określonej wspólnoty religijnej poprzez spełnienie
przez wiernych wymaganych obrządków, drugie kryterium może obejmować różne okresy pomiaru przynależności
do wspólnoty, jeszcze inne - mogą nie brać pod uwagę faktu braku wolności religijnej na danym terenie.
88
Pozostali to: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html [dostęp 21.03.2012].
89 
Za: G. Corm, Religia i polityka w XX wieku, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2007, s. 37. w: R.
Zenderowski, Stosunki …, dz. cyt., s. 34.
90 
Kolejne ataki miały miejsce w Hiszpanii (2004), Wielkiej Brytanii (2005) oraz Holandii (2002, 2004). Więcej w: V.
Gul-Rechlewicz, Migracje międzynarodowe destabilizatorem bezpieczeństwa społecznego - próba oglądu na przykładzie Królestwa Niderlandów, w: Edward Jarmoch, (red.), Bezpieczeństwo człowieka a wartości, Tom II Aspekty
społeczne i polityczne, monografie nr 121, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010, s. 183-193.
91
Poprzednie dwie fazy to: faza pierwsza, zwana spotkaniem, charakteryzująca się sporadycznymi i przypadkowymi
kontaktami cywilizacji ze względu na dzielące ich czas i przestrzeń oraz faza druga, związana z naporem i narodzi84 
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Zachodu” ustąpiła „buntowi przeciwko Zachodowi”, a faza ideologii – fazie religii.
Huntington zwrócił również uwagę, iż zderzenie cywilizacji jest procesem historycznym opartym na ewoluującej polityce cywilizacyjnej. Istotnym jest fakt, iż długo
przed głośną publikacją Huntingtona, bo w 1935 roku, ukazało się dzieło znakomitego polskiego filozofa historii, twórcy oryginalnej wówczas koncepcji cywilizacji
Feliksa Konecznego zatytułowane „O wielości cywlizacyj”. Koneczny podkreśla
w nim wagę różnic kulturowych w ujęciu globalnym, a przede wszystkim ich wpływ
na ewoluujące procesy historyczne. Pisze: „Jeśli powiedzie się wyjaśnić zagadnienie różności cywilizacyj, wyniknie z tego nowy widok historyi powszechnej, która
musi określać stosunki wzajemne rozmaitych cywilizacyj. Dzieje powszechne trzeba
traktować jako dzieje walk cywilizacyj i prób syntez cywilizacyjnych, dzieje ich ekspanzyj i zaników, dzieje powstawania kultur i wzajemnego ich oddziaływania w łonie
tej samej cywilizacyi, lub też ulegania cywilizacyi obcej, a zatem dzieje wzajemnych
wpływów cywilizacyj, wpływów dodatnich i ujemnych”92. Zderzenie cywilizacji Huntingtona jest tożsame w dużej mierze z koncepcją „wielości cywilizacji” Konecznego. W jednym i drugim przypadku kultura, jako narzędzie sprawcze w procesie
historycznym, pozwala na dokonanie w jej pryzmacie retrospekcji zjawisk społeczno-politycznych na przestrzeni wieków i próby ich oglądu w dalszej perspektywie.
Nie należy jej zatem w tym kontekście w żadnym razie lekceważyć.
Propagatorów idei Huntingtona, który stał się inicjatorem dyskursu w zakresie potencjalnego zderzenia cywilizacji, jako przyszłego głównego konfliktu międzynarodowego, nie brakuje. Wystarczy wymienić Benjamina Barbera („Imperium strachu”),
czy George’a Ritzera („Dżihad kontra Mc Świat”), mniej lub bardziej kontrowersyjnych Paula Scheffera („Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym”)
czy Thilo Sarratzina („Niemcy likwidują się same”), aby przyznać, że debata, którą
Samuel Huntington rozpoczął szesnaście lat temu, nadal trwa, nie zawsze nosząc
znamiona politycznej poprawności.
Czy można zatem kwestionować proces, który Huntington nazwał zderzeniem
cywilizacji? Co przemawia za tym, aby pochylić się nad tym priorytetowym, jak się
wydaje, problemem XXI wieku?
1. Europa a świat muzułmański
Amerykański politolog Carl Brown poddając krytyce wzajemne stosunki między
światem islamu a Zachodem utrzymuje, iż w ciągu wieków jedynym stałym elementem w relacjach między światem muzułmańskim a Zachodem była podejrzliwość natury religijnej oraz konfrontacja polityczno-militarna93. Ten wielowiekowy konflikt
tłumaczy bliskie sąsiedztwo Europy z Bliskim Wschodem oraz fakt, że chrześcijańnami Zachodu, który w efekcie stał się głównym rozgrywającym regionem w skali globalnej. Europejczycy w 1800
roku kontrolowali 35% powierzchni globu ziemskiego, w 1878 – 67%, zaś w 1914 aż 84%.
92
F. Koneczny, O wielości cywilizacyj, Wydawnictwo Antyk, Warszawa 2002, s. 368 – 369.
93
L. C. Brown, Religion and State. The Muslim Approach to Politics, New York, Columbia University Press, 2000, s. 24.
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stwo i islam, będące religiami monoteistycznymi o uniwersalnym przesłaniu, w równym stopniu wykazują względem siebie, tak podobieństwa, jak i różnice.
Konfrontacja tych dwóch cywilizacji ma długą historię, sięga bowiem VIII w. Podbicie Hiszpanii i południa Włoch (VIII w.), bitwa pod Poitiers (732 r.), splądrowanie
Rzymu (846 r.), upadek Konstantynopola (1453 r.), podbicie Półwyspu Bałkańskiego
w XVI w., czy oblężenie Wiednia (1529 r., 1683 r.) mówią same za siebie. Nie bez powodu Europa dość długo obawiała się muzułmanów. Zawarcie pokoju w Karłowicach
w 1699 r. miało stanowić przełom w stosunkach europejsko-islamskich.
Historyczny konflikt z islamem ma jednak niewielki wpływ na obecne stosunki
międzynarodowe. Poza kilkoma incydentami w mediach, w których przywoływano
oblężenie Wiednia czy fakt podbicia Hiszpanii, nie było większych nieporozumień na
linii Zachód - islam94. Niemniej jednak istnieją różnice w ocenie przeszłości z punktu
widzenia wzajemnych relacji, tak punktu widzenia Europy, jak i świata muzułmańskiego. Z jednej strony przyjęto retorykę podkreślającą ekspansję islamu, z drugiej
zaś dominację Zachodu95. Wyprawy krzyżowe (1096 – 1291) oraz przede wszystkim zajęcie w XIX w. przez zaledwie kilka krajów – Portugalię, Hiszpanię, Francję, Wielką Brytanię, Holandię, Belgię, Niemcy i Włochy – 6% powierzchni Ziemi
wskutek jej skolonizowania, niechlubnie wykreowały Europę na imperialnego grabieżcę, poddając jednocześnie w zwątpienie znaczenie kultury europejskiej. Oddając
sprawiedliwość, zarówno Zachód, jak i świat muzułmański pozostawiły niechlubną
kartę w dziejach wzajemnych stosunków. Takie zjawiska, jak tyrania kulturowa, niewolnictwo, przemoc czy nadużywanie władzy, stały się w swoim czasie wizytówką
zarówno kolonizatorów o rodowodzie islamskim, jak i europejskim96.
Relacje muzułmańsko-europejskie od stuleci miały złożony charakter. Z jednej
strony te dwie zwaśnione cywilizacje konfrontowały się zbrojnie, z drugiej zaś,
utrzymywały ożywione kontakty na polu dyplomatyczno-handlowym. Kwestie natury kulturowej sprowadzały się do wzajemnej dyfuzji na terenach przygranicznych.
Zdecydowany przełom na linii Europa – kraje islamskie przyniosło zakończenie II wojny światowej. Redefinicji, z punktu widzenia Zachodu, uległa moralność oraz religia.
Rozpoczęty proces dekolonizacji pozwolił na sukcesywne odradzanie się niezależnych
„państw narodowych”97. Rozpoczął się też równolegle okres wielkiej emigracji do Europy. Pierwsza fala (1960 – 1974) migrujących muzułmanów miała charakter stricte ekonomiczny, druga (1975 – 1989) obejmowała program łączenia rodzin, kolejne
związane były z konfliktami zbrojnymi i przemianami politycznymi o charakterze globalnym98. W konsekwencji na początku XXI w. liczbę wyznawców islamu w krajach

P. Scheffer, Druga…, dz. cyt., s. 437.
Tamże, s. 435 - 444.
96
Tamże.
97
Należały do nich m.in.: Wietnam, Korea, Indonezja, które uzyskały niepodległość w 1945 r.; Syria i Jordania w 1946 r.; Indie i Pakistan w 1947 r.; Libia w 1951 r.; Egipt w 1953 r.; Tunezja i Maroko w 1956 r., Algieria zaś
w1962 r.
98
Np. wojna domowa w Somalii, czy na Bałkanach.
94
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Europy Zachodniej szacowano na około 16-18 mln, co daje ok. 5% ogółu populacji99.
Na skutek polityki postkolonialnej Wielką Brytanię zasiedlili imigranci z Pakistanu, Indii oraz Afryki Wschodniej, Francję – z Afryki Zachodniej i Północnej (zwłaszcza Algierii), Holandię – z Surinamu i Antyli Holenderskich. W ramach umów bilateralnych Holandia, Belgia oraz Niemcy przyjęły tzw. gastarbeiterów z Turcji oraz
Maroka. Wielka Brytania zaś posiłkowała się tanią siłą roboczą z Pakistanu, Indii
oraz Bangladeszu, Niemcy – ludnością napływową z Turcji100.
Tabela 1. Liczba szacunkowa muzułmanów w wybranych krajach Europy Zachodniej
Liczba
Odsetek
Kraj zasiedlenia muzułmanów
populacji w % Miejsce zamieszkania
Bruksela, Antwerpia, Gent,
Belgia
ok. 400 tys.
4%
Limbourg.
Paryż, Marsylia, Lyon,
Francja
ok. 6 mln
ok. 10%
Roubaix, Grenoble, Lilles.
Rotterdam,
Holandia
ok. 1 mln
6%
Amsterdam, Haga.
Berlin, Hamburg, Kolonia,
Niemcy
ok. 3.5 mln
4%
Monachium, Dusseldorf.
Londyn, Bradford,
Wielka Brytania
ok. 2.5 mln
Ponad 4%
Birmingham, Manchester,
Leeds, Glasgow.

Źródło: Muzułmanie w Europie - między integracją a radykalizacją, Zeszyt 43, Centrum Europejskie
Natolin, Warszawa 2010, s. 15.

Wyznawcy islamu tworzą drugą, co do liczebności wspólnotę religijną w Europie. Populacja muzułmańska staje się coraz bardziej widoczna. Ci urodzenie w Europie, znający
często lepiej język kraju pobytu, niż mowę przodków traktują swoje miejsca zamieszkania, jako docelowe. Wychodząc z założenia niepodważalności miejsca pobytu, uwagę swą
kierują na rozbudowę infrastruktury religijnej - meczetów, sal modlitewnych oraz szkół
wyznaniowych. Innymi słowy, pracują nad zapewnieniem sobie warunków, które pozwoliłyby im wypełniać obowiązki religijne oraz pielęgnować dziedzictwo kulturowe101.
Duża część Europejczyków jest mocno zaniepokojona szybkim tempem rozwoju
islamu w Europie. Świadczy o tym choćby zdecydowane „nie” dla Konstytucji Europejskiej ze strony Francji (29.05.2005)102, a następnie Holandii (1.06. 2005 r.)103.
R. M. Machnikowski, Muzułmanie w Europie - między integracją a radykalizacją, Zeszyt 43, Centrum Europejskie
Natolin, Warszawa 2010, s. 15.
100
Tamże, s. 10-18.
101
A. Skowron - Nalborczuk, Islam w Europie – zagrożenie, czy wyzwanie? w: http://www.arabia.pl/content/
viev/263763/55 [dostęp 10.08.2011].
102
Przy frekwencji ok. 70%, 54,87% głosujących sprzeciwiło się Konstytucji, „za” było 45.13% ogółu uprawnionych. Tylko Francja nie chce ustępstw w prawie konstytucji UE: http://wyborcza.pl/1,75248,1871034.html [dostęp 12.04.2012].
103
Przy niespodziewanie wysokiej frekwencji (62.8%), 61.6% Holendrów opowiedziało się przeciwko Konstytucji,
38.4% było „za”. Więcej w: „Śmiertelny cios” dla Konstytucji UE: http://serwisy.gazeta.pl/swiat/1,3417413.html
[dostęp 12.04.2012].
99 
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W podobnym klimacie utrzymane było również szwajcarskie referendum w 2009 r.,
w którym 57% uprawnionych do głosowania obywateli sprzeciwiło się budowie minaretów w ich kraju104.
Lokalna niechęć do integracji wskazuje na ewoluujący problem, który w perspektywie może mieć wymiar ogólnoeuropejski. Wydaje się, że referendalne „nie”, symbolicznie zaprezentowanych krajów, stanowi wyraz niezadowolenia i lęków Europejczyków o własną przyszłość. Masowy protest przeciwko islamowi pochodził, co warto
podkreślić, niemal ze wszystkich stron – z lewicy, prawicy i środka, od biednych, średniozamożnych czy też dobrze sytuowanych. Ta zmiana w preferencjach wyborców,
jaka uwidoczniła się w ciągu ostatniej dekady w Europie wskazuje, że system polityki
otwartej ma zdolność autokorekcji. Wydaje się również, cytując Paula Scheffera, że
w ten sposób demokracja wygłasza sprostowanie w odniesieniu do samej siebie105.
Wspomniany Scheffer, autor kontrowersyjnego eseju zatytułowanego Multikulturowy dramat, obnażył w nim, jak się wyraził, hipokryzję własnego narodu wobec integracji imigrantów, przełamując tym samym niefrasobliwe ogólnospołeczne
przekonanie o tolerancyjnym podejściu społeczeństwa holenderskiego do wielokulturowości. Wskazał na istniejący od dziesięcioleci konflikt międzykulturowy, na
błędnie obrany kierunek polityki imigracyjnej i de facto pozostawienie imigrantów
samym sobie. Fiasko idei wielokulturowości w Holandii, opisywane przez Scheffera
ściągnęło na autora falę krytyki, równocześnie przełamując temat tabu. Nadwątliło
również polityczną poprawność Holendrów. Istota Dramatu multikulturowego sprowadza się do konkluzji: Niezbędne jest przeprowadzenie badania parlamentarnego
dotyczącego polityki państwa w kwestii imigracji i integracji, gdyż obecnie, operując
hasłem tolerancji, tracimy całe pokolenia. Dzisiejsza polityka wielkiej otwartości na
obcych i ograniczonej integracji powiększa nierówność i przyczynia się do poczucia
wyalienowania w społeczeństwie. Tolerancja jęczy, obciążona zaległościami w utrzymywaniu integracji […]. Rozgrywający się dramat multikulturowy jest największym
zagrożeniem dla spokoju społecznego[…]106.
Echa antyrządowych reakcji z imigrantami w tle słychać w całej Europie. Populistyczne partie radykalnej prawicy osiągają coraz większe sukcesy zarówno w wyborach lokalnych, jak i centralnych. Nowy prawicowy radykalizm zyskał już w wielu
krajach miano prawicowego populizmu, głosu reprezentującego „lud”, który domaga
się zmiany obranego przez rząd kierunku polityki społeczno-gospodarczej, w tym
strategii w zakresie polityki imigracyjnej. Z jednej strony wyczuwalny jest strach
przed cudzoziemcami, zwłaszcza muzułmanami, i coraz częściej słychać o konfliktach na tle integracyjnym, z drugiej obrońcy ideologii mulitikulturalizmu i politycznej
poprawności dyskredytują każdą formę krytyki, jako przejaw rasizmu i ksenofobii.
Kiedy głosy niezadowolenia nie znajdują ujścia w demokratycznej debacie zostają
Szwajcarzy powiedzieli „nie” muzułmanom: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/szwajcarzy-powiedzieli-nie-muzulmanom,117047.html [dostęp 11.03.2012].
105
P. Scheffer, Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wołowiec 2010, s. 179.
106
Tamże, s. 60. Zob. też: P. Scheffer, Het multiculturele drama,” NRC Handelsblad”, 29.01. 2000.
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przejęte przez populistów i uderzają w demokrację ze zdwojoną siłą107. Problem, jak
się wydaje, nie leży jedynie po stronie mniejszości, ale dotyczy wszystkich obywateli. Istotnym bowiem jest, w jakim stopniu może rosnąć nowa wielokulturowa tkanka
społeczna. Separacja mniejszości etnicznych może zaburzyć emancypację różnych
grup, lecz również osłabić zdolność pacyfikacji, czy pokojowego rozwiązywania
konfliktów społecznych.
To co staje się niebezpieczne dla Europy, to próba wprowadzenia, często sprzecznych z prawami człowieka uznanymi w demokracji, zasad współżycia w sferze publicznej opartych na islamie. Temu państwa europejskie, wydaje się, nie potrafią skutecznie przeciwdziałać.
Dzwonkiem alarmowym dla liberalnego społeczeństwa Europy winny stać się wydarzenia, które m.in. miały miejsce w Holandii (zabójstwa Pima Fortuyna w 2002
r. oraz Theo van Gogha w 2004 r.)108, czy we Francji (zamieszki na ulicach Paryża
w 2007 r.). Problem z „zawłaszczonymi” przez imigrantów, w większości o rodowodzie islamskim, dzielnicami mają już, bez mała, prawie wszystkie kraje Europy109.
Większość bowiem europejskich społeczeństw nie jest właściwie przygotowana do
przyjmowania imigrantów i de facto nie zapewnia im korzystnych warunków bytu110.
Migracyjne getta mają dwa oblicza – z jednej strony stanowią enklawy stworzone
świadomie przez władze rządzące w celu odizolowania społeczności napływowej, z drugiej – w zależności od opcji politycznej – widoczne są dążenia do ich rozbicia przyjmując
założenie, że przyspieszy to proces adaptacji imigrantów, co wydaje się być jednak kwestią sporną111. W rzeczywistości proces ten może być spowolniony, gdyż wyizolowani
imigranci czują się mniej bezpiecznie i mają więcej oporów wobec nowego środowiska,
niż ci otoczeni wsparciem ze strony rodzimej społeczności112. Kolejną istotną kwestię
stanowi segregacja imigrantów już w szkole. Pod uwagę bowiem brane są: klasa społeczna i kolor skóry. Np. spośród 201 amsterdamskich szkół podstawowych, w 127 odsetek
uczniów mających nisko wykwalifikowanych rodziców niezachodniego pochodzenia
wynosi ponad 50%, a w 102 szkołach dzieci imigrantów stanowią aż ponad 70% 113.
 zbliżającym sie końcu demokracji i tym samym schyłku państw narodowych pisze Jean-Marie Guéhenno
O
w „Het einde van de democratie”, obwiniając o taki stan rzeczy ewoluujący proces globalizacji i związane z nim
m.in. ruchy migracyjne. Zob.: J-M Guéhenno, Het einde van de democratie, Tielt,Lannoo 1994.
108
Więcej w: V. Gul-Rechlewicz, Migracje…, dz. cyt., s. 187.
109
Kraje skandynawskie równie mocno, jak kraje Zachodu odczuły swój niefrasobliwy, jak się wydaje, stosunek do
rodzimej polityki imigracyjnej. W Szwecji (w Malmö) dzielnice zamieszkałe przez mniejszość islamską są na
tyle niebezpieczne, że karetki pogotowia wjeżdżają tam jedynie pod eskortą policji. Więcej w: http://midnightwatcher.wordpress.com/2011/08/27/losing-malmo-sweden-surrenders-their-third-largest-city-to-muslims [dostęp
13.04.2012].
110
B. Lewis, Co się właściwie stało? O kontaktach Zachodu ze światem islamu, Wydawnictwo Akademickie Dialog,
Warszawa 2003, s. 181.
111
W gettach kultywowane są zwyczaje przywiezione z ojczystego kraju, które zwłaszcza u radykalnych muzułmanów, nierzadko stoją w sprzeczności z normami prawa europejskiego. Wysokie bezrobocie, rosnąca przestępczość
i, co szczególnie niepokoi, sukcesywna utrata kontroli państwa nad mniejszościami zamieszkującymi getta, czynią
ideę wielokulturowości ułomną, w praktyce - zachodzi obawa - nierealną.
112
A. Koziński, J. Magała, Holenderskie getta: http://www.wprost.pl/ar/59403/Holenderskie-getta/?pg=1 [dostęp
11.04.2012].
113
P. Scheffer, Druga ojczyzna …, dz. cyt., s. 101.
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Reprezentatywna na skalę Europy jest wypowiedź mocno kontrowersyjnego, co
należy zaznaczyć, holenderskiego polityka, który miał stwierdzić, Holandia jest zbyt
opiekuńcza, traktuje imigrantów jak niemowlęta. Zamiast przyznawać zasiłki, powinna zmuszać ich do samodzielności114. Obwinił on państwo holenderskie o ignorancję w zakresie integracji mniejszości, wskazując równocześnie na poważne błędy
dotyczące polityki imigracyjnej czynione przez kolejne ekipy rządzące. Najpoważniejszym zaniechaniem miał być m.in. brak skutecznych programów edukacyjnych,
które by uczyły imigrantów samodzielności oraz pomagały rozumieć i akceptować
obcą im kulturę. Inny problem podnosi francuski intelektualista, Alain Finkielkraut,
który podkreśla konieczność nałożenia na imigrantów, obok praw jakie im przysługują, również i obowiązków. Dzisiejsze obawy i poczucie zagrożenia, które udzielają
się części społeczeństwa europejskiego biorą się, m.in. właśnie stąd, że w polityce
imigracyjnej krajów przyjmujących nie znalazły się wyraźnie określone obowiązki
wynikając z uzyskanej wolności w odniesieniu do imigrantów pochodzących z krajów, w których tradycje demokratyczne są równe zeru. Konieczna jest również, zdaniem Finkielkrauta, debata nad tym, co oznacza wolność religii, jakie wynikają z niej
zobowiązania i gdzie są jej granice115. Wydaje się, że nie ma już odwrotu od państw
wieloetnicznych i wielokulturowych. Pozostaje jednak pytanie, jaką drogę mają wybrać społeczeństwa, które teraz - w dobie globalizacji – stanęły przed dylematem,
jak znaleźć kompromis między religiami i narodami? Jak stworzyć ideał wspólnego
obywatelstwa, które byłoby akceptowane zarówno przez przedstawicieli świata Zachodu, jak i islamu?
2. Nietolerancja dla tolerancji
Poczynając od renesansu, Europa uczyniła z kultury swoją wartość najwyższą.
Wraz z nastaniem multikulturalizmu granica miedzy kulturą a jej „brakiem” powoli
zaczęła się zacierać. Europejski dylemat objął podstawową kwestię, jak pogodzić
tożsamość narodową z tolerancją. Wydaje się bowiem, że afirmacja tej pierwszej
wyklucza automatycznie tę drugą, a przecież to właśnie tolerancja jest znakiem firmowym zjednoczonej i demokratycznej Europy. To tolerancja, stosując klasyczne
odniesienie do pojęcia „gościnności”, stanowi swoiste kryterium umożliwiające
ogląd w zakresie funkcjonowania w etycznie i kulturowo zdefiniowanych ramach zarówno „gospodarza”, jak i „gościa”. Przy takim założeniu, tożsamość narodowa i tolerancja mogą z powodzeniem bytować w tej samej przestrzeni. Gościnność bowiem
w sensie klasycznym, i to nie tylko według standardów europejskich, to skorelowane
działania „gospodarza” oraz „gościa” w odniesieniu do naturalnych, bezpośrednich,
szczerych i życzliwych zachowań jednych wobec drugich. To ofiarowanie gościny
przybyszowi, który winien być jednocześnie świadom obowiązków, jakie nakłada na
niego fakt bycia goszczonym. Winien zatem uszanować zwyczaje gospodarza, które114
115

A. Koziński, J. Magała, Holenderskie…, dz. cyt.
G. Dobiecki, Granice tolerancji, „Wprost”, 2007 (7.08.2007), s. 60-62.
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go próg przekracza. Nasuwa się pytanie, czy tożsamość narodowa może iść w parze
z tolerancją względem „obcych”? Wydaje się, że tak, pod warunkiem, że afirmacja tej
drugiej, nie godzi w tę pierwszą. Wydaje się również, że muszą istnieć pewne funkcjonalne ramy, respektowane przez obie strony dialogu wielokulturowego. W dobie
globalnych przemian i idących za nimi nieuniknionych migracji ludności, świat zobligowany jest znaleźć koegzystencjalny konsensus. Oczekuje się zatem, w myśl dobrze pojętego wspólnego interesu, obopólnego szacunku i zrozumienia. Ten rodzaj
kooperacji wydaje się być logicznym dopełnieniem całości współistnienia.
Multikulturalizm, rozumiany jako idea „globalnej wioski”, obejmuje znaczeniowo
m.in. wielość kultur w skali „makro”, ich zróżnicowanie względem siebie, politykę
rządową zmierzającą do niwelowania napięć społecznych o podłożu wielokulturowym, ruch, doktrynę, filozofię pluralizmu, w której określane są działania środowisk
mniejszościowych skierowanych na emancypacje oraz pełniejszy udział w życiu społecznym - politycznym oraz kulturalnym116. Idea tolerancji, w myśl której kreowany
jest ten swoisty międzykulturowy dialog, stanowić winna rękojmię powodzenia we
wzajemnych relacjach konkurujących ze sobą wartości. Stwarzać zatem możliwość
porównań i otwarcia na „inność”, promować równość oraz solidarność, jak również
umożliwiać niezakłócony byt w zróżnicowanym kulturowo społeczeństwie, tzw. ponowoczesnym świecie. Postępujący proces globalizacji zmusza niejako do przyjęcia
postawy, której warunkiem jest współpraca między kulturami, a tym samym tolerancja w odniesieniu do „inności”. Trudność polega na tym, że wymaga również podjęcia
skonsolidowanych działań w sferach, w których odmienności kulturowe powodują
więcej niezgody, niż porozumienia. Wiele problemów o skali ogólnoświatowej koncentruje się wokół odmiennych wartości związanych z różnicami kulturowymi, jak
i subiektywnie postrzeganymi interesami narodowymi117. Wydaje się, że jedyną alternatywą dla powszechnej zgody jest nowa jakość współpracy międzykulturowej w duchu zrozumienia i akceptacji. Umiejętność owej współpracy pełni istotną rolę również
w stosunkach międzynarodowych. Związki między kulturą, gospodarką i polityką
sprowadzają się, jak uzasadnia Glen Fisher, do (…) rutynowo stosowane konwencjonalnej analizy ekonomicznej, w której nie dopuszcza się zachowań «irracjonalnych».
Z perspektywy międzynarodowych i międzykulturowych kontaktów problematyczne
wydaje się określenie tego, co racjonalne, a co nieracjonalne. Oba te określenia są
bardzo relatywne i zależne kulturowo. To co dla jednych jest racjonalne, dla drugich
może być w pełni uzasadnione i logiczne (…). Prawo, przepisy lub zwyczaje sankcjonują tylko niektóre formy ludzkiej działalności. Preferencje zależą od kultury118.
Badania nad kulturą pozwalają na określenie różnic w myśleniu, odczuwaniu i zachowaniu różnych grup i kategorii ludzi, nie istnieją jednak żadne naukowe kryteria obiektywnego uznawania wewnętrznej wyższości lub podrzędności jednej grupy
J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa 2009, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 279-280.
117
W. J. Burszta, Antropologia kultury, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1998, s. 158-165.
118
G. Fisfer, The role of Culture and Perception in International Relations, Intercultural Press, Yarmouth 1988,
s. 144, 153.
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w stosunku do drugiej. Stąd ujęcie kultury w odniesieniu do relatywizmu kulturowego wydaje się być logiczne. Claude Levi-Strauss wskazuje na fakt, że Żadna kultura nie dysponuje kryterium absolutnym, które uprawniałoby ją do przyznawania
«wyższości» lub «niższości» wytworom innej kultury. Natomiast każda kultura zdolna
jest do tego i musi robić to sama wobec siebie, albowiem jej członkowie są zarazem
obserwatorami i podmiotami działań119.
Współczesne społeczeństwa nie są już tak tolerancyjne i otwarte na „innych” jak
kiedyś. Europa Zachodnia z coraz mniejszym zrozumieniem zwraca się ku imigrantom, szczególnie tym o islamskim rodowodzie. Wychodząc z założenia, że otwarte
społeczeństwa cechują różnorodne poglądy, style życia i wyznania, nie należy zapominać, że liberalna demokracja ma również swoje granice. Nie wszystko bowiem,
co inne musi posiadać wartość. Tolerancja winna zatem bronić się przed przejawami
nietolerancji, tak więc tolerancja nigdy nie może oznaczać obojętności wobec wyrazów religijnego lub politycznego ekstremizmu. Przyjmowanie z otwartymi rękami
różnorodności bez rozróżniania sprowadza się do tego, że niemożliwa staje się krytyczna analiza tradycyjnych obyczajów120. Kwestia relatywizmu kulturowego, wydaje się, winna ulec redefinicji poprzez określenie nowych zasad egzystencjalnych
wielokulturowego społeczeństwa. Zasad zawartych w sformalizowanych ramach
prawnych. Wydaje się również, że oficjalny model multikulturowości ma coraz mniej
zwolenników. Ta istotna zmiana w myśleniu na temat integracji w coraz większym
zakresie prowadzi do zwrócenia się ku pełnoprawnego członkostwu i współodpowiedzialności wszystkich obywateli, w tym również imigrantów, za kraj który przyszło
im razem współtworzyć.
3. Problemy z wielokulturowością
O kryzysie wielokulturowości mówią już niemal wszyscy – Angela Merkel, David
Cameron, Nicolas Sarkozy121. Do porażki przyznaje się Holandia, kraj uznawany jeszcze do niedawna za bastion tolerancji i wzór udanej i zgodnej koegzystencji w imię
wielokulturowości. Podobne problemy dotykają również kraje skandynawskie – Danię,
Szwecję, czy Norwegię122. Rządy wielu europejskich państw zmieniają swą politykę
G. Hofstede, Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 42.
P. Scheffer, Druga …, dz. cyt., s. 55.
121
Obecnie sprawujący władze prezydent Francji, Francois Hollande, problem migracji umieścił w centrum swojej
kampanii wyborczej. Podniesione kwestie dotyczyły m.in. ograniczenia imigracji ekonomicznej, walki z nielegalnym napływem osób, jak również utrzymaniem prawa zakazującego zakrywanie twarzy przez muzułmanki. Więcej w: Francja: Hollande o imigracji ekonomicznej i burkach: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/francja-hollande-oimigracji-ekonomicznej-i-burkac,1, 5117054,wiadomosc.html [dostęp 22.04.2012].
122
Kwestie związane z imigracją i rosnącą różnorodnością kulturową stanowią dziś w krajach skandynawskich oś
publicznej debaty, burząc jednocześnie jej, jeszcze do niedawna, egalitarny i homogeniczny charakter. Te stabilne
społecznie i ekonomicznie kraje stoją przed dylematem redefinicji swego dotychczasowego status quo. Wielokulturowość i różnorodność, tolerancja i otwartość, jakimi szczyciły się kraje nordyckie, zostały wystawione na próbę. Szczególny przykład stanowi dziś Norwegia z racji tragedii, jaka wydarzyła się na wyspie Utøya. Więcej w: D.
Tomczak, Norwegia: wielokulturowa nie znaczy zintegrowana oraz J. Godzimirski, Czy zamachy terrorystyczne
zmienią politykę migracyjna Norwegii, „Biuletyn migracyjny” nr 30 (Lipiec-Sierpień 2011).
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zaostrzając ją względem „obcych”. Do głosu dochodzą antyimigranckie partie polityczne zajmując niejednokrotnie istotne miejsca w parlamentach swoich krajów, jak
również w samym Parlamencie UE (np. holenderska Partia dla Wolności, PVV, Geerta
Wildersa). W społeczeństwach zachodnich rośnie sukcesywnie liczba zwolenników
populistycznych ugrupowań antyimigranckich (często stricte antyislamskich), rodzi
się islamofobia, tworzone są neologizmy, jak Londonistan, czy Eurarabia, modne stają się, subiektywne w swej ocenie, portale internetowe miażdżąco krytykujące islam
i społeczność muzułmańską. Od początku lat 90. widać wyraźnie rosnący udział partii
populistycznych w Europie. Wydaje się, że ich liderzy naruszyli pewne granice kultury politycznej sięgając po antyislamskie hasła - pozwala się na pełzającą islamizację
Europy (norweska prawicowa Partia Postępu), zwróćcie Danię Duńczykom (Duńska
Partia Ludowa), Zachód w ręce Chrześcijan (Wolnościowa Partia Austrii)123.
Powyższe przykłady ostrzegają przed radykalizmem, w optyce programowej bowiem partii antyimigranckich muzułmanie są postrzegani jako siły reakcyjne, reprezentujące ortodoksyjny konserwatyzm i tradycjonalizm, których nie da się pogodzić
z ideą wolności i demokracji. Tej „wolności” i „demokracji” interpretowanej z punktu widzenia Wildersa, Dewintera, Haidera, Le Pena i wielu innych im podobnych.
Nasilenie postaw ksenofobicznych łączy się niewątpliwie ze wzmożoną intensywnością zjawisk migracyjnych z jednej strony, z drugiej z brakiem programów integracyjnych, doświadczenia i debaty społecznej na temat skutków, zarówno pozytywnych
jak i negatywnych napływu imigrantów dla społeczeństwa przyjmującego. Ksenofobia może przybierać postać rasistowskich ataków na cudzoziemców, może być również odzwierciedlana w antyunijnych, czy antyzachodnich hasłach partii politycznych.
Imigranci stanowią często tę oś debaty w kampaniach politycznych, gdzie wygrywane
są stare uprzedzenia, zaszłości historyczne, stereotypy czy też po prostu mity.
Według Schnabela, społeczeństwo wielokulturowe w tradycyjnym sensie nie ma
racji bytu. Pomysł, że „nowa kultura” stanowić może zgodny konglomerat muzułmańskich, czy hinduistycznych koncepcji z chrześcijańskimi z góry skazany jest na
niepowodzenie. Nie oznacza to nie przyjmowanie imigrantów w ogóle, ale muszą się
oni stać częścią miejscowego społeczeństwa, tj. zasymilować się124. Kultury, jak dowodzi Schnabel, funkcjonują w obrębie trzech, nierzadko mylnie przez imigrantów
interpretowanych obszarów. Kultura A, przyjmuje bezkompromisowo katalog wartości i zasad społeczeństwa obywatelskiego, kultura B obejmuje zasady funkcjonowania w szkole i w domu, oraz kultura C, odnosi się do życia prywatnego i rodzinnego
w kategoriach dużej swobody w wyznaczaniu własnych porządków i priorytetów.
Problem w tym, podkreśla Schnabel, że imigranci - zwłaszcza pochodzący z krajów
niedemokratycznych, często mylą kulturę C z kulturą A. To niezrozumienie międzykulturowe, zatarcie się granic między religią a życiem „realnym” prowadzi w efekcie
do zagubienia się w kategoriach własnej tożsamości125.
J. Gidziński, Horror w kraju, „Newsweek”, nr 31 (7.08.2011), s. 54-58.
Zob.: http://archiwum.polityka.pl/art/o-holender-to-arab,432122.html [dostęp 8.03.2012].
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Tak podniesiony problem przez Schnabela wydaje się być tożsamy ze stanowiskiem
Amartya Sena, który pokojowe współistnienie społeczeństw zróżnicowanych kulturowo
ocenia w kategoriach czysto abstrakcyjnych, bowiem, jak dowodzi, bez wspólnej podstawy
nie jest możliwa produktywna komunikacja w kategoriach zrozumienia i akceptacji zjawisk
społeczno-ekonomicznych w wymiarze globalnym oraz samej demokracji sensu stricto126.
Wizja wielokulturowej Europy i bezkonfliktowego sąsiedztwa powoli przestaje przystawać do otaczającej rzeczywistości. Wiele problemów o skali ogólnoświatowej koncentruje się bowiem wokół odmiennych wartości związanych z różnicami kulturowymi, jak
i subiektywnie postrzeganymi interesami narodowymi127. Związki między kulturą, gospodarka i polityką sprowadzają się, cytując G. Fishera, do „[…] rutynowo stosowanej
konwencjonalnej analizy ekonomicznej, w której nie dopuszcza się zachowań „irracjonalnych”. Z perspektywy międzynarodowych i międzykulturowych kontaktów problematyczne
wydaje się określeniem tego, co racjonalne, a co nieracjonalne. Oba te określenia są bardzo relatywne i zależne kulturowo. To co dla jednych jest nieracjonalne, dla drugich może
być w pełni uzasadnione i logiczne.[…] Prawo, przepisy lub zwyczaje sankcjonują tylko
niektóre formy ludzkiej działalności. Preferencje zależą od kultury”128.
Przyjmowanie dużej liczby imigrantów w połączeniu z nie wystarczająco sprawnie prowadzoną ich integracją spowodowało w wielu krajach europejskich wzrost
nierówności i segregacji. Wydaje się, że ryzyko związane z niedostatecznym opanowaniem kwestii odnośnie przyjmowania uchodźców, członków rodzin oraz imigrantów zarobkowych, jak również nieudolnie prowadzoną asymilacją obywatelską
nowoprzybyłych może przyczynić się do osiągnięcia krytycznej granicy możliwej
do zaakceptowania zaistniałej sytuacji w sensie społecznym i kulturowym. Stąd,
wydaje się, ze jedyną alternatywą do uzyskania konsensusu w środowisku wielokulturowym winna stać się nowa jakość dialogu społeczno-politycznego, oparta na
rzetelnej i transparentnej ocenie globalnej. Wskaźnikiem bowiem dla możliwości
demokracji staje się we współczesnym świecie postępowanie wobec imigracji. Pokojowa koegzystencja społeczeństw zróżnicowanych kulturowo stanowi dziś istotny problem, zważywszy na niepokojące wydarzenia związane z fundamentalizmem
czy terroryzmem w skali globalnej. Te i inne zjawiska wpłynęły znacznie na zmianę stanowiska wobec różnorodności kulturowej krajów uważanych do niedawna za
ostoję demokracji. Budowane mozolnie na tolerancji i poszanowaniu odmienności
społeczeństwa wielokulturowe przeżywają obecnie potężny kryzys, zmienia się ich
postawa z tolerancyjnej na twardą i zamkniętą. Społeczeństwa otwarte dokonują
zwrotu w kierunku idei obywatelstwa, a tym samym wpisania imigrantów nie tylko
w świat praw, ale i obowiązków. Pozycjonowanie imigrantów wyłącznie w roli
konsumentów pomocy społecznej owocować może tylko ich demoralizacją129.
Esseys on integration and participation, Londyn 2008, s. 33-34.
h ttp://www.ft.com/intl/cms/s/2/c90fd530-313b-11db-b953-0000779e2340.html#axzz1mYJ8VhYF [dostęp 09.03.2012].
127
G. Hofstede, Kultury i organizacje, Warszawa 2000, s. 347-348.
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G. Fisher, The role of Culture and Perception In International Relations, Intercultural Press, Yarmouth 1988, s.
144, 153.
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P. Sheffer, Koniec wielokulturowej Europy, w: http://www.rp.pl/artykul/579546.html [dostęp 8.04.2012].
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Zakończenie
Niemały wpływ na obecny stan europejskiej polityki imigracyjnej ma bardzo silnie
upolityczniona debata społeczna, zdominowana przez ostro wyrażające swój sprzeciw
masy krytykujące nadmiernie liberalną, ich zdaniem, politykę imigracyjno-integracyjną swoich rządów. Presja społeczna zaznacza się szczególnie wyraźnie wobec konieczności adaptacji imigrantów, szczególnie tych o rodowodzie muzułmańskim, do europejskich norm i standardów. Po 40. latach niekontrolowanej, bezrefleksyjnie wydaje
się, prowadzonej polityki imigracyjnej Europa staje przed faktem dokonania redefinicji
podstawowych swych wartości, wśród których jedną z naczelnych jest równość.
Centralną wartością w obecnych czasach, obok równości, jest również bezpieczeństwo, a następnie wolność. To w odniesieniu do nich, wydaje się, winna nastąpić
głęboka społeczno-polityczna europejska autoanaliza ze znalezieniem równowagi na
linii dwóch przeciwstawnych sobie cywilizacji, zachodniej i muzułmańskiej. Funkcjonowanie bowiem w wielokulturowym społeczeństwie wymaga trudu - otwartości
na „inność”, tolerancji w odniesieniu do zwyczajów i zasad myślących „inaczej”
społeczeństw. Z drugiej strony owa tolerancja nie może być interpretowana jednostronnie, z punktu widzenia tylko tej jednej „właściwej” kultury.
Populistyczne hasło, „Nietolerancja dla tolerancji”, wydaje się dzisiaj esencją
frustracji współczesnych społeczeństw wielokulturowych. Paradoksalnie na dwóch
przeciwległych biegunach osadzone są bowiem dziś tolerancja, stanowiąca znak firmowy Europy, oraz obrona wartości demokratycznych. Te ostatnie wynikają z istoty
demokratycznych i liberalnych zasad społeczeństwa europejskiego - obejmują prawa
i wolności obywatelskie. Dla podzielonego już i tak społeczeństwa Zachodu trudno
będzie znaleźć konsensus między ich światem a światem islamu.
Wydaje się zatem, że zderzenie cywilizacji i związane z nim problemy natury egzystencjonalnej w ramach coraz bardziej zróżnicowanego kulturowo społeczeństwa
Europy (również i świata) mają miejsce. Państwom wielokulturowym coraz trudniej
jest bowiem osiągnąć społeczno-polityczny konsensus na grząskim multikulturowym
gruncie. Nie chcą, bądź nie umieją nawiązać wspólnego dialogu w oparciu o różnorodność etniczną i religijną. Dialogu, którego wspólnym mianownikiem byłaby powszechna świadomość odmienności kulturowej i związana z nią chęć poznawcza opierająca
się w pierwszym rzędzie na tolerancji zaangażowanych w dialog podmiotów.
Summary
The Clash of Civilizations? Muslims in Europe
Muslim-European relations have been complex for centuries. On the one hand
these two civilizations were engaged in military conflicts, on the other hand they
maintained diplomatic and trade contacts. Such relations have not been easy and
even today they are not always satisfactory for both sides. Nowadays Islam, which
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is the second biggest religion in Europe, is in the centre of global conflict. It is becoming more and more difficult for the multi-ethnic Europe to accept the faith mostly
associated with fundamentalism and terror instead of peace, tolerance and respect for
other people. This most dynamically developing religion in Europe owes its rapid
expansion not only to the influx of the Muslim believers into the European continent
but also to their high birth rate.
At present a peaceful coexistence of multicultural societies poses a great problem,
taking into account various disturbing events related to fundamentalism or global terrorism. These and other phenomena influence the attitude towards cultural diversity
even in the countries which were considered as thoroughly democratic. Multicultural
societies built on tolerance and respect for cultural diversity are going through a crisis
and changing their stance from tolerant to intolerant.
The aim of this article is to show the complexity of the problems resulting from
a confrontation of the Western and Islamic societies and to illustrate their interaction
in an ethnically, culturally and religiously diverse European society, in which tolerance is more and more replaced by xenophobia and ethnic discrimination.
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Szwajcaria wobec imigrantów
Studium na przykładzie rynku pracy

Wstęp
Szwajcaria, republika federalna położona w samym sercu Europy, od XIX doświadcza procesu intensywnych ruchów migracyjnych. Migracja dotyczy nie tylko
przemieszczania się ludności między państwami, lecz w przypadku Szwajcarii między kantonami głównie w celu zmiany miejsca zatrudnienia. Już samo usytuowanie tego państwa na styku różnych obszarów językowych i religijnych sprawia, że
zróżnicowanie kulturowe odgrywa istotną rolę w procesie kształtowania tożsamości
narodowej Szwajcarów. Druga połowa XIX wieku w historii państwa Helwetów charakteryzuje postęp gospodarczy, uregulowanie działalności gospodarczej i reforma
systemu monetarnego włącznie w wprowadzeniem franka szwajcarskiego130. Dynamiczny rozwój gałęzi gospodarki, takich jak przemysł spożywczy, maszynowy czy
turystyczny sprawił, że zachodziła intensyfikacja ruchów migracyjnych przyczyniająca się do zwiększenia napływu imigrantów. I tak w 1850 roku stanowili oni 3%
ogółu populacji, natomiast w 1910 roku już 14,7%131. Okres drugiej Wojny Światowej
to z kolei czas emigracji, dopiero w 1960 roku można mówić o kolejnym wzroście,
który osiągnął 10%132. Obecnie natomiast aż 22% populacji pośród 6 milionowej
Szwajcarii stanowią obcokrajowcy133.
Polityka imigracyjna na przestrzeni ostatnich lat stała się w Europie nowym wyzwaniem, któremu starają się sprostać państwa. Przyczyną tego zjawiska jest niewątpliwie
G. Babiński, M. Kapiszewska, Zrozumieć współczesność, Kraków 2009, s. 284.
D.M. Gross, Immigration Policy and Foreign Population in Switzerland, World Bank, Development Research
Group, Trade Team 2006, s. 3.
132
Tamże, s.4.
133
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wykorzystanie przez prawicowe partie populistyczne w swoich programach założeń
i idei opowiadających się przeciwko obecności imigrantów. Ten dyskurs opierający się
na podejściu antyimigracyjnym zdobywa coraz więcej zwolenników i coraz częściej
gwarantuje zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Wiele państw europejskich przyjęło politykę kontroli napływu imigrantów, skupiającą się na ustanowieniu prawa regulującego kwestię otrzymywania obywatelstwa danego państwa, legalizacji pobytu czy
pozwolenia na pracę. Szwajcaria również nie stanowi tu wyjątku, aczkolwiek polityka
tego państwa warunkowana jest przez wiele determinantów wewnętrznych. Po pierwsze należy odnieść się do uwarunkowań ekonomicznych i kulturowych, które zapewne
sprzyjają napływowi ludności. Także z tradycji historii imigracji wynika, że Szwajcaria
jest postrzegana jako państwo przyjazne szukającym schronienia przed prześladowaniami o charakterze religijnym, politycznym i etnicznym. Obecnie w szwajcarskiej polityce
imigracyjnej istotne jest zapewnienie równowagi między liczbą obywateli a obcokrajowcami. Stąd też wynikają restrykcyjne uregulowania prawa naturalizacji.
Polityka Szwajcarii wobec imigrantów w swoich założeniach nie jest nastawiona
na zapewnienie im jak najszerszych możliwości uzyskania obywatelstwa. Po pierwsze związane jest to z prawem krwi a nie miejscem urodzenia. Szwajcaria zajmuje
najniższą pozycję wśród państw europejskich jeśli chodzi o naturalizację obcokrajowców. Po drugie sami Szwajcarzy nie postrzegają swojego kraju jako ojczyzny
imigrantów, aczkolwiek rynek pracy tu jest zorientowany na wysoko wykwalifikowanych pracowników pochodzących właśnie z zagranicy.
1. Idea Űberfremdung134 i pierwsze uregulowania kwestii pracowników
Na przykładzie Szwajcarii i jej historii imigracji zwłaszcza po II Wojnie Światowej widoczna jest tendencja w separacji obywateli i obcokrajowców przy jednoczesnym zachowaniu idei multinarodowości. Te uwarunkowania skłaniają do refleksji
nad kształtem i zasadnością uregulowań prawnych jakie przyjęła Szwajcaria w swojej polityce wobec imigrantów. Ponadto warto przyjrzeć się samym działaniom władz
i partii politycznych, które zabierając głos w sprawie reformy podejścia do imigrantów w państwie szwajcarskim starają się zyskać poparcie wśród obywateli. Wreszcie
godny uwagi jest sam stosunek obywateli do imigrantów oraz ich integracja ze społeczeństwem.
Na przestrzeni ostatnich lat charakterystyczne stało się zaostrzenie dyskursu politycznego względem przyjęcia imigrantów, zwłaszcza w obszarze ich zatrudnienia.
Wpływ na to zjawisko niewątpliwie mają czynniki ekonomiczne i kulturowe, te same
które zadecydowały o napływie imigrantów w latach 40-tych. Uzasadniona zatem jest
teza o aktualności czynników warunkujących zmiany w procesie kształtowania polityki imigracyjnej. Z drugiej strony czynniki te pozostają w znacznej zależności od nastro134

 berfremdung - termin pochodzący z języka niemieckiego; oznacza nadmierną imigrację i jest używany w konŰ
tekście negatywnym jako obawa przed dominacją cudzoziemców. Idea Űberfremdung jest obecna zwłaszcza
w dyskursie politycznym partii prawicowych na przykład Szwajcarskiej Partii Ludowej.
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jów społecznych i sytuacji gospodarczej, zwłaszcza w czasach kryzysu w Europie.
Analiza historyczna ujęcia dyskursu jakiemu podlega polityka imigracyjna pozwala na
wyznaczenie zasadniczych jej zmian oraz wyjaśnienie fali imigracji, która nastąpiła w XX
wieku w Szwajcarii. Podejście do tej polityki nabrało nowego znaczenia przede wszystkim
już pod koniec XIX wieku. Wówczas początek procesu industrializacji i odejście od gospodarki opartej na rolnictwie, zapoczątkowało zapotrzebowanie na wykwalifikowanych
pracowników. To właśnie oni uważani byli za podstawę rozwoju gospodarczego Szwajcarii, zwłaszcza po II Wojnie Światowej135. Jednak polityka imigracyjna rządu szwajcarskiego nie przewidywała procedur ułatwiających uzyskanie obywatelstwa. Z kolei prawo
regulujące sytuacje imigrantów w Szwajcarii nie uwzględniało porozumień z innymi państwami, z których przybywali pracownicy. Na ten okres w historii migracji Szwajcarii
przypada również emigracja jej obywateli, głównie do Stanów Zjednoczonych.
Sytuacja imigrantów po I Wojnie Światowej przyniosła zmiany w podejściu rządu
szwajcarskiego i samego społeczeństwa. Koncepcja polityki ich przyjęcia nie opierała się już na otwartości, lecz coraz bardziej dominowało przekonanie o nadmiernej
liczbie imigrantów. Pogląd ten znalazł swoje odzwierciedlenie w idei Űberfremdung,
która wyrażała niechęć ze strony społeczeństwa wobec imigrantów i poczucie zagrożenia dla ich własnej tożsamości136. Ta konstrukcja ideowa sprzeczna była jednak
z rzeczywistą wówczas liczbą imigrantów, gdyż okres wojenny charakteryzował się
znacznie mniejszym ich napływem niż pod koniec XIX wieku. Űberfremdung z kolei
wpisywała się w założenia partii prawicowych, które w debacie publicznej przekonywały o zagrożeniu jakie stwarza otwartość wobec imigrantów.
Analizując podejście historyczne polityki imigracyjnej należy podkreślić, że
w żadnym innym państwie europejskim tak jak w Szwajcarii właśnie Űberfremdung
nie wpłynęło na postawę obywateli względem imigrantów137. Zarówno w dyskursie
publicznym Niemiec, Francji i Austrii na początku XX wieku idea ta pojawia się, jednak jej oddziaływanie na nastroje społeczne i wykorzystanie przez partie polityczne
było znacznie mniej istotne niż w przypadku Szwajcarii138.
Okres międzywojenny przynosi znaczny wzrost gospodarczy i kolejną falę imigracji, głównie z Niemiec, Francji i Włoch. To właśnie imigranci z tych krajów postrzegani
byli jako pracownicy o szczególnie wysokich kwalifikacjach zawodowych. Z rządami
zaś tych państw podpisane zostały bilateralne umowy międzynarodowe zawierające
postanowienia odnośnie podejmowania pracy i pobytu w Szwajcarii. Na ich mocy imigrantom przyznane zostały te same prawa, którymi cieszyli się obywatele oprócz możliwości udziału w wyborach. Z kolei ubieganie się o obywatelstwo było możliwe już po
dwóch latach pobytu, co po części miało przyczynić się do realizacji rządowego planu
integracji imigrantów z tych państw ze społeczeństwem szwajcarskim.
T.Liebig, Switzerland’s immigration policy: lessons for Germany?...dz. cyt., s. 4.
Tamże, s. 7.
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W tym samym czasie w świadomości społecznej Szwajcarów wykształciła się
obawa przed zagrożeniem dla ich tożsamości i kultury, co było bezpośrednio powiązane ze znacznym napływem imigrantów i wspomnianą ideą Űberfremdung. Negatywne podejście wobec imigrantów prezentowały także partie konserwatywne i elity
kultury, sprzeciwiając się idei asymilacji. Zagrożenia upatrywano także w istnieniu
wartości społeczeństwa szwajcarskiego, szczególnie ze strony imigrantów z Afryki,
Azji i obu Ameryk139.
Uregulowania prawne dotyczące polityki wobec imigrantów pojawiają się dopiero
w 1931 roku jako Akt dotyczący pobytu i osiedlania się obcokrajowców (ANAG)140.
Postanowienia tego dokumentu miały na celu przede wszystkim kontrolę napływu
imigrantów i ich liczby w stosunku do obywateli szwajcarskich. Ponadto prawa imigrantów wprowadzone w poprzednich latach zostały znacznie ograniczone, zwłaszcza możliwość uzyskania stałego pobytu w kraju. Wprowadzenie zmian w zakresie
przyjęcia imigrantów dotyczyło ich pochodzenia etnicznego oraz bieżących interesów ekonomicznych państwa. Interesy te skupiały się zwłaszcza w obszarze rynku
pracy, którego imigranci byli znaczącą częścią. W owym czasie bowiem gospodarka
Szwajcarii przeżywała prawdziwy rozkwit, lecz wciąż zmagała się z brakiem wykwalifikowanych pracowników. Prawo jakie przyjęto dla regulacji sytuacji imigrantów w znacznym stopniu uwzględniało ideę Űberfremdung, zobowiązując władze
federalne do monitorowania ich populacji. To właśnie od aktualnej liczby obcokrajowców zależała decyzja o pozwoleniu na przybycie nowych. Oprócz tego ANAG
rozróżniało różne kategorie imigrantów i przyznawało określone im statusy w zależności od celu ich pobytu w państwie szwajcarskim141.
Na mocy nowego prawa określającego sytuację imigrantów wykształcił się model
tymczasowej imigracji, który determinował kierunek polityki państwa. Model ten
odpowiadał potrzebom rynku pracy i poszczególnych gałęzi gospodarki, które bez
napływu pracowników z zagranicy nie rozwijałyby się tak dynamicznie. Dzięki tak
przyjętym rozwiązaniom Szwajcaria pozostała otwarta na imigrantów przybywających w celach zarobkowych, zapewniając tym samym stabilizację rynku pracy.
W czasie II Wojny Światowej i tuż po jej zakończeniu około 70 tysięcy imigrantów
opuściło Szwajcarię. Głównie byli nimi uchodźcy i osoby, które z powodów politycznych zdecydowały się na emigrację poza Europę. Natomiast pod koniec lat 30-tych
pojawia się nowa ideologia odwołująca się do kultury strachu określana jako Geistige
Landesverteidigung142. Ruch ten o charakterze polityczno-kulturowym za cel swojej działalności uważał ochronę wartości i tradycji neutralności Szwajcarii w obawie
przed ideologią totalitaryzmu. Zyskał on także poparcie władz Szwajcarskiej Partii
Socjalistów, przede wszystkim z uwagi na zachowanie jedności i tożsamości społeczeństwa multinarodowego. Stąd też spotęgowana została niechęć wobec obcokra godnie z Federalnym Urzędem Statystycznym ich liczba w okresie międzywojennym wahała się w granicach
Z
300 tysięcy, co stanowiło znaczną część ludności Szwajcarii.
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jowców, którzy mogli zagrozić wartościom i kulturze Szwajcarów. Działalność ruchu
przetrwała aż do wczesnych lat 70-tych a jego kontynuację stanowi istniejąca do dziś
fundacja Pro Helvetica.
2. Model tymczasowej imigracji po II Wojnie Światowej
Poza powstaniem nowego ruchu, dla Szwajcarii okres powojenny przynosi kolejny
kryzys rynku pracy. Tym razem dotyczy on pracowników bez wysokich kwalifikacji
zawodowych, którzy byli potrzebni w nowych sektorach gospodarki. Dlatego też chętnie przyjmowano pracowników z krajów sąsiadujących, zwłaszcza Niemiec, Austrii
i Włoch. Z ostatnim państwem zawarte zostało porozumienie w 1948 regulujące pobyt pracowników na czas określony z uwagi na liczbę przybywających do Szwajcarii
włoskich obywateli. Polityka rządu szwajcarskiego wobec imigrantów opierała się na
ich tymczasowym pobycie obejmującym dziewięć miesięcy w ciągu roku i obowiązek
powrotu do swoich państw143. Zgodnie z obowiązującym prawem możliwe było także
przybycie pracowników wraz z rodzinami, ale dopiero po trzech latach pracy. W wyniku tak przyjętych rozwiązań model tymczasowej imigracji znalazł swoje odzwierciedlenie także w obszarze pracowników zatrudnianych w określonych gałęziach gospodarki. Tu polityka rządu uwzględniała potrzeby właśnie gospodarki, która po II Wojnie
Światowej stała się jedną z najlepiej rozwiniętych w Europie. Przystosowanie jej do
rynku pracy wiązało się z zasadą rotacji pracowników, co znalazło uzasadnienie w niskiej liczbie nadawania obywatelstwa szwajcarskiego obcokrajowcom.
Poza możliwością uzyskania statusu pracownika sezonowego, a stanowili oni aż połowę liczby imigrantów przybywających do Szwajcarii, wyróżniono status jednorocznego pobytu. Związany był on z podjęciem pracy, a jego przedłużenie warunkowano
bieżącą sytuacją ekonomiczną kraju. Ten status natomiast miał gwarantować kontrolę
zatrudnienia imigrantów i był swoistym buforem dla ekonomii kraju. Jego przyznanie
zależało wyłącznie od zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników w wyspecjalizowanych gałęziach gospodarki. Zainicjowanie procesu przyznawania wymienionych statusów sprawiło, że liczba imigrantów w 1960 roku wzrosła do pół miliona144.
Obawy wśród obywateli szwajcarskich wobec napływu imigrantów znowu wzrosły,
tym bardziej że coraz częściej starali się oni o pobyt dla swoich rodzin. Dlatego też
rząd decyduje się na zaostrzenie zasad nadawania obywatelstwa imigrantom, głównie
w obszarze ich asymilacji ze społeczeństwem. Imigranci ubiegający się o obywatelstwo
zobligowani byli do udowodnienia, iż znają wartości i tradycję państwa szwajcarskiego,
przestrzegają jego prawa i nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa ogółu145.
Od początku lat 70-tych ścisłej kontroli poddano także unifikacje rodzin imigrantów przebywających w Szwajcarii. W ten sposób miano zapobiec zwiększaniu populacji imigrantów. Wyjątkowa była sytuacja imigrantów włoskich, którzy stanowili
R.Yvonne, W.W.Doris, dz.cyt., s. 1698.
Swiss Federal Statistics Office 2011 s. 33.
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zdecydowaną większość pośród innych146. W 1964 roku rządy włoski i szwajcarski
podpisały kolejne porozumienie, które ułatwiło uzyskanie statusu rezydenta po 5
a nie 10 latach jak do tej pory. To czyniło uprzywilejowaną pozycję imigrantów włoskich i sprzeciw obywateli dla tak prowadzonej polityki państwa, która nie rozwiązywała problemu Űberfremdung. Należy także podkreślić, że integracja imigrantów ze
społeczeństwem była bardzo słaba, zważywszy na ograniczone ich prawa.
System demokracji bezpośredniej Szwajcarii dał możliwość obywatelom udziału
w debacie publicznej, która od lat skupiała się wokół problemu napływu imigrantów. Po
raz pierwszy w 1965 toku z inicjatywy Partii Demokratycznej w kantonie Zurych obywatele przedstawili własny projekt mający na celu wniesienie poprawki do konstytucji
o zmniejszeniu dopuszczalnej liczby obcokrajowców poniżej 10%147. Rada Federalna odrzuciła jednak propozycję obywateli, gdyż takie ograniczenie w zatrudnieniu imigrantów
spowodowałoby zahamowanie wzrostu gospodarczego kraju. Ta inicjatywa ludowa była
odpowiedzią na prowadzoną od lat politykę w oparciu o dostosowanie do potrzeb rynku
pracy, bez uwzględnienia woli obywateli opowiadających się przeciwko takiemu rozwiązaniu. Stąd też rząd federalny zobowiązał przedsiębiorstwa szwajcarskie do redukcji
zatrudnienia imigrantów, lecz ta metoda nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.
3. Inicjatywa Schwarzenbacha
Po raz kolejny w inicjatywie ludowej w roku 1969 obywatele wyrazili swoje stanowisko dla polityki rządu. Postulaty w niej zawarte określono mianem żądań
Schwarzenbacha i zawierały one zaostrzone podejście do kwestii imigrantów. Przede
wszystkim liczba rezydentów w każdym kantonie nie mogła przekraczać 10% ogółu jego
populacji. Wyjątkiem był kanton Genewa, gdzie dopuszczalna liczba rezydentów zgodnie
z projektem obywatelskim to 25%. W inicjatywie domagano się także, aby żaden obywatel szwajcarski nie mógł być zwolniony z pracy w przedsiębiorstwie, które zatrudnia
również imigrantów. Redukcji miały ulec także unifikacje rodzin imigrantów To wywołało kryzys polityczny, gdyż wypracowanie kompromisu dla kwestii ograniczenia liczby
imigrantów zależało od przyjęcia kryterium względem potrzeb rynku pracy. Ponadto rząd
szwajcarski dostrzegał w przedstawionym projekcie podejście dyskryminujące imigrantów i jego niezgodność z Europejską Deklaracją Praw Człowieka148. W marcu 1970 roku
inicjatywę obywateli poddano głosowaniu, na mocy którego została ona odrzucona zyskując 46% poparcia. W głosowaniu uczestniczyło 74% uprawnionych obywateli i tylko
w sześciu pośród dwudziestu trzech wówczas kantonów projekt został zaakceptowany.
Niepowodzenie dla perspektywy nowych uregulowań dla imigrantów z inicjatywy samych obywateli jednoznacznie wynikało z braku liczebnej przewagi pośród 23 kantonów, która była niezbędna dla zmian prawnych obowiązujących w całej federacji.
R.Yvonne, W.W.Doris, Environment and Planning… dz.cyt., s. 1701.
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Inicjatywa Schwarzenbacha skłoniła rząd federalny do ustabilizowania polityki
wobec imigrantów poprzez coroczne ustalanie limitu przyjęcia imigrantów. Ograniczenia te odnosiły się między innymi do braku możliwości zmiany miejsca zatrudnienia przez imigranta do jednego roku. Z kolei dopiero po trzech latach imigranci
otrzymywali pozwolenie na zmianę profesji i kantonu jako nowego miejsca zamieszkania149. Działania podejmowane przez rząd federalny nie przyniosły w pełni oczekiwanego efektu, gdyż już w 1973 roku liczba imigrantów zmniejszyła się do 50 tysięcy
natomiast wzrosła liczba pracowników sezonowych. Rząd federalny nie posiadał pełnej kontroli nad polityką wewnętrzną kantonów i ich regulacji napływu imigrantów
z uwagi na zakres autonomii jaką posiadają150. Czynnikiem zewnętrznym z kolei były
naciski rządu włoskiego, który na zaostrzenie polityki wobec imigrantów odpowiedział groźbą zawieszenia porozumienia o wolnym handlu. W tamtym czasie to właśnie imigranci włoscy przybywający do Szwajcarii w celach zarobkowych stanowili
znaczną część wszystkich zagranicznych pracowników.
W perspektywie czasowej nie istniała zatem alternatywa dla działań podjętych do
tej pory przez rząd federalny. Zwiększenie i tak restrykcyjnych uregulowań doprowadziłoby do izolacji Szwajcarii w stosunkach handlowych z jej sąsiadami. W listopadzie 1972 roku po raz trzeci obywatele w swojej inicjatywie opowiedzieli się przeciwko
napływowi imigrantów i polityce rządu federalnego. Tym razem również przy frekwencji
ponad 70% uprawnionych do głosowania obywateli projekt został odrzucony.
4. Inicjatywa Mitenanda i nowe podejście po 1980 roku
Koniec lat 70-tych i ekonomiczna recesja gospodarki szwajcarskiej oznaczały
zmniejszenie liczby pracowników sezonowych, głównie z Niemiec i Austrii. Tym samym bezrobocie wśród obywateli szwajcarskich nie było tak wysokie w porównaniu
do innych krajów europejskich a imigranci otrzymywali jedynie roczne pozwolenia na
pracę. W tym samym czasie wykształca się nowy ruch solidaryzujący się z imigrantami,
który postuluje o zwiększenie ich praw i otwarcie na integrację ze społeczeństwem. Inicjatywa Mitenanda skupiała polityków lewicowych i związki zawodowe reprezentujące
różne gałęzie gospodarki151. Podobnie jak członkowie ruchu antyimigracyjnego opowiadali się za zmniejszeniem liczby imigrantów, lecz wyrażali solidarność z tymi którzy już
zyskali status rezydenta. Założenia członków inicjatywy Mitenanda dotyczyły całkowitej likwidacji statusu pracowników sezonowych z zagranicy oraz ustalania corocznych
limitów unifikacji rodzin imigrantów. Propozycja ta została jednak odrzucona w kwietniu 1981 roku przez 84% uprawnionych do głosowania oraz w każdym kantonie.
Powstanie i organizacja nowej inicjatywy na rzecz poprawy sytuacji imigrantów
w Szwajcarii wyznaczała inny kierunek zmian w osiąganiu równowagi w polityce wobec imigrantów. Ustalanie limitów przyjęcia imigrantów okazało się niewystarczające,
Tamże, s. 75.
Tamże, s. 93.
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E.P, Economy versus the people?, dz. cyt. s. 77.
149
150

Justyna Turek, Szwajcaria wobec imigrantów. Studium na przykładzie rynku pracy

101

zwłaszcza tych dotyczących nisko wykwalifikowanych pracowników. Po okresie trzech
przepracowanych lat trudno było im znaleźć zatrudnienie w innym kantonie lub zmienić
swoją profesję, szczególnie w czasach recesji gospodarczej. Poza tym, pod koniec lat 80tych Szwajcaria stała się państwem do którego składano najwięcej wniosków o udzielenie azylu a sama regulacja prawna uchodźców dodatkowo komplikowała ich zasadność
ze względu na motywy polityczne lub ekonomiczne. Jedynym słusznym rozwiązaniem
wydawało się nowe podejście do kwestii pobytu imigrantów w całej Europie.
Początek lat 90-tych przyniósł nowe wyzwania dla polityki wobec imigrantów w całej Europie. Konflikt w byłej Jugosławii oraz Zatoce Perskiej na początku lat 90-tych
sprawiły, że to właśnie w Europie obywatele Bośni, Kosowa i Kurdowie poszukiwali
schronienia152. Jednym z państw do którego napływało najwięcej wniosków o przyznanie azylu była właśnie Szwajcaria. W tym samym czasie w drodze negocjacji między
rządami Portugalii i Hiszpanii a rządem szwajcarskim zmniejszono liczbę lat z 10 do
5, po których imigranci z tych państw mogli otrzymać status rezydenta. Te czynniki
zewnętrzne spowodowały, że przyjęty model pracowników sezonowych i ograniczenie
w nadawaniu statusu rezydenta nie były wystarczające dla zachowania równowagi w polityce państwa. W grudniu 1992 roku obywatele szwajcarscy w głosowaniu powszechnym odrzucili możliwość przyłączenia się do Unii Europejskiej. Izolacja od struktur
unijnych była często przypisywana relacjom między Szwajcarią a tą organizacją właśnie. Jednak współpraca gospodarcza między państwami członkowskimi a Szwajcarią
wymagała regulacji, również z uwagi na swobodę przemieszczania się pracowników.
Model pracowników sezonowych obecny w polityce rządu szwajcarskiego nie odpowiadał wymogom państw członkowskich, które były bardziej otwarte na osiedlanie się
imigrantów i ich integrację ze społeczeństwem oraz większą swobodę przemieszczania
się. Dostosowanie do potrzeb ekonomicznych po raz kolejny przyczyniło się do reformy
podejścia wobec imigrantów i ich praw.
Specjalnie utworzona komisja złożona z reprezentantów Federalnego Biura ds.
Handlu, Przemysłu i Pracy oraz Federalnego Biura ds. Obcokrajowców opracowała
wytyczne dla nowej polityki imigracyjnej państwa. Największym wyzwaniem dla
komisji okazało się wypracowanie norm polityki imigracyjnej, które uwzględniałyby
regulacje Unii Europejskiej a z drugiej strony nie doprowadziły do nadmiernej liczby
imigrantów w relacji do obywateli153. Jedynym słusznym rozwiązaniem okazała się
kategoryzacja cudzoziemców w projekcie komisji, która pozwoliła na rozróżnienie
ich pod względem więzów kulturowych. Jako najbliżej powiązanych kulturowo zdefiniowano obywateli Unii Europejskiej, których integracja ze społeczeństwem szwajcarskim miałaby największe szanse powodzenia. Druga kategoria obejmowała obywateli Stanów Zjednoczonych i Kanady a pozostałe państwa znalazły się w grupie
trzeciej jako odległe kulturowo od wartości i tradycji Szwajcarii.
J.Schindall, Switzerland’s non-EU immigrants: their integration and Swiss attitudes, Migration Policy Institute,
Washington 2006, s. 1.
153
Idea Űberfremdung wciąż silnie oddziaływała na stosunek obywateli szwajcarskich wobec imigrantów, obawiając
się zagrożenia dla kultury i tożsamości ich narodu.
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Wytyczne przedstawione przez komisję zyskały akceptację Rady Federalnej
w 1991 roku a jej uzasadnieniem była chęć realizacji polityki imigracyjnej wraz
z asymilacją. Z kolei komisja w pracach nad projektem koncentrowała się właśnie na
bliskości kulturowej imigrantów w porównaniu ze Szwajcarią. Projekt jednak wzbudził sprzeciw wielu organizacji działających na rzecz praw imigrantów, organizacji
charytatywnych oraz Federalnej Komisji ds. Rasizmu. Zasadniczy zarzut dla wytycznych projektu dotyczył dyskryminacji kulturowej i płciowej oraz braku nowych
regulacji dla sytuacji imigrantów już przebywających w Szwajcarii154. Ostatecznie
więc Rada Federalna nie przyjęła projektu komisji. W 1997 roku utworzona została
druga komisja ekspertów, którzy mieli opracować nowe wytyczne przy uwzględnieniu zarzutów podniesionych przy poprzedniej propozycji. Model jakim posłużyła się
komisja w dużej mierze opierał się na systemie obowiązującym wówczas w Kanadzie i Australii. Zgodnie w nim imigranci byli uprawnieni do przybycia na terytorium państwa przyjmującego nie według kategorii ich pochodzenia a wykształcenia,
profesji i umiejętności językowych155. Zdecydowano również, że koncepcja oparta
na dwóch kategoriach imigrantów, to znaczy tych pochodzących z Unii Europejskiej
i państw trzecich, będzie rozstrzygająca dla zasadności przyznawania statusu rezydenta. Nadto względy ekonomiczne miały decydować o przyjmowaniu wykwalifikowanych imigrantów z państw nie należących do Unii Europejskiej.
Ten projekt w znaczący sposób wyróżniał obywateli unijnych, co oznaczało także
zacieśnienie relacji w obszarze polityki migracyjnej ze Szwajcarią. Efektem kooperacji stało się bilateralne porozumienie zawarte w 2001 roku z Unią Europejską. W porozumieniu tym w odniesieniu do narodów państw członkowskich nie funkcjonowało
pojęcie cudzoziemców a od 2002 roku byli uprawnieni do wykonywania zawodów na
takich samych warunkach jak obywatele szwajcarscy. Porozumieniem zostali objęci
także obywatele państw należących do Europejskiej Organizacji Wolnego Handlu,
chcąc tym samym tak jak Szwajcaria uregulować swobodny przepływ pracowników
z Unią Europejską.
W historii migracji Szwajcarii porozumienie z 2001 roku oznaczało nowe otwarcie
na wyzwanie jakim niewątpliwie okazała się Unia Europejska i jej prawo regulujące
kwestię przyjęcia imigrantów. Szwajcaria musiała dostosować swój model oparty na
zatrudnianiu pracowników sezonowych z zagranicy na określony czas i limitowaniu
unifikacji rodzin imigrantów, do systemu jaki preferowały państwa członkowskie.
Bilateralna współpraca z Unią oznaczała także reformę prawa federalnego dotyczącego rezydentów i osiedlania się, czyli przepisów wciąż obowiązującego ANAG. I tak
w 2004 roku uchwalony został Foreign Nationals Act, który zawierał wytyczne opracowane przez komisję z 1997 roku a wprowadzające dwie kategorie imigrantów posiadających status wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych. Obywatele państw
trzecich, czyli spoza Unii Europejskiej i obszaru państw należących do EFTA, dzięki
swoim wysokim kwalifikacjom mieli szybciej integrować się ze społeczeństwem niż
154
155

R.Yvonne, W.W.Doris, dz. cyt., s. 1708.
J.Schindall, dz. cyt., s. 6-7.
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pracownicy o niskich kwalifikacjach. Obie regulacje przewidują zwiększoną liczbę
naturalizacji imigrantów przybywających do Szwajcarii. Nadal czynnikiem istotnym
pozostaje sytuacja ekonomiczna państwa oraz potrzeby rynku pracy. W odróżnieniu
od podejścia, które obowiązywało w latach 90-tych i poprzednich rząd szwajcarski
był bardziej zorientowany na integrację imigrantów ze społeczeństwem. Głównym
celem było zapobieganie wykluczeniu imigrantów ze społeczeństwa.
Rząd federalny kładąc nacisk na integrację przekazał część kompetencji z tego
zakresu kantonom i gminom. Dzięki otrzymywanym środkom finansowym jednostki
te samodzielnie decydują o tworzeniu programów integracyjnych obejmujących nie
tylko imigrantów przybyłych w celach zarobkowych, ale i uchodźców156. Programy
te dotyczą redukcji barier w dostępie do rynku pracy, edukacji dzieci oraz przejawami dyskryminacji wobec imigrantów. Kantony i gminy są uprawnione do przyjmowania wniosków o naturalizację i decydują o rozpatrzeniu ich biorąc pod uwagę
coroczne wytyczne rządu federalnego dotyczące polityki imigracyjnej. Publiczne
zgromadzenie lub grupa ekspertów reprezentujących dany kanton albo gminę podejmują decyzję biorąc pod uwagę narodowość, czas pobytu i stopień integracji157. Po
negatywnym rozpatrzeniu wniosku imigrantowi przysługuje prawo odwołania się do
władz kantonalnych lub gminnych. Najczęstsze przypadki odmowy naturalizacji dotyczą obywateli spoza Unii Europejskiej, co stanowi rezultat zaostrzenia standardów
integracji wobec nich w 2007 roku na mocy Foreign Nationals Act. Brak takiej integracji lub nie dostosowanie się do jej standardów skutkują brakiem odnowienia pozwolenia na pobyt lub całkowite jego cofnięcie. Standardy zaś obejmują znajomość
języków urzędowych Szwajcarii, rozumienia wartości i tradycji tego państwa, praw
i wolności oraz systemu prawnego. Imigranci powinni wykazywać także aktywność
na rynku pracy oraz podnosić swoje kwalifikacje. Lokalne władze odpowiedzialne za
wdrażanie polityki integracyjnej imigrantów ze społeczeństwem zobligowane są do
ułatwiania im tego procesu.
5. Zaostrzenie koncepcji polityki imigracyjnej i wpływ Unii Europejskiej
Po 2000 roku obawa przed zalewem kraju przez cudzoziemców nie odgrywała
już tak istotnej roli w kreowaniu postaw wśród obywateli wobec imigrantów. Tym
bardziej, że rząd szwajcarski wprowadził w 2004 roku ograniczenia dla napływu
imigrantów spoza Unii Europejskiej. Zatrudnienie ich było możliwe pod warunkiem,
że żaden obywatel unijny nie posiadał odpowiednich kwalifikacji zawodowych dla
danego stanowiska158. To uregulowanie wciąż budzi wiele zastrzeżeń, wręcz postrzegane jest jako dyskryminujące w porównaniu do obywateli europejskich.
Debata na temat zaostrzenia polityki wobec imigrantów pojawiła się dopiero w 2006
roku, po tym gdy Parlament Szwajcarski uchwalił poprawki do prawa z 1999 roku
M. Giugni, F. Passy, dz. cyt., s. 78.
Tamże, s. 79.
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o naturalizacji i zasadach przyznawania azylu. Wprowadzone zmiany zostały poddane ostrej krytyce Amnesty International i Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców, zarzucając państwu szwajcarskiemu brak dostatecznej ochrony dla osób poszukujących
azylu159. Warto także wspomnieć o niepowodzeniu procesu wprowadzenia masowej
naturalizacji nad którą Szwajcarzy głosowali w 2004 roku. Trzy propozycje zawarte
w projekcie dotyczyły ułatwień dla naturalizacji imigrantów drugiego pokolenia i natychmiastowej tuż po urodzeniu dla imigrantów trzeciego pokolenia. Nie zyskały one
jednak akceptacji większości obywateli, którzy 58% odrzucili zmiany. Inicjatywa poparta została co prawda przez kantony francuskie, jednak okazało się to niewystarczające dla wprowadzenia masowej naturalizacji 160. Przeciwko tej idei opowiedział się
niezależny komitet działający na rzecz odrzucenia propozycji, który propagował islamizację państwa szwajcarskiego w wyniku masowej naturalizacji161. To z kolei wzbudziło na nowo poczucie zagrożenia wśród obywateli przed napływem imigrantów.
W styczniu 2008 roku rząd szwajcarski znowu zaostrza swoje podejście wobec
imigrantów spoza Unii Europejskiej i krajów EFTA. Zaostrzone zostały same warunki ich przyjęcia i surowsze kary w przypadku popełnienia najcięższych przestępstw.
Tym samym wymogi dla obywateli unijnych pozostały niezmienne łącznie z dostępem do rynku pracy na zasadach jakie przysługiwały obywatelom państwa.
Kontrowersje wzbudza także ostatnio wprowadzona zmiana o ograniczeniu napływu imigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w obszarze zmniejszonej liczby wydawanych zezwoleń na pobyt. Dla obywateli Czech, Estonii, Litwy,
Łotwy, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier od 1 maja 2012 roku zostanie wydanych
jedynie dwa tysiące takich zezwoleń. Takie podejście jest niezgodne z nowelizacją
z 2004 roku, która ustanowiła równe traktowanie wszystkich obywateli Unii Europejskiej oraz swobodą przemieszczania się. Nadto Parlament Europejski uznał je jako
wręcz dyskryminujące i bez żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Krytyka pojawiła się także w samej Szwajcarii, gdzie zrzeszenie gospodarcze Economiesuisse dostrzega w zmianie wzrost kosztów produkcji dla niektórych gałęzi przemysłu. Warto
nadmienić, że inicjatywa w sprawie ograniczenia wydawania zezwoleń dla wyżej
wymienionych państw członkowskich pochodziła od Szwajcarskiej Partii Ludowej,
która zyskuje poparcie w każdych wyborach na szczeblu federalnym poprzez swoją
kampanię skierowaną przeciwko imigrantom.

J.Schindall, dz. cyt., s. 4.
M. Helbling, Forthcoming, Islamophobia In Switzerland: a New phenomenon or a New name for xenophobia?, In
value change in Switzerland, 2008, s. 3.
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Komitet został utworzony z inicjatywy prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej, która od momentu powstania
w 1971 roku prowadzi politykę antyimigracyjną.
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Tabela 1. Zestawienie liczby rezydentów ze względu na narodowość
2006
2007
2008
2009
Razem
1554.5
1602.1
1669.7
1714.0
Kraje EU-27 /EFTA
923.8
971.9
1037.1
1077.6
Niemcy
173.9
203.2
234.6
251.9
Francja
73.5
79.3
87.4
92.5
Włochy
293.3
291.2
291.6
290.6
Austria
33.2
34.2
35.7
36.7
Portugalia
174.2
183.0
196.8
206.0
Hiszpania
69.1
65.9
65.2
65.0
pozostałe państwa
421.0
414.0
406.8
402.2
europejskie
Serbia Czarnogóra
191.5
188.1
184.4
181.3
Serbia
...
...
...
...
Turcja
74.3
73.2
72.2
71.6
Afryka
49.8
51.9
54.8
57.7
Ameryka
63.4
66.1
69.8
72.7
Azja
93.0
94.5
96.9
99.3
Australia, Oceania
3.3
3.6
3.8
4.0
bezpaństwowcy
0.3
0.3
0.5
0.6
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Swiss Statistical Office 2011.
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2010
1766.3
1101.5
263.3
95.6
287.1
37.0
212.6
64.1
403.4
…
121.9
71.8
71.5
74.5
110.5
4.0
0.8

85,2% populacji rezydentów w Szwajcarii pochodzi z państw europejskich, w tym
dwie trzecie to obywatele Unii Europejskiej i EFTA. Największa ich liczba pochodzi
z Włoch-16,3%, Niemiec-14,9%, Portugalii-12% i Serbii-6,9%. Liczba państw spoza
kontynentu europejskiego wynosi 14,8%.
Zakończenie
Powyższe rozważania wykazują, że różne czynniki determinowały na przestrzeni
lat wyznaczanie kierunku polityki imigracyjnej Szwajcarii. Analizując determinanty
pod koniec XIX wieku aż do lat 30-tych XX wieku, należy podkreślić, że istotną role
odgrywała kondycja gospodarcza państwa. To właśnie potrzeby rynku pracy były zasadniczą przesłanką liberalnej polityki przyjęcia imigrantów. Okres industrializacji
wiązał się ze zmianą podejścia względem pracowników z zagranicy, którzy dostarczali niezbędnych kwalifikacji użytecznych dla nowych gałęzi gospodarki. Z kolei ich
integracja ze społeczeństwem nie stanowiła priorytetu w polityce rządu federalnego.
Stąd też pojawia się swoiste wyobcowanie imigrantów na początku XX wieku.
Dopiero po zakończeniu II Wojny Światowej, gdy gospodarka szwajcarska okazała się jedną z najlepiej rozwiniętych w Europie, zmienił się obowiązujący dyskurs
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wobec przybywających imigrantów. Po pierwsze, sami obywatele domagali się uregulowania kwestii warunków przyjęcia i pobytu imigrantów. W tamtym czasie istotną rolę w ich postawie odegrała idea Űberfremdung, podkreślająca zagrożenie dla
tożsamości i wartości tradycji Szwajcarii. Pod naciskiem obywateli rząd federalny
zmuszony był dokonać reformy podejścia do kwestii imigrantów. I tak w 1952 roku
pojawiają się regulacje wprowadzające zasady dla naturalizacji imigrantów. Obowiązkiem ich było wykazanie dostatecznej integracji ze społeczeństwem obywateli.
Reforma ustanawiała także kontrolę napływu imigrantów poprzez ich limitowanie
i dostosowanie do rynku pracy.
Okres recesji gospodarczej i wzrost bezrobocia w latach 70-tych spowodowały, że
imigranci stali się buforem dla kryzysu, jaki panował na rynku pracy, chroniąc tym samym obywateli przed utratą zatrudnienia. Właśnie model pracowników sezonowych
dominujący w polityce wobec imigrantów sprawił, że bezrobocie wśród obywateli
szwajcarskich było najniższe w Europie. Z kolei lata 80-te cechuje odejście od prezentowanego modelu, który nie był dostateczny w kontaktach gospodarczych z innymi
państwami europejskimi bardziej otwartymi na imigrantów. Niemcy, Austria i Włochy
prowadziły politykę zorientowaną na ułatwianie imigrantom przyznania zezwolenia
na pobyt i podjęcie pracy na dłuższy okres czasu, w związku z czym Szwajcaria musiała skorelować swój dyskurs z obowiązującym u jej partnerów gospodarczych.
Nowym wyzwaniem dla Szwajcarii okazała się Unia Europejska i jej polityka wobec
imigrantów. Rząd federalny nie mógł pozostać obojętny na politykę unijną, zwłaszcza
gdy i obywatele szwajcarscy emigrowali do państw członkowskich. Tym razem zmiany
w polityce imigracyjnej dotyczyły kategoryzacji imigrantów głównie w obszarze ich pochodzenia. Imigranci z Unii Europejskiej i EFTA oraz państw trzecich zostali ujęci w różne ramy koncepcji ich przyjęcia. Przede wszystkim dla ich ustanowienia kluczowym była
bliskość kulturowa obywateli europejskich i większa szansa na ich integrację ze społeczeństwem. Natomiast obywatele państw trzecich i ich tradycje kulturowe według rządu
szwajcarskiego stanowiły trudność w adaptacji. Prawo regulujące pobyt imigrantów spoza Unii Europejskiej oparte jest także na dyferencjacji w zakresie ich zatrudnienia. Jeżeli
żaden obywatel unijny nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub doświadczenia wymaganych dla zajmowania danego stanowiska, wówczas tylko pracownik z państwa trzeciego może go zastąpić. To zróżnicowane podejście jest postrzegane jako dyskryminacja ze
względu na pochodzenie i budzi wiele zastrzeżeń, tym bardziej, że to pracownicy spoza
Unii Europejskiej są wysoko wykwalifikowani. Zastrzeżenia te są skoncentrowane wokół braku równości szans w dostępie do rynku pracy oraz różnic w wynagrodzeniach.
Kategoryzacja imigrantów sprawia, że społeczna ekskluzja części z nich jest oczywista w przypadku obywateli spoza Unii Europejskiej i państwa należących do EFTA.
Selektywna polityka przyjęcia wobec imigrantów oznacza uprzywilejowaną pozycję jednych, a marginalizację drugiej grupy. Ta konkluzja opiera się także na roli prawa imigracyjnego, które, tworząc system dualny, przyczynia się do zaistnienia napięć społecznych
powodowanych brakiem równości. Dyferencjacja skutkuje też większym bezrobociem
wśród imigrantów niebędących obywatelami Unii Europejskiej, którzy po utracie zatrud-
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nienia i bez zdolności do zmiany profesji są zmuszeni do powrotu do kraju ojczystego.
Dokonując analizy obecnego dyskursu w polityce imigracyjnej, należy przyjrzeć się podejmowanym działaniom ułatwiającym integrację ze społeczeństwem.
W Szwajcarii, jak zostało wspomniane, kompetencje z tego obszaru należą do kantonów i gmin. Jednakże prawo federalne nie wprowadziło po 2006 roku żadnych procedur ułatwiających chociażby zmianę statusu imigrantów czy naturalizację. Równość
w dostępie do rynku pracy i miejsca zamieszkania nie jest zachowana w porównaniu
do obywateli szwajcarskich. Wreszcie sam stosunek obywateli do imigrantów cechuje obawa przed nadmiernym ich napływem i zagrożeniem dla tożsamości. Z pewnością dlatego właśnie brak pełnej integracji imigrantów i restrykcje naturalizacji mają
chronić tę tożsamość. Wszystkie te czynniki w największym stopniu zdeterminowały
różne podejścia wobec imigrantów. Na przykładzie Szwajcarii widzimy, iż to rynek
pracy odzwierciedla tendencje polityki imigracyjnej, która decyduje o jego strukturze. Pośrednio natomiast wpływ na konceptualizację polityki imigracyjnej miały
bilateralne porozumienia zawierane z państwami oraz szwajcarskie stowarzyszenia
ekonomiczne jako oddziaływanie wewnętrzne.
Summary
Switzerland in the face of immigrants. Study on of the labour market as an example
Switzerland, a federated country in Europe, is constantly regarded as a friendly place
for immigrants. There are different economic, social and cultural factors which decide upon Swiss policy towards immigrants. In the past Switzerland tried to avoid
a huge impact on national identity and values by immigrants. That’s why Swiss policy had different attitudes in the twentieth century, which were under the influence of
the labour market. It’s worth remembering that Switzerland as a multicultural country
seems to be more open towards immigrants than other European countries. However in Switzerland law regulations treat immigrants from countries which are not
members of European Union, in a strict way. Also the labour market is still an active
factor for creating new conceptions for Swiss policy. The other factor is the Idea of
Űberfremdung, ‘over-foreignization’ that especially dominated in the twentieth century. At the same time European Union became important factor for Switzerland and
Swiss conditions regarding the situation of immigrants. There are clear differences
between immigrants and residents while living in Switzerland. New approaches in
Swiss policy show how the status of immigrants changes, which is dependent on the
labour market requirements.
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Regularyzacja statusu cudzoziemców w Polsce
w 2012 r. geneza, przebieg i konsekwencje

Wstęp
Przedmiotem poniższych analiz będą zagadnienia związane z działaniami regularyzacyjnymi skierowanymi do nielegalnych imigrantów, które przeprowadzono w Polsce w miesiącach styczeń – czerwiec 2012 r. Kroki te zostały przedsięwzięte w oparciu
o oddzielną, specjalnie w tym celu przygotowaną ustawę abolicyjną, choć pierwotnie
miały towarzyszyć przyjęciu nowej, kompleksowej ustawy o cudzoziemcach. Zamierzenie poniższych analiz stanowi wskazanie, jaki charakter, zakres i przebieg miały
podejmowane działania regularyzacyjne w Polsce. Ważne będzie udzielenie odpowiedzi na pytania o cele, jakimi kierowali się prawodawcy, wprowadzając ustawę abolicyjną oraz okoliczności, które skłoniły władze do przeprowadzenia akcji legalizującej
pobyt obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium Polski.
W tym celu uwaga zwrócona zostanie zwłaszcza na bezprecedensowe działania środowisk imigranckich, które, organizując społeczną akcję na rzecz abolicji, spowodowały, że temat ten przedostał się do szerszej opinii publicznej oraz skłonił do działania
polityków. Istotne będzie także wskazanie konsekwencji przeprowadzonych działań
regularyzacyjnych, zarówno w odniesieniu do skali zrealizowanej akcji abolicyjnej,
jak i dalszych jej skutków dla samych imigrantów oraz państwa polskiego.
Poniższe analizy zostaną uzupełnione wyjaśnieniem istoty praktyk regularyzacyjnych, omówieniem rodzajów tych działań, a także wskazaniem motywacji, jakimi kierują
się wybrane państwa europejskie decydując o przeprowadzeniu akcji regularyzacyjnych
oraz kryteriów stosowanych przez nie w procedurach legalizujących pobyt cudzoziemców. Ponadto, aby umieścić działania przeprowadzone w Polsce w szerszym kontekście,
zasygnalizowany zostanie też problem zróżnicowanego podejścia państw członkowskich
Unii Europejskiej do regularyzacji pobytu cudzoziemców oraz wynikający z tego brak
wspólnotowych regulacji prawnych i wspólnej unijnej polityki w tej kwestii. Krótko scha-
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rakteryzowane zostaną też dwie wcześniejsze akcje abolicyjne przeprowadzone w Polsce
w latach 2003 i 2007, tak aby uwypuklona została specyfika działań abolicyjnych, podjętych w roku 2012.
1. Od akcji społecznej do działań parlamentarnych
W Polsce problematyka imigrancka funkcjonuje w przestrzeni publicznej zwłaszcza za sprawą środków masowego przekazu, relacjonujących wydarzenia dotyczące
społeczności imigranckich, mieszkających w innych krajach (zwłaszcza w państwach
tzw. starej Unii) oraz coraz częściej przedstawiających problemy imigrantów, żyjących
w naszym kraju. Należy jednak zauważyć, że mimo zwiększającej się z każdym rokiem
liczby przekazów medialnych dotyczących imigrantów oraz działań wielu organizacji
pozarządowych nagłaśniających tę problematykę i dopominających się o większe zainteresowanie decydentów losem imigrantów żyjących w Polsce, kwestie te są nadal
rzadko podnoszone w dyskusjach politycznych. Nie przedostały się do głównego nurtu
polskiej polityki i nie cieszą się większym zainteresowaniem polityków162. Najczęściej
uznaje się je za marginalne kwestie społeczne, nieistotne z punktu widzenia pilnych do
uregulowania problemów polskiego społeczeństwa, gospodarki i krajowej polityki.
Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy zagadnienia dotyczące imigracji i imigrantów
pojawiają się w polskiej przestrzeni politycznej i stają się przedmiotem zainteresowania
decydentów w Polsce. W 2011 r. staliśmy się właśnie świadkami takiej sytuacji, kiedy
to za sprawą wielu organizacji pozarządowych świat polityki bliżej pochylił się nad warunkami życia i sytuacją prawną imigrantów zamieszkujących Polskę. Sytuacja ta jest
o tyle szczególna, że dotyczy najbardziej kontrowersyjnego z zagadnień migracyjnych
i odnosi się do nielegalnego pobytu obywateli państw trzecich na terytorium RP.
Do szerszej opinii publicznej problem ten przebijał się powoli, a z uwagi na skalę tego zjawiska – jako w praktyce niemierzalną – kwestia ta niejednokrotnie była
pomijana lub marginalizowana. Jeszcze w lipcu 2010 r. minister spraw wewnętrznych przekonywał, że skala tego zjawiska jest niewielka (ok. kilkudziesięciu tysięcy osób), zaś obowiązujące i realizowane przepisy prawne pozwalają radzić sobie
z tą sprawą163. Chociaż już wówczas prowadzone były intensywne działania koalicji
Imigranci na rzecz abolicji, której inicjatorzy i wspierające ich organizacje pozarządowe szacowały, że w Polsce przebywa przynajmniej pół miliona nielegalnych
migrantów164. Kulminacyjny moment obecności zagadnień dotyczących nielegalnej
 or. M. Trojanowska-Strzęboszewska, Stosunek do imigracji i imigrantów parlamentarnych partii politycznych
P
w Polsce. Analiza wybranych debat parlamentarnych, Badania, ekspertyzy, rekomendacje, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010, ss. 36, http://www.isp.org.pl/publikacje,1,506.html [dostęp 20.05.2012].
163
Por. Odpowiedź ministra spraw wewnętrznych na dezyderat nr 18 Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Sejmu RP, Warszawa 21 lipca 2010 r.
164 
Należy podkreślić, iż z uwagi na złożoność problematyki nielegalnej migracji, płynność statusów pobytu i pracy
cudzoziemców, ustalenie wielkości tej populacji jest bardzo trudne. Wśród badaczy tej problematyki, organizacji
pozarządowych zaangażowanych w pomoc migrantom oraz organów administracji publicznej nie ma zgodności
co do skali tego zjawiska, szacowanego od 50 do 300 tys. imigrantów. Por. K. Słubik, Abolicja nie dla wszystkich,
Biuletyn Migracyjny 2011 nr 31.
162
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imigracji w przestrzeni publicznej (zwłaszcza w mediach masowych) przypadł na
koniec 2011 r. i początek roku 2012, kiedy to rozpoczęła się akcja regularyzacyjna.
Wydaje się, że właśnie działania koalicji organizacji pozarządowych w znacznym
stopniu przyczyniły się do zmiany nastawienia polskich władz do problemu uregulowania sytuacji nielegalnych migrantów. Akcja ta rozpoczęła się wiosną 2010 r.
z inicjatywy samych imigrantów i wspierających jej organizacji pozarządowych,
zwłaszcza związanych z mniejszościami narodowymi i etnicznymi mieszkającymi
w Polsce165. Jej celem było skłonienie decydentów do wprowadzenia ustawy legalizującej pobyt imigrantów, którzy bezprawnie przebywają w Polsce. W trakcie akcji
informowano polską opinię publiczną o trudnych warunkach życia imigrantów bez
uregulowanego pobytu, wskazując jednocześnie na rolę, jaką odgrywają w gospodarce krajowej oraz jeszcze większe korzyści, jakie ich legalny pobyt może przynieść społeczeństwu. W swoim apelu do władz imigranci pisali: prosimy o prawo do
uczciwego i godnego życia. Życia bez strachu przed deportacją, która skazuje nas na
biedę, a wielu na prześladowania i więzienie za poglądy. Prosimy o to, by Polska skorzystała z naszych umiejętności, przedsiębiorczości i pracowitości166. Przedstawiali
się jako osoby, których sytuacja życiowa zmusiła do życia w konflikcie z prawem:
Wiemy, że przebywamy tu bezprawnie, ale nikt z nas nie łamałby prawa, gdyby nie
prosty wybór: albo zostajesz w Polsce nielegalnie, albo twoja rodzina nie ma co
jeść167. Postulowali, aby dano im szansę na legalny pobyt poprzez przeprowadzenie
akcji abolicyjnej.
Imigranci starali się zainteresować swoim apelem przede wszystkim polityków,
organizując w tym celu spotkania z przedstawicielami parlamentu (np. z posłem
Grzegorzem Napieralskim, kandydującym wówczas na urząd prezydenta RP). Trzeba podkreślić, że w niektórych kręgach parlamentarnych kwestie te były już wcześniej znane, czego najlepszym przykładem jest interpelacja poselska skierowana
do ministra spraw wewnętrznych i administracji, w której grupa posłów Platformy
Obywatelskiej zwracała uwagę na problem nielegalnej imigracji w Polsce i wnosiła
o przygotowanie stosownych rozwiązań prawnych168.
Najbardziej spektakularną i odnotowaną w mediach akcją, którą przeprowadzili imigranci w ramach swojej kampanii była pikieta, zorganizowana 22 października 2010 r. przed budynkiem Sejmu RP. Komitet Imigranci na rzecz abolicji wręczył
wówczas przedstawicielom polskich władz apel podpisany przez 1640 osób oraz do śród organizacji wspierających akcję Imigranci na rzecz abolicji były m.in. Fundacja Rozwoju Oprócz Granic,
W
Fundacja Nasz wybór, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Fundacja Proksenos, Fundacja Centrum Kultury Ormiańskiej. Zaangażowanie się fundacji i stowarzyszeń mniejszości narodowych i etnicznych w organizację akcji na
rzecz abolicji dla nielegalnych imigrantów związane było w znacznym stopniu z dotychczasową działalnością
tych organizacji na rzecz pomocy nielegalnym imigrantom, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji materialnej czy
zdrowotnej (i brakuje im środków na leczenie).
166
http://www.ozzip.pl/publicystyka/spoleczenstwo/1133-imigranci-w-polsce-nie-chcemy-by-nielegalni.html [dostęp 03.02.2012].
167
Tamże.
168
Interpelacja nr 15968 w sprawie rozwiązania problemu nielegalnej imigracji na terenie RP i możliwości nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz stworzenia stosownych rozwiązań prawnych (07.05.2010), Sejm VI kadencji,
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/INTop?15968?OpenDocument.html [dostęp 17.02.2012].
165
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kument zawierający diagnozę zjawiska nieuregulowanych pobytów cudzoziemców
w Polsce i propozycje rozwiązania tego problemu.
Z perspektywy czasu trzeba zauważyć, że działania te przyniosły wymierny skutek.
Po raz pierwszy w historii III RP imigrantom udało się skutecznie dotrzeć ze swoim apelem nie tylko do szerszej opinii publicznej, ale też do urzędników i polityków.
W sejmie przedstawiciele organizacji zrzeszających cudzoziemców oraz innych środowisk wspierających tę akcję spotkali się m.in. z przewodniczącym senackiej Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej oraz przewodniczącym sejmowej
Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Ich głos przynajmniej po części został
wysłuchany, czego efektem było wejście w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy
o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium RP. Przepisy regularyzacyjne nie stały się jednak częścią nowej, całościowej ustawy o cudzoziemcach,
nad którą prace trwają od 2010 r. i do końca 2011 r. nie zostały jeszcze zakończone.
2. Czym jest regularyzacja?
Termin regularyzacja nie jest jasno określony. Ani na gruncie prawnym, ani w rozumieniu potocznym nie ma jednej definicji określającej, czym jest regularyzacja.
Często termin ten stosowany jest zamiennie z takimi terminami jak abolicja, legalizacja czy amnestia, chociaż – jak wskazuje Izabela Wróbel – każdy z nich oddaje jedynie częściowo istotę regularyzacji, gdyż określa pewien jej element czy też etap169.
W glosariuszu dotyczącym migracji, wydanym przez Międzynarodową Organizację
ds. Migracji (International Organisation for Migration) zdefiniowano regularyzację
jako takie działania państwa, które umożliwiają cudzoziemcom o nieuregulowanym
statusie prawnym nabycie go170. W słowniku tym zaznaczono, że standardowe praktyki regularyzacyjne obejmują przyznanie amnestii (zwanej też legalizacją) obcokrajowcom, którzy nielegalnie przebywają w danym kraju na ściśle określony czas.
Należy jednak zauważyć, że termin regularyzacja stosowany jest także na określenia
wszelkich możliwych procedur prawnych, które skierowane są do obcokrajowców,
którzy naruszyli przepisy imigracyjne kraju, w którym przebywają171.
Mając na uwadze powyższe, badacze tej problematyki stosują podział na akcje (programy) i mechanizmy regularyzacyjne172. Akcje (programy) regularyzacyjne są procedurami wprowadzanymi na zasadzie wyjątkowości i nie są częścią zwykłych procedur
migracyjnych. Obowiązują ściśle określony czas i odnoszą się do wyraźnie zdefiniowanej (często także bardzo liczebnej) kategorii imigrantów. Z kolei mechanizmy regularyI . Wróbel, Akcje regularyzacyjne w państwach członkowskich a prawo wspólnotowe, w: A. Gruszczak (red.),
Regularyzacja imigrantów – doświadczenia europejskie i wnioski dla Polski, „Materiały Robocze I (13)/08”, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2008, s. 11.
170
Glossary on migration, International Organisation for Migration, Geneva 2004, s. 54.
171 
Por. M. Baldwin-Edwards, A. Kraler (red.), REGINE – Regularisations in Europe. Study on practices in the area
of regularization of illegally staying third-country nationals in the Member State of the European Union, International Centre for Migration Policy Development, Vienna, January 2009.
172
Por. Tamże.
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zacyjne to wszystkie inne rozwiązania prawne funkcjonujące w ramach stałych procedur
migracyjnych, poprzez które cudzoziemiec może zalegalizować swój pobyt w kraju zamieszkania. Zazwyczaj mechanizmy te dotyczą tzw. zasłużonej legalizacji (np. z uwagi
na wieloletni pobyt na terytorium danego kraju) bądź wynikają ze względów humanitarnych (np. z uwagi na problemy zdrowotne imigranta czy związki rodzinne). W praktyce
stosuje się je do pojedynczych przypadków bądź niewielkiej liczby imigrantów.
Także w Unii Europejskiej brak jak dotąd jednego, wspólnego podejścia do działań regularyzacyjnych. Kraje członkowskie różnie definiują te praktyki, mają odmienne poglądy dotyczące ich skuteczności jako elementu polityki imigracyjnej oraz
z różną częstotliwością stosują te mechanizmy.
Regularyzacje przeprowadzane w poszczególnych krajach UE różnią się wieloma
elementami, a zwłaszcza: zakresem praw uzyskiwanych w procedurze regularyzacyjnej przez cudzoziemców (Tabela nr 1) oraz przesłankami, które imigrant musi spełnić,
aby skorzystać z przepisów regularyzacyjnych. Ogólnie rzecz biorąc, warunki stawiane cudzoziemcom w procedurach regularyzacyjnych podzielić można – za Piotrem
Sadowskim – na kryteria o charakterze materialnym i kryteria o charakterze proceduralnym173. Do pierwszej grupy zaliczają się zarówno stosowane przez wszystkie
kraje wymagania dotyczące braku stwarzania przez imigranta zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, jak i warunki szczegółowe – różne w poszczególnych krajach – jak nieprzerwany, ściśle określony okres pobytu na terytorium
państwa ogłaszającego regularyzację, udokumentowanie zatrudnienia czy konieczność wykupienia ubezpieczenia społecznego (co praktykowała np. Grecja w 2001 r.
i 2007 r.). Z kolei za kryterium o charakterze proceduralnym uznawane jest złożenie
wniosku o uzyskanie zezwolenia na pobyt (i pracę) w wymaganym terminie.
Tabela 1. Zakres przedmiotowy regularyzacji w krajach UE
Zakres praw nabywanych w akcjach
Kraje i termin wprowadzenia
regularyzacyjnych
regularyzacji
Zezwolenie na pobyt czasowy
Polska 2003
(zezwolenie na pobyt roczny)
Hiszpania 1996
(zezwolenie na pobyt 5-letni)
Hiszpania 2005
(zezwolenie na pobyt roczny)
Oddzielne zezwolenia na pobyt i pracę
Grecja 2001 (najpierw uzyskiwane
od władz regionalnych zezwolenie
na pracę a następnie wydawana przez
władze centralne zgoda na pobyt)

173

 or. P. Sadowski, Akcje regularyzacyjne w Wielkiej Brytanii i w Polsce, „Materiały Robocze I (15)2010”, Centrum
P
Europejskie Natolin, Warszawa 2010, s. 76.
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Kraje i termin wprowadzenia
regularyzacji
Francja 1997-1998
(zezwolenie na roczny pobyt i pracę)
Francja 2006
(zezwolenie na roczny pobyt i pracę)
Belgia 2009

Źródło: Opracowanie własne.

Regularyzacje różnią się też z uwagi na kategorie imigrantów, których dotyczą wprowadzane procedury abolicyjne. Analizy dotychczasowych praktyk regularyzacyjnych pokazują,
że państwa europejskie stosują różne kryteria przeprowadzając działania legalizujące pobyt
nielegalnych imigrantów na swoich terytoriach174. Wśród nich znajdują się takie jak:
– kryterium geograficzne (obecność imigranta na danym terytorium przed ogłoszeniem abolicji), związane z kryterium czasowym, dotyczącym długości pobytu (nieprzerwanego) na danym terytorium,
– kryterium ekonomiczne (posiadanie zatrudnienia lub obietnicy zatrudnienia),
– kryterium humanitarne (odnoszące się do imigrantów, którzy nie mogą powrócić
do kraju pochodzenia z innych powodów niż te dotyczące statusu uchodźcy),
– kryteria związane z procedurami azylowymi (przeciągnie się w czasie procedury
rozpatrywania wniosku azylowego),
– przyczyny związane ze zdrowiem imigranta,
– przyczyny wynikające z istnienia związków rodzinnych (np. łączenie rodzin),
– kryteria dotyczące narodowości imigranta,
– kryteria związane ze stopniem zintegrowania się imigranta z krajem pobytu,
– kryteria dotyczące posiadania przez imigranta określonych kwalifikacji zawodowych,
– konieczność wykupienia ubezpieczenia społecznego,
– niekaralność i niestwarzanie zagrożenia dla porządku publicznego, ale też inne
względy bezpieczeństwa (np. wydawanie zgody na pobyt tymczasowy dla cudzoziemców, którzy podjęli współpracę z policją, praktykowane w Hiszpanii).
Różne są też motywacje państw przeprowadzających działania regularyzacyjne, co
wynika np. z odmiennych doświadczeń imigracyjnych, sytuacji na krajowym rynku
pracy, ogólnego stosunku społeczności przyjmującej do imigrantów w danym kraju.
Najczęściej wśród przesłanek podejmowania działań regularyzacyjnych znajdują się:
– negatywne doświadczenia państw w realizacji polityki readmisyjnej oraz powrotów imigrantów do krajów pochodzenia,
– względy humanitarne,
– przyczyny gospodarcze związane z chęcią włączenia w gospodarkę formalną (opodatkowaną) imigrantów pracujących w szarej strefie.
Zauważyć też można zróżnicowanie ogólnego podejścia do stosowania praktyk
regularyzacyjnych w Unii Europejskiej. W jednych krajach działania te stanowią wy174

 or. J. Apap, P. de Bruycker, C. Schmitter, Regularisations of illegal aliens in the European Union. Summary
P
report of a comparative study, “European Journal of Migration and Law” 2000 nr 3-4 (vol. 2), s. 263-308.
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jątkowy i rzadko stosowany instrument, skierowany do wąskiej, precyzyjnie określonej kategorii imigrantów, podczas gdy inne państwa stosunkowo systematycznie
korzystają z tego instrumentu i traktują go jako niemal standardowy element polityki
zarządzania migracjami.
Za kraje, które są najbardziej sceptycznie ustosunkowane względem przeprowadzania akcji regularyzacyjnych i z powodów ideologiczno-politycznych unikają tego
rodzaju praktyk uchodzą Austria i Niemcy175. Niechętne przeprowadzaniu dużych
akcji abolicyjnych są też tradycyjne kraje docelowe imigracji – Francja i Wielka Brytania, które sporadycznie ogłaszają akcje regularyzacyjne, w zamian wykorzystując
wysoce skomplikowane i rozbudowane mechanizmy regularyzacyjne wpisane w prawodawstwo imigracyjne (np. możliwość zalegalizowania pobytu dla nielegalnych
cudzoziemców przebywających przez 14 lat w Wielkiej Brytanii)176. Warto w tym
miejscu podkreślić zwłaszcza stopniowe odchodzenie przez władze francuskie na
przestrzeni lat 1973-2006 od szerokich jednorazowych akcji regularyzacyjnych,
opartych na liberalnych kryteriach na rzecz wąsko zakrojonych stałych procedur legalizacyjnych. Łączyło się to z zastępowaniem działań regularyzacyjnych ukierunkowanych na włączanie imigrantów zarobkowych do legalnego rynku pracy, przepisami legalizującymi pobyt cudzoziemców ze względów humanitarnych oraz z uwagi
na ich integrację społeczną (de facto były to procedury skierowane wyłącznie do
uchodźców, osób ubiegających się o azyl oraz członków rodzin cudzoziemców)177.
Z kolei kraje takie jak Belgia, Dania, Luksemburg, Holandia i Szwecja charakteryzują się wykorzystywaniem praktyk regularyzacyjnych na średnią bądź małą skalę,
zazwyczaj stosując je ze względów humanitarnych, powiązanych z procedurami azylowymi i innymi formami ochrony międzynarodowej.
Natomiast Grecja, Włochy, Hiszpania i Portugalia uchodzą za kraje, które mają
największe zaufanie do akcji regularyzacyjnych i stosują je jako jeden z kluczowych
instrumentów swoich polityk imigracyjnych. Bruno Nascimbene, analizując liczne
praktyki regularyzacyjne stosowane we Włoszech, stwierdza nawet, że narodowa
polityka imigracyjna tego kraju opiera się na akcjach regularyzacyjnych178. Zarówno
w Włoszech, jak i w pozostałych krajach tej grupy akcje legalizacyjne przeprowadzane są stosunkowo często i kierowane są do szerokiej kategorii imigrantów. W latach
1996-2007 z przepisów regularyzacyjnych skorzystało we Włoszech około półtora
F. Greyer zwraca uwagę, że w niemieckiej debacie publicznej powszechne są obawy, że regularyzacja podziałałaby jako czynnik przyciągający nielegalnych imigrantów. Ponadto, zauważa, że może być sporo prawdy w spostrzeżeniu, że niemiecka kultura prawna i socjologiczna nie jest raczej oswojona z koncepcją ogólnej amnestii,
niezależnie od dziedziny, której dotyczy. Z tych względów klasyczna regularyzacja z powodów ekonomicznych
nie jest przewidziana w niemieckim prawie. F. Greyer, Regularyzacja w Niemczech po listopadzie 2006, w: A.
Gruszczak (red.), Regularyzacja imigrantów – doświadczenia …, dz. cyt., s. 39-45.
176
Por. P. Sadowski, Akcje regularyzacyjne w Wielkiej …, dz. cyt.
177
Szerzej na ten temat: K. Sohler, France, w: Baldwin-Edwards M., Kraler A. (red.), REGINE – Regularisations in
…, dz. cyt., s. 1-40.
178 
Autor podkreśla, że polityka imigracyjna we Włoszech stanowi raczej odpowiedz na bieżące problemy migracyjne, niż z góry określoną co, do celów i zasad długofalową strategię działania. Stąd częste akcje regularyzacyjne
są raczej działaniami ad hoc, niż elementem polityki otwartych drzwi. Por. B. Nascimbene, The regularisation of
clandestine immigration in Italy, “European Journal of Migration and Law” 2000 nr 3-4 (vol. 2), s. 337-359.
175 
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miliona cudzoziemców, niewiele mniej w Hiszpanii (ok. 1,3 mln) i Grecji (ok. 1,2
mln)179. Działania te motywowano przede wszystkim wysokim zapotrzebowaniem
tamtejszych rynków pracy na nisko wykwalifikowanych bądź niewykwalifikowanych pracowników.
Oddzielną grupę państw członkowskich Unii Europejskiej stanowią też kraje, które mają jak dotąd bardzo ograniczone doświadczenia w stosowaniu przepisów legalizujących pobyt nielegalnych cudzoziemców. Do tej grupy zaliczają się takie kraje jak
Estonia, Irlandia, Litwa, Polska, Słowacja i Węgry. Większość z nich przeprowadziła
już pierwsze akcje regularyzacyjne na niewielką skalę i wszystkie wpisały do swojego prawodawstwa imigracyjnego przepisy legalizacyjne.
Natomiast Bułgaria, Cypr, Czechy, Malta, Łotwa, Słowenia i Rumunia to kraje, które
do 2008 r. nie przeprowadziły żadnej akcji regularyzacyjnej. Z wyjątkiem Cypru i Czech,
kraje te cechuje bardzo niska skala imigracji i małe zainteresowanie tą problematyką, co
przekłada się na bardzo ograniczone regulacje prawne w tej sferze polityki180.
Przedstawione powyżej zróżnicowanie podejścia poszczególnych państw europejskich do legalizacji pobytu nielegalnych imigrantów skutkuje brakiem wspólnej koncepcji regularyzacji w UE. Na gruncie unijnego prawodawstwa próby stworzenia takiej
koncepcji podjęła w 2004 r. Komisja Europejska, proponując, aby działania państw
członkowskich w tym zakresie opierały się na zasadzie unikania dużych akcji skierowanych do szerokiej kategorii imigrantów lub też aby traktowały regularyzację jako
przedsięwzięcie zupełnie wyjątkowe181. Zwracano wówczas uwagę, że środki regularyzacyjne podejmowane na gruncie krajowym mogą nieść następstwa dla innych państw
członkowskich i państwa decydujące się na takie akcje powinny brać to pod uwagę.
Stanowisko wobec mechanizmów regularyzacyjnych zajął wówczas też Parlament Europejski. Podzielił on opinię Komisji, że masowe akcje regularyzacyjne nie
są instrumentami rozwiązującymi problem nielegalnej imigracji w UE (nie są ukierunkowane na zwalczanie przyczyn tego problemu) i powinny być traktowane jako
środki nadzwyczajne i jednostkowe182. Parlament zwrócił jednak uwagę, że akcje
regularyzacyjne mogą być pomocne jako element zwalczania pracy w szarej strefie
i zapobiegania wykorzystywaniu imigrantów, a także jako środek przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu imigrantów i włączaniu ich do społeczeństwa.
Pomimo działań Komisji i wsparcia Parlamentu Europejskiego, jak dotąd nie udało się wprowadzić do prawa wspólnotowego przepisów dotyczących uregulowania
pobytu (uznaniowej decyzji o przyznaniu prawa legalnego pobytu) na terytorium UE.
Kwestie te nadal znajdują się po stronie uprawnień państw członkowskich. KomiPor. A. Baldwin-Edwards M., Kraler (red.), REGINE – Regularisations in …, dz. cyt.
Tamże.
181
Por. Komisja Europejska, Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Badanie powiązań między migracją legalną i nielegalną, COM
(2004) 412 final, Bruksela (04.06.2004).
182
Por. Parlament Europejski, Migracja legalna i nielegalna oraz integracja osób migrujących. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie powiązań między migracją legalną a nielegalną oraz integracji osób migrujących (2004/2137
(INI), P6_TA(2005)0235, Strasburg (09.06.2005).
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sji udało się jedynie przeforsować ustanowienie mechanizmu wymiany informacji
między państwami członkowskimi dotyczących środków przyjmowanych na gruncie
ustawodawstwa krajowego w obszarze azylu i imigracji183. Zgodnie z tym mechanizmem państwa członkowskie przekazują Komisji i innym państwom informacje
o działaniach, które zamierzają podjąć lub ostatnio podjęły, o ile uznają, że mogą one
wywierać istotny wpływ na kilka państw członkowskich lub całą Unię184.
4. Wcześniejsze akcje regularyzacyjne w Polsce
Do 2012 r. cudzoziemcy przebywający nielegalnie na terytorium RP mogli dwukrotnie uzyskać tytuł prawny do legalnego pobytu w Polsce, po raz pierwszy w roku
2003 oraz po raz drugi w roku 2007. Niektórzy zauważają jednak, że była to w istocie
jedna akcja regularyzacyjna przeprowadzona w dwóch etapach. Legalizacje te odnosiły się bowiem do tej samej grupy cudzoziemców, a treść postanowień abolicyjnych
nie różniła się istotnie między sobą.
Pierwsza akcja regularyzacyjna odbyła się przed wejściem Polski do Unii Europejskiej i przeprowadzona została na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, regulującej warunki wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu z terytorium
RP. Możliwość zalegalizowania swojego pobytu uzyskali wówczas imigranci, którzy
przebywali nielegalnie i nieprzerwanie na terytorium Polski od 1 stycznia 1997 r.
i którzy do 31 grudnia 2003 r. złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Osoby te nie mogły stanowić zagrożenia dla obronności lub
bezpieczeństwa państwa albo bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ustawie
sformułowano także dodatkowe kryteria, które spełnić musiał imigrant ubiegający
się o zalegalizowanie pobytu w ramach tej procedury. Były to:
- posiadanie tytułu prawnego do lokalu zamieszkałego przez cudzoziemca,
- posiadanie przyrzeczenia wydania zezwolenia na pracę w Polsce lub pisemnego
zaświadczenia od pracodawcy o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca, lub
- posiadanie dochodów (lub mienia) zapewniających utrzymanie i leczenie cudzoziemcowi oraz osobom pozostającym na jego utrzymaniu, bez potrzeby korzystania ze
wsparcia materialnego ze środków pomocy społecznej przez okres jednego roku185.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zalegalizowanie pobytu cudzoziemiec uzyskiwał zgodę na pobyt w Polsce na okres roku.
Akcja abolicyjna trwała cztery miesiące – od 1 września do 31 grudnia 2003 r.
W okresie tym cudzoziemcy złożyli 3508 wniosków o legalizację pobytu, z których
pozytywnie rozpatrzonych zostało 2696.
 ada, Decyzja Rady z dnia 5 października 2006 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu wymiany informacji doR
tyczących środków państw członkowskich w zakresie azylu i imigracji (2006/688/WE), Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej 14.10.2006, L 283, s. 40-43.
184
Eksperci badający tę problematykę jednoznacznie wskazują, że wiele praktyk regularyzacyjnych, a zwłaszcza
tych, które prowadzą do uzyskania przez cudzoziemców prawa stałego pobytu, może mieć wpływ na inne państwa
członkowskie. Por. Wróbel I., Akcje regularyzacyjne w państwach …, dz. cyt.
185
Por. Art. 154, w: Ustawa o cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 r., Dziennik Ustaw 2006 nr 234 poz.1694.
183

120

Część 2. Imigranci w Polsce

Druga akcja regularyzacyjna przeprowadzona została w związku z zamiarem
przystąpienia Polski do strefy Schengen i miała na celu wyeliminowanie sytuacji,
w której na terytorium kraju schengeńskiego nielegalnie przebywać będą cudzoziemcy. Jej podstawę prawną stanowiła ustawa z dnia 24 maja 2007 r. nowelizująca
ustawę o cudzoziemcach. W intencji ustawodawcy ówczesna akcja abolicyjna była
skierowana do tych cudzoziemców, którzy w 2003 r. spełniali przesłanki legalizacji
swojego pobytu, ale którzy nie złożyli wówczas stosownych wniosków. Dlatego też
warunki, jakie postawiono cudzoziemcom, którzy w 2007 r. chcieli zalegalizować
swój pobyt na terytorium RP, były analogiczne do tych, które przewidywała ustawa
z roku 2003 r.
Na mocy nowelizacji z 2007 r. wprowadzono także tzw. małą abolicję, która zezwalała cudzoziemcom w terminie dwóch miesięcy od wejścia w życie ustawy na
wyjazd z Polski bez ponoszenia konsekwencji nielegalnego pobytu tj. wpisania do
wykazu osób, których pobyt nie jest pożądany na terytorium RP. Jednak z tej procedury abolicyjnej skorzystały wówczas jedynie 282 osoby.
W 2007 r. akcja abolicyjna trwała 6 miesięcy. W czasie jej trwania złożonych
zostało 2 033 wniosków o legalizację pobytu. Zezwoleń wydano 1 346, przy czym
w przeważającej większości były to wnioski złożone w województwie mazowieckim. Należy także podkreślić, że podobnie jak podczas akcji abolicyjnej w 2003 r.
z możliwości zalegalizowania swojego pobytu w Polsce skorzystali głównie obywatele Wietnamu i Armenii186. W 2003 r. spośród wydanych zezwoleń 85% było odpowiedzią na wnioski cudzoziemców pochodzący z tych dwóch państw, zaś w 2007 r.
stosunek ten wynosił aż 90% wszystkich zezwoleń na pobyt.
5. Geneza i postanowienia ustawy abolicyjnej z 28 lipca 2011 r.
W genezie prac parlamentarnych nad wprowadzeniem w 2012 r. abolicji dla nielegalnych imigrantów wskazać trzeba Interpelację nr 15968 w sprawie rozwiązania
nielegalnej imigracji na terenie RP i możliwości nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz stworzenia stosowanych rozwiązań prawnych, podpisaną przez czterech
posłów Platformy Obywatelskiej, oficjalnie zgłoszoną w dniu 20 maja 2010 r. na 67.
posiedzeniu Sejmu i skierowaną do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji187.
W dokumencie tym posłowie zwrócili uwagę na negatywne aspekty sytuacji nielegalnych imigrantów przebywających w Polsce oraz wskazali na potrzebę przeprowadzenia szerszej niż dotychczasowe akcji abolicyjnej188.
Zainteresowanie emigracją do Polski obywateli Armenii związane jest przede wszystkim z liczną społecznością
Ormian, mieszkającą od kilkuset lat w Polsce, która angażowała się w pomoc nowym imigrantom z Armenii
w osiedleniu się w Polsce. Do końca lat 90-tych obywatele Armenii mogli wjeżdżać do Polski bez konieczności
posiadania wizy.
187
Pomysłodawcą i autorem interpelacji był poseł Miron Sycz.
188
Warto zwrócić uwagę, że w pytaniach skierowanych wówczas do Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych
posłowie podjęli temat nie tylko praktyk regularyzacyjnych, ale dopytywali się też o przebieg i finalizację prac
nad polską strategią migracyjną.
186 
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Szczególnym wyrazem zainteresowania większej grupy posłów tą problematyką
były Dezyderat nr 18 Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP w sprawie abolicji dla nielegalnych imigrantów. Dezyderat został uchwalony na posiedzeniu
komisji w dniu 10 czerwca 2010 r. i został skierowany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Członkowie komisji podkreślili w nim pozytywne aspekty obecności imigrantów w Polsce oraz wysoki stopień zintegrowania wielu imigrantów z polskim społeczeństwem. Z drugiej strony, w dezyderacie zauważono też łatwość, z jaką
na gruncie polskiego prawa imigranci stają się nielegalni i odnotowano szereg negatywnych konsekwencji ich nielegalnego pobytu w Polsce. Aby eliminować zjawisko
nielegalności, komisja sejmowa jednoznacznie wezwała polski rząd do przygotowania
i przeprowadzenia skutecznej akcji regularyzacyjnej dla cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski przed 21 grudnia 2007 r. i nieprzerwanie przebywali na terytorium RP.
Odpowiedź Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych na interpelację poselską oraz późniejszy dezyderat Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych były
podobne i charakteryzowały się znaczną wstrzemięźliwością wobec inicjatyw przeprowadzenia specjalnej akcji regularyzacyjnej dla nielegalnych imigrantów. W swoich wyjaśnieniach ministerstwo wskazywało, z jednej strony, że nielegalna imigracja
nie jest zjawiskiem masowym w Polsce, z drugiej zaś, że istnieją na gruncie polskiego prawa możliwości legalizowania pobytu przez cudzoziemców w indywidualnych
przypadkach (np. krótkoterminowe zezwolenie na pobyt umożliwiające opuszczenie
terytorium RP ze względu na szczególną sytuację życiową cudzoziemca). Podkreślano ponadto, że nielegalny pobyt stanowi naruszenie przepisów prawnych, a akcje regularyzacyjne w istocie zrównują status imigrantów przebywających legalnie
z tymi osobami, które weszły w konflikt z polskim prawem. Dlatego też działania
legalizujące pobyt cudzoziemców powinny być stosowane w drodze wyjątku i z zachowaniem szczególnej ostrożności. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
przypomniał także, że prowadzone są prace nad strategią migracyjną dla Polski oraz
nową ustawą o cudzoziemcach, których celem jest kompleksowa reforma (zmierzająca w kierunku liberalizacji) regulacji prawnych odnoszących się do imigrantów.
Dlatego też ministerstwo uznało, że jedynie przy okazji wprowadzania w życie tych
przepisów prawnych możliwe będzie przeprowadzenie akcji regularyzacyjnej.
Chociaż nowa ustawa o cudzoziemcach została przyjęta przez Radę Ministrów w maju
2011 r., nie została skierowana do parlamentu, co spowodowało odstąpienie od wariantu
przeprowadzenia akcji regularyzacyjnej przy okazji gruntownej zmiany prawa dotyczącego cudzoziemców189. Zdecydowano się na przygotowanie odrębnej ustawy abolicyjnej dla cudzoziemców, która w przyspieszonym trybie (aby zdążyć przed zakończeniem
kadencji sejmu) przeszła przez prace parlamentarne latem 2011 r. Proces legislacyjny
zakończyło podpisanie ustawy przez Prezydenta w dniu 26 sierpnia 2011 r.
189

 arto odnotować, że taki rozwój sytuacji przewidywali już na jesieni 2010 r. posłowie z Komisji Mniejszości
W
Narodowych i Etnicznych, proponując wyłączenie zagadnień dotyczących akcji regularyzacyjne z prac nad nową
ustawą o cudzoziemcach i przeprowadzenie abolicji w oparciu o odrębne przepisy. Wówczas ministerstwo administracji i spraw wewnętrznych nie było skłonne przystać na tę propozycję.
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Ustawa abolicyjna wprowadziła możliwość i ustanowiła zasady legalizacji pobytu trzech kategorii cudzoziemców, przebywających na terytorium RP:
– nieprzerwanie od co najmniej 20 grudnia 2007 r. i którzy w dniu wejścia w życie
ustawy przebywali nielegalnie;
– nieprzerwanie co najmniej od 1 stycznia 2010 r. i którym ostatecznie odmówiono
przed tym dniem nadania statusu uchodźcy i wydano decyzję o wydaleniu, a którzy
przebywali na terytorium RP nielegalnie w chwili wejścia w życie ustawy;
– wobec których w dniu 1 stycznia 2010 r. toczyło się postępowanie o nadanie statusu
uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku.
Przy czym, w ustawie przyjęto, że pobyt cudzoziemca uznaje się za nieprzerwany,
jeśli nie ma dowodów świadczących o jego przerwaniu.
W ustawie zapowiedziano, że zezwolenia na pobyt nie uzyskają osoby, których
dane osobowe figurują w systemie SIS w celu odmowy wjazdu na terytoria państw
członkowskich UE oraz w wykazie osób niepożądanych na terytorium RP, a także
osoby, których pobyt jest niewskazany z uwagi na względy obronności i bezpieczeństwa państwa albo ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Zgodnie z ustawą cudzoziemcy, którzy spełnią określone kryteria i złożą poprawnie
wniosek w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy otrzymają zgodę na pobyt
na terytorium RP na okres dwóch lat, a także możliwość podejmowania pracy w oparciu
o umowę o pracę bez konieczności uzyskania dodatkowego zezwolenia. Decyzja ta wydawana jest przez wojewodę w trybie administracyjnym, a sytuacji decyzji odmownej cudzoziemcom przysługuje prawo odwołania do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Odnosząc się do zapisów ustawy należy zwrócić uwagę zarówno na jej niewątpliwe walory, jak i pewne istotne mankamenty. Do zalet przyjętej ustawy abolicyjnej zaliczyć należy przede wszystkim intencję prawodawców, aby abolicją objąć jak
najszerszą grupę imigrantów przebywających nielegalnie na terytorium Polski. Dlatego też zrezygnowano ze stosowanych w poprzednich akcjach abolicyjnych dodatkowych warunków, które musiały spełnić osoby ubiegające się legalizację pobytu jak
np. wymóg posiadania mieszkania (prawa własności lub umowy najmu) czy wymóg
posiadania zabezpieczenia finansowego na okres 1 roku. Korzystnym dla imigrantów rozwiązaniem było także przedłużenie do dwóch lat okresu, na który uzyskiwało
się legalny pobyt. W dobrym kierunku zmierzały też postanowienia ustawy łączące
zezwolenie na pobyt z zezwoleniem na pracę. Niestety prawodawca ograniczył poważnie korzyści płynące z tego rozwiązania stanowiąc, że zezwolenie na pracę uzyskiwane w procedurze abolicyjnej dotyczy tylko zatrudnienia na umowę o pracę. Ta
forma zatrudnienia jest nie tylko trudna do pozyskania przez imigrantów, ale stanowi
wyzwanie także dla obywateli polskich. Dodatkowo biorąc pod uwagę rodzaje pracy
najczęściej wykonywanej przez imigrantów (w odniesieniu do kobiet – opiekunki do
dzieci, pomoce domowe, sprzątaczki, zaś wśród mężczyzn praca na budowach czy
w rolnictwie) rozwiązanie zapisane w ustawie może okazać się martwym przepisem.
Ustawie nie udało się uniknąć także innych mankamentów. Przede wszystkim
niektóre jej postanowienia powodują, że przyświecająca jej idea objęcia abolicją jak
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najszerszych grup imigrantów, nie będzie mogła być zrealizowana. Zapisy ustawy
wykluczają bowiem z grupy jej adresatów m.in.:
– osoby zatrzymane przez polskie służby przed 1 stycznia 2012 r. (za nielegalny pobyt) i przebywające już w aresztach lub ośrodkach strzeżonych w celu wydalenia
z Polski,
– osoby, na które nałożono zakaz opuszczania kraju (po uchyleniu im środka zapobiegawczego ponownie popadną w nielegalność),
– osoby, które nie posiadają ważnego dokumentu tożsamości (np. zagubiły paszport
lub stracił on ważność, a ambasady ich kraju nie ma w Polsce)190,
– osoby, które przybyły do Polski przed 2010 r., złożyły wniosek o nadanie statusu
uchodźcy, ale wobec których procedura rozpatrywania wniosku nie zakończyła się
przed 1 stycznia 2010 r.191
Badacze problematyki imigranckiej zwracają też uwagę, na to, że do kategorii
osób, które wiążą swoje losy z Polską i mogłyby być zainteresowane uzyskaniem
prawa tymczasowego pobytu w drodze abolicji, a nie zostały nią objęte zaliczają
się pracownicy sezonowi. Wykluczono ich z grona adresatów ustawy decydując, że
imigranci, korzystający z jej dobrodziejstw muszą spełnić wymóg nieprzerwanego
pobytu na terytorium Polski minimum 3 lata. Trzeba też podważyć sensowność wykluczenia z grupy osób mających możliwość skorzystania z ustawy obywateli Gruzji,
którzy przybyli do Polski po 2010 r. starając się o status uchodźcy.
6. Przebieg akcji regularyzacyjnej
Akcja regularyzacyjna trwała od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. W jej nagłośnienie włączyły się zarówno instytucje odpowiedzialne za jej wykonanie (Urząd
do Spraw Cudzoziemców oraz urzędy wojewódzkie), jak i liczne organizacje i instytucje działające na rzecz imigrantów. W kampanii informacyjnej uczestniczyły
też media ogólnokrajowe (w tym telewizyjne) i lokalne. Najobszerniej o działaniach
regularyzacyjnych informowano za pośrednictwem Internetu. Urząd do Spraw Cudzoziemców w ramach akcji Bądź legalnie uruchomił nawet oficjalną stronę poświeconą abolicji (www.abolicja.gov.pl), na której dostępne były stosowne informacje
oraz formularze wniosków192.
 rzeba jednak odnotować, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez rzeczniczkę prasową Urzędu do Spraw
T
Cudzoziemców z procedury abolicyjnej korzystały też osoby nie posiadające ważnego paszportu. Urzędnicy byli
bowiem przygotowani na tę sytuację, wiedząc, że niektóre ambasady odmówią wydania imigrantom nowych dokumentów. W tych przypadkach wystarczało oświadczenie z ambasady kraju pochodzenia migranta zawierające
odmowę wydania nowego dokumentu podróży. Por. Rozmowa z Ewą Piechotą, rzecznik prasową Urzędu ds.
Cudzoziemców, “Biuletyn Analizy Polityki Integracyjnej” 2012 nr 3 (7), s. 7-10.
191
Szerzej na ten temat: K. Słubik, Abolicja nie dla…, dz. cyt.
192
Należy też odnotować, że działania informacyjne Urzędu nie były pozbawione uchybień. Na początku akcji upublicznione zostały plakaty i ulotki na temat zasad i warunków legalizacji, które zawierały błędne informacje.
Organizacje pozarządowe działające na rzecz imigrantów zwracały też uwagę, że położenie głównego nacisku na
kampanię internetową było nietrafne, gdyż wielu nielegalnych imigrantów nie ma dostępu do Internetu. Wskazywano, że brakowało przede wszystkim informacji publicznie ogłaszanych (w językach migrantów) w miejscach
ich pracy takich jak np. targowiska.
190
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Zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez Urząd do Spraw Cudzoziemców już
w połowie okresu trwania akcji abolicyjnej, tj. na początku kwietnia 2011 r. urzędy
wojewódzkie zarejestrowały więcej wniosków o legalizację pobytu imigrantów niż
zostało złożonych w trakcie obu poprzednich akcji abolicyjnych łącznie. W okresie
od 1 stycznia do 2 września 2012 r. zarejestrowano 9521 wniosków193. Zdecydowaną
większość wnioskujących (ponad 98%) stanowiły osoby, których pobyt w Polsce jest
nieprzerwany co najmniej od 20 grudnia 2007 r. Najwięcej wniosków złożyli obywatele Wietnamu (2189 wniosków) i Ukrainy (2013 wniosków). Przy czym, wśród
Wietnamczyków składających wnioski dominowali mężczyźni (ok. 70%), zaś wśród
obywateli Ukrainy przeważały kobiety (60%). Z kolei obywatele Armenii uplasowali
się na 5 pozycji pod względem liczby złożonych wniosków.
Niespodziewaną informację stanowi fakt, że wśród osób składających wnioski
o legalizację pobytu w Polsce znaleźli się w znacznej liczbie obywatele Pakistanu
(1420 wniosków) i Bangladeszu (762 wnioski). Statystyki te ujawniają proceder turystyki abolicyjnej, dotyczącej osób, które przyjeżdżały do Polski wyłącznie w celu zalegalizowania swojego pobytu, choć na stałe mieszkają w innych krajach UE. Pierwsze analizy pokazują, że były to zazwyczaj osoby mieszkające we Francji i Hiszpanii,
które nie znając warunków abolicji, korzystały z usług nieuczciwych pośredników,
pobierających wysokie opłaty za pomoc w legalizacji ich pobytu w Polsce194. Proceder ten miał swoje niekorzystne konsekwencje dla praktyki działania Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dyrektor ds. Cudzoziemców tego urzędu przyznała, że
turystyka abolicyjna spowodowała w marcu utrudnienia w obsłudze (przyjmowaniu
i rejestracji) wniosków obywateli innych państw: W tym czasie wszystkie stanowiska
zostały zablokowane przez Pakistańczyków, którzy składali wnioski grupowo i stali
w kolejkach od rana, a czasem także już w nocy. Do momentu pojawienia się zjawiska
turystyki abolicyjnej wpływało 20-30 wniosków dziennie. Później cudzoziemcy, którzy nie spodziewali się takiego problemu, mieli trudności ze względu na duże kolejki.
Przedłużyliśmy wtedy godziny pracy. Na początku najwięcej wniosków składali obywatele Ukrainy, Wietnamu i Armenii. Od początku marca na trzecim miejscu znalazł
się Pakistan i było to dla nas zaskoczeniem195.
Eksperci monitorujący przebieg akcji regularyzacyjnej wskazywali, że turystyka
abolicyjna przyczyniła się też do zmiany postępowania urzędu w kwestii konieczności posiadania przez cudzoziemca ważnego dokumentu podróży. Pierwotnie dopuszczano wnioski cudzoziemców nie posiadających takich dokumentów, później stało
się to niemożliwe.
Problemy związane z turystką abolicyjną, które odbiły się na pracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego były o tyle ważne dla sprawności przeprowadzenia całej
h ttp://abolicja.gov.pl/uploads/Tygodniowy%20meldunek%20Abolicja%20za%2027.08-2.09.2012%20r..xls.html
[dostęp 4.09.2012].
194
Por. Rozmowa z Witoldem Klausem i Tomaszem Tarasiukiem ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, “Biuletyn
Analizy Polityki Integracyjnej” 2012 nr 3 (7), s. 20-26.
195 
Rozmowa z Jacquline Sanchez-Pyrcz, dyrektor wydziału ds. cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, “Biuletyn Analizy Polityki Integracyjnej” 2012 nr 3 (7), s. 13.
193
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akcji regularyzacyjnej, że do tego urzędu złożonych zostało ponad 77% wszystkich
wniosków. Wśród pozostałych województw, w których składano wnioski o legalizację
pobytu na terytorium Polski dominowały: łódzkie, lubelskie, śląskie i wielkopolskie.
Warto też podkreślić, że imigranci składający wnioski o legalizację pobytu w Polsce byli w przeważającej mierze ludźmi w wieku 18 – 45 lat (78% wnioskujących).
Dominowały osoby w wieku najbardziej produktywnym (31-45 lat), stanowiąc blisko 42% wszystkich starających się o legalny pobyt.
Do dnia 2 września 2012 r. rozpatrzonych zostało łącznie niecałe 4 tys. wniosków
(tj. 41,5% wniosków), z czego ponad 76% uzyskało decyzję pozytywną. Oznacza to,
że w dwa miesiące po zakończeniu przyjmowania wniosków urzędom nie udało się
rozpatrzyć nawet połowy wniosków, choć zgodnie założeniami miały być rozpatrywane na bieżąco, od chwili rozpoczęcia akcji.
Najwięcej pozytywnych decyzji otrzymali obywatele Ukrainy (1175 osób) i Wietnamu (869 osób), zaś najwięcej decyzji negatywnych wydano w odniesieniu do wniosków złożonych przez obywateli Pakistanu (271 wniosków). Na uwagę zasługuje
znaczna liczba decyzji negatywnych udzielonych do dnia 2 września 2012 r. obywatelom Wietnamu (186 wniosków). Kwestia ta wydaje się być związana problemami
w udokumentowaniu przez tych imigrantów swojego pobytu w Polsce, gdyż niejednokrotnie przekraczali oni polską granicę nielegalnie, przedostając się przez zieloną
granicę lub posługując się czyimś dokumentem podróży i wizą. Organizacje działające na rzecz migrantów wskazują, że na niekorzyść obywateli Wietnamu działała
też ich nieznajomość języka polskiego. Stowarzyszenie Wolnego Słowa w swoim
oświadczeniu na temat akcji regularyzacyjne napisało o tym wprost, czyniąc zarzut
odpowiedzialnym za akcję urzędnikom: Bez jakiejkolwiek podstawy prawnej uznano
za warunek otrzymania prawa pobytu znajomość języka polskiego. Dla urody tłumaczy się to tak, że władanie językiem dowodzi pobytu w Polsce. Nie ma to nic wspólnego z prawdą! Nielegalni imigranci unikając niepotrzebnego ryzyka zatrzymania i deportacji, nie uczestniczą z zasady w społecznym życiu, stąd niekompetencja językowa
jest wśród nich zjawiskiem powszechnym i naturalnym196.
Należy zwrócić uwagę, że zgodnie ze statystykami tylko niecały 1% spośród
wnioskujących stanowiły osoby, które w przeszłości ubiegały się w Polsce o nadanie
statusu uchodźcy. Oznacza to, że potwierdziły się przypuszczenia o nieadekwatności niektórych postanowień ustawy wobec problemu osób starających się o status
uchodźcy w Polsce. Przepisy zawarte w ustawie abolicyjnej mocno zawęziły bowiem
krąg osób starających się – zarówno w przeszłości, jak i w chwili wejścia w życie
ustawy – o status uchodźcy, które mogły wystąpić o legalizację swojego pobytu.
Wśród innych problemów, które uwidoczniły się podczas akcji regularyzacyjnej
wskazać należy przede wszystkim na problem legalizacji dzieci urodzonych w PolStanowisko Biura Pomocy Imigrantom <<Stowarzyszenia Wolnego Słowa>> w sprawie realizacji ustawy o abolicji dla niektórych cudzoziemców, przebywających w Polsce nielegalnie, Warszawa 28 czerwca 2012 r., http://frog.
org.pl/pl/component/content/article/231-stanowisko-stowarzyszenia-wolnego-slowa-w-sprawie-dotychczasowejrealizacji-ustawy-abolicyjnej.html [dostęp 02.09.2012].
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sce po 20 grudnia 2007 r. z rodziców nielegalnych imigrantów. Ustawa abolicyjna
nie zawierała procedury umożliwiającej legalizację ich pobytu, kluczową zwłaszcza
z punktu widzenia dostępu do służby zdrowia i systemu oświaty. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd do spraw Cudzoziemców problem ten rozwiązywano legalizując pobyt dzieci w drodze innych przepisów, przyznając im tak jak
rodzicom zgodę na dwuletni pobyt w Polsce.
Wnioski
Przeprowadzona w roku 2012 abolicja była jak dotąd najbardziej liberalną i skierowaną do najszerszej grupy imigrantów akcją regularyzacyjną w Polsce. Nie skorzystało z niej jednak aż tak wielu imigrantów jak szacowano. Rodzi to wątpliwości
zarówno co, do efektywności tego rodzaju mechanizmów legalizacyjnych, jak i pozwala stawiać pytania o rzeczywistą skalę nielegalnej imigracji w Polsce.
Z kolei skuteczność przeprowadzonych działań, ukierunkowanych na wyciągnięcie z nielegalności ludzi pozbawionych szeregu praw podstawowych, będzie można w pełni ocenić dopiero za dwa lata. Okaże się wówczas ilu z nich rozpoczęło
nowy, legalny etap swojego życia w Polsce, a ilu ponownie wpadło w nielegalność.
Aby jednak efekt ten był zgodny z oczekiwaniami zarówno samych imigrantów, jak
i decydentów, którzy zdecydowali się przyjąć ustawę regularyzacyjną potrzebne są
kolejne działania prawodawcze. Istotne są w tej mierze przynajmniej dwie kwestie.
Po pierwsze, nowa – przygotowywana już od pewnego czasu – ustawa o cudzoziemcach powinna zawierać realne (możliwe do spełnienia) warunki ubiegania się o dalsze przedłużenie pobytu w Polsce. W przeciwnym wypadku, przeprowadzona akcja abolicyjna zakończy się jedynie połowicznym sukcesem, a ci, które zalegalizują
swój pobyt za dwa lata ponownie staną się nielegalni. Po drugie, należałoby wpisać
w nią stałe mechanizmy umożliwiające legalizację pobytu osobom, które wiążą swój
los z Polską, tak aby nie było konieczne przeprowadzanie co kilka lat kosztownych
i niezbyt efektywnych akcji regularyzacyjnych. Jest zatem jeszcze za wcześnie, aby
odpowiedzieć na pytanie czy przeprowadzone działania regularyzacyjne stanowiły
element długofalowej polityki migracyjnej państwa i wynikały z jej założeń i celów
czy też były jedynie jednorazową akcją abolicyjną nastawioną na sprostanie oczekiwaniom środowisk imigracyjnych. Próbując jednak dokonać pewnego podsumowania, a co za tym idzie i oceny przeprowadzonych działań regularyzacyjnych warto
zwrócić uwagę na kilka kwestii.
Po pierwsze, niepodważalnym walorem ustawy była kwestia połączenia wydawanego na jej mocy zezwolenia na dwuletni pobyt w Polsce z automatycznym uzyskaniem przez imigrantów zezwolenia na pracę. Niestety zalety tego rozwiązania mogą
pozostać jedynie na papierze, gdyż wydawane zezwolenie odnosi się wyłącznie do
pracy na umowę o pracę i nie obejmuje łatwiejszych do uzyskania forma zatrudnienia
– umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Regulacje te mogą spowodować, że imigranci nadal będą pracować nielegalnie, co po dwóch latach spowoduje, że nie będą mo-
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gli udokumentować swoich dochodów, starając się o przedłużenie pobytu w Polsce.
Przyjęte rozwiązanie poważnie podważa zatem kluczowe motywacje ustawodawcy,
przyjmującego ustawę abolicyjną, tj. względy ekonomiczne (zyski dla budżetu państwa z tytułu odprowadzanych przez imigrantów podatków będą marginalne) i chęć
uregulowania sytuacji prawnej nielegalnych imigrantów.
Po drugie, istotnym elementem akcji regularyzacyjnej była też możliwość skorzystania przez imigrantów z tzw. małej abolicji. Rozwiązanie to było kluczowe z punktu widzenia osób, które z dużym prawdopodobieństwem spodziewały się decyzji odmawiającej im prawa do pobytu w Polsce. Legalny, pozbawiony negatywnych konsekwencji
wyjazd z Polski dał im bowiem szansę na ponowy, legalny wjazd na terytorium każdego państwa członkowskiego UE. Dla polskich władz to również rozwiązanie korzystne
i tańsze niż organizacja kosztowanych, przymusowych deportacji.
Po trzecie, akcja regularyzacyjna bez względu na jej pewne niedoskonałości była
olbrzymią szansą dla imigrantów, stwarzając im możliwość normalnego funkcjonowania w polskim społeczeństwie. Ponadto, przyjęcie ustawy abolicyjnej, w dużej
mierze na skutek akcji społecznej, przeprowadzonej przez środowiska migranckie
pokazało potencjał obywatelski tych środowisk. Być może sukces ten ośmieli imigrantów do większego angażowania się w życie społeczne. Z kolei do polskiej opinii
publicznej (a także i do polityków) udało się dotrzeć z przekazem o mieszkających
w Polsce imigrantach i problemach, z jakim muszą się zmagać decydując się na życie
w tym kraju.
Summary
The regularization of the status of foreigners in Poland in 2012 - the origin,
course and consequences
The article analyses the regularisation programme of clandestine immigration in
Poland in 2012, compared to two previous programmes – first carried out in 2003 and
another in 2007. The aim of the article is to identify the nature, scope and course of this
legal action aimed at irregular immigrants living in Poland. For these, the author defines the meaning of ‘regularisation’, pointing to two broad and fairly distinct procedures: ‘programmes’ and ‘mechanisms’ – the former indicating a time-limited procedure
(frequently, but not necessarily, involving a large number of applicants), and the latter
indicating a more open-ended policy that typically involves individual applications
and, in most cases, a smaller number of applicants. According to this distinction, the
author examines the conditions of the regularisation programme in Poland in 2012,
and its effects on reducing the scale of the illegal immigration (and illegal employment
of foreigners) and legalising the stay of long-term foreign residents on Polish territory.
Moreover, the analyses encompasses the origins of the abolition act and motivations
of lawmakers (officials and politicians) and other factors (e.g. pressure from migrants’
organisations) which caused the regularisation programme to be launched.
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Oblicza integracji uchodźców w Polsce na przykładzie
analizy funkcjonowania ośrodków w Grupie
i Czerwonym Borze197

Wprowadzenie
W ostatnich latach w Polsce składanych jest ponad 6,5 tys. wniosków rocznie
o status uchodźcy198. Osoby ubiegające się o taki cenzus oczekują na decyzję Urzędu do Spraw Cudzoziemców w 12 specjalnie zorganizowanych ku temu miejscach,
zwanych potocznie ośrodkami dla uchodźców199. W dwóch lokalizacjach, które będziemy tutaj omawiać, mieszkają głównie osoby pochodzące z Czeczenii oraz z Gruzji. W Czerwonym Borze (województwo podlaskie) są to praktycznie sami Czeczeni
oraz osoby z sąsiadujących regionów (Inguszetia, Dagestan), zaś Grupę (województwo kujawsko-pomorskie) zamieszkują Czeczeni i Gruzini. Wybór do analizy tych
konkretnych ośrodków podyktowany był tym, iż są one nam najlepiej znane, gdyż
spędziłyśmy w nich najwięcej czasu prowadząc badania. Nie oznacza to, że miejsca
 Artykuł ten powstał na podstawie badań prowadzonych w ramach grantu badawczego finansowanego przez NCN
(nr 109218136) kierowanego przez dr Katarzynę Kość-Ryżko.
198
W 2008 roku złożonych zostało 8,5 tys. wniosków o status uchodźcy, w 2009 ponad 10 tys., w 2010 6,5 tys.,
a w 2011 6887 wniosków o status uchodźcy. Strona Urzędu do Spraw Cudzoziemców http://www.udsc.gov.pl/
Zestawienia,roczne,233.html [dostęp 18.07.2012].
199 
Liczba ośrodków dla uchodźców zmienia się w zależności od zapotrzebowania. Prowadzone są na nie przetargi.
Więcej na ten temat w: K. Kościński, Warunki dotyczące lokowania i prowadzenia ośrodków dla uchodźców
a prawo zamówień publicznych. Opinia Prawna, „Analizy, raporty, ekspertyzy”, nr 3/2011, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa.
197
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te są wyraźnie odmienne od siebie. Wręcz przeciwnie, wiele aspektów ich funkcjonowania jest zbliżonych. Tym niemniej jednak, pewne różnice w lokalnej specyfice
sprawiają, że tzw. integracja przebiega tam inaczej i odmienne są jej efekty.
Przyjmuje się, że integracja200 jest optymalnym, choć nie zawsze najłatwiejszym modelem adaptacji kulturowej. W artykule koncentrujemy się na analizie praktyk podejmowanych
w tym celu, zaobserwowanych w dwóch ośrodkach dla cudzoziemców oczekujących na status uchodźcy. Interesują nas zależności między procesem adaptacji uchodźców i podejmowanymi przez nich strategiami akulturacyjnymi201, a specyfiką miejsca osiedlenia. Z naszych
obserwacji wynika, że ma ona niebagatelny wpływ na podejmowane przez cudzoziemców
sposoby radzenia sobie z odmiennością kulturową, jakiej doświadczają po przyjeździe do
Polski. Pomimo bowiem deklaratywnego założenia o integrowaniu uchodźców, praktyki podejmowane w tym celu przynoszą nierzadko skutek odmienny od zamierzonego. Liczymy
na to, że nasze wnioski będą miały wymiar zarówno poznawczy, jak i praktyczny.
1. Czerwony Bór k. Łomży
Miejscowość – osada leśna – Czerwony Bór znajduje się około 140 km od Warszawy. Najbliższe miasta z rozbudowaną infrastrukturą to Łomża, oddalona o 15 km
i Zambrów oddalony o 21 km. Autobus PKS z Zambrowa dojeżdża tam dwa razy
dziennie i to wyłącznie w dni robocze. Do najbliższej szosy są 3 km drogą leśną.
Do 30 czerwca 2001 r. mieściła się tutaj jednostka 2. Pułku Zabezpieczenia wchodzącego w skład Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA (NJW)202. W obrębie
Czerwonego Boru znajdował się także Ośrodek Szkolenia Poligonowego (zalesiany
obecnie przez Nadleśnictwo Łomża). Podczas stanu wojennego w 55 ulokowanych
na terenie jednostki barakach mieścił się obóz dla internowanych203. Miejscowość
ta nie jest więc typową wsią, a jedynie pozostałością po jednostce wojskowej związanej z funkcjonowaniem poligonu. Zasadniczo jest to małe osiedle pośród dużego
kompleksu leśnego204. W przybliżeniu składa się ono z rozległego zespołu budynków
I ntegracja rozumiana jest tutaj jako dwustronny proces wzajemnej adaptacji imigrantów i społeczeństwa przyjmującego. Dzieje się to zarówno w wymiarze ekonomicznym, społecznym, kulturowym, jak też politycznym. Sukces
integracji zależy zarówno od dobrej woli i zaangażowania cudzoziemców adaptujących się do swojego nowego
środowiska, jak również od gotowości społeczeństwa przyjmującego do zaakceptowania przybyszów i ich rodzin.
Por. J. W. Berry, Contexts of acculturation, w: D.L. Sam, J. W. Berry (red.), The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology, Cambridge University Press, New York 2006, s. 35-36, 175-177.
201
 Akulturacja, to proces, który zachodzi, kiedy dwie kultury wchodzą ze sobą w kontakt. Pod wpływem tego zachodzą zmiany zarówno na poziomie jednostek, jak też między grupami, a w konsekwencji implikuje to również
określone decyzje polityczne państwa. Im dłuższy i bardziej intensywny kontakt, tym bardziej zauważalne skutki
na różnych płaszczyznach i po obu stronach kontaktujących się grup. Zob. T. F. Glick, Acculturation, w: T. Barfield (red.), The Dictionary of Anthropology, Blackwell Publishing, Oxford, 2006, s. 1. Por. D. L. Sam, Acculturation: conceptual background and core components, w: D. L. Sam, J.W. Berry (red.), dz. cyt., s. 11-12.
202
 Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku „Przystanek”, http://www.oisw.bialystok.pl/zkcb.html
[dostęp 12.03.2012].
203
 Więcej na ten temat w: M. Bożko, Czerwony Bór, polski gułag ’82, „Dziennik Wschodni” 2007, http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070209/MAGAZYN/70208041 [dostęp 20.02.2007].
204
 Rozciąga się on pasem o szerokości 1-10 km i długości około 60 km, zajmując powierzchnię ponad 10 tys. hektarów. Zob.Nadleśnictwo Łomża, http://www.lasy.com.pl/web/lomza [dostęp 13.04.2010].
200
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administrowanych przez służby więzienne, trzech budynków należących do Urzędu
do Spraw Cudzoziemców (UdSC) i czterech bloków, których lokatorami są byli
pracownicy jednostki wojskowej z krewnymi, w tym emerytowani żołnierze oraz
kilka rodzin z dziećmi, których członkowie pracują w pobliskich miastach. Poza
tym na obrzeżach osady znajdują się opuszczone i zdewastowane baraki i warsztaty
po istniejących tutaj koszarach, a w pobliskim lesie pozostałości po poligonie wojskowym, np. bunkry i strzelnice (użytkowane po dziś dzień w celach sportowych
przez amatorów strzelania). Osiedle w całości jest monitorowane (o czym informują
liczne tablice ostrzegawcze) oraz pełne umundurowanych ochroniarzy i pracowników służb więziennych. Obecnie tereny te są lansowane przez włodarzy gminy205
jako atrakcyjne ze względu na walory łowieckie i rekreacyjne. Organizowane są tam
również duże zawody w paintballu.
2. Charakterystyka ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze
Ośrodek funkcjonuje w tym miejscu od grudnia 2002 r. i ulokowany jest
w trzech wolnostojących dwu i trzy piętrowych budynkach. Wcześniej zamieszkiwała w nich kadra oficerska z rodzinami. Pośród obecnie działających
12 ośrodków, Czerwony Bór jest jedną z czterech tego typu placówek będących
własnością UdSC, pozostałe 8 to obiekty wynajmowane od prywatnych najemców. W głównym budynku mieści się recepcja i pomieszczenie biurowe kadry
ośrodka (kierowniczki i pracownika socjalnego). Łączna możliwość akomodacji
cudzoziemców wynosi tutaj ok. 250 osób206. W chwili prowadzenia badań przebywało w nim 100 osób, z czego ponad 50%, to dzieci. Wszystkie budynki posiadają wydzielone pomieszczenia kuchenne na każdym piętrze, wyposażone w kuchenki elektryczne i podstawowe sprzęty gospodarstwa domowego oraz pralnie
i suszarnie. W jednym z pawilonów znajduje się stołówka, do której dostarczane
jest jedzenie, tam też wydawane są uchodźcom posiłki, trzy razy dziennie. Najczęściej odbierają je kobiety i zabierają do swoich pokoi, aby później spożyć je
z rodziną na starej, zdekompletowanej zastawie stołowej, w którą zostali wyposażeni przy zakwaterowaniu. W tym samym niskim budynku mieści się gabinet
lekarski i pielęgniarski207. Tam też znajdują się dwa pomieszczenia świetlicowo-przedszkolne z osobnym węzłem sanitarnym, które zostały wyremontowane
i wyposażone dzięki funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej przez Fundację
Edukacji Twórczości z Białegostoku (FTK). Korzystają z niej dzieci uchodźców
w wieku 3-6 lat w  ramach zajęć prowadzonych przez dwie przedszkolanki, w dni
robocze od godziny 9 do 14.
Zob. Urząd Gminy Zambrów: http://www.ugzambrow.pl/ [dostęp 09.06.2012].
G. Firlit-Fesnak, Ł. Łotocki, (red.), Czym chata bogata… Pomoc dla cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce świetle badań społeczności i instytucji lokalnych, t. 2, IPS UW, Warszawa 2008, s. 9.
207
G. Firlit-Fesnak, Ł. Łotocki, Sytuacja cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce – raport z zogniskowanych
wywiadów grupowych z cudzoziemcami mieszkającymi w ośrodku dla uchodźców w Czerwonym Borze; Raporty
i Analizy Instytutu Polityki Społecznej, seria: RAPORTY MIGRACYJNE nr 8/2007, s. 8-9.
205
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Na ogrodzonym terenie przy ośrodku znajdują się dwa nowe place zabaw
dla dzieci (po jednej i drugiej stronie ulicy) oraz boisko do gry w siatkówkę.
Otoczenie między budynkami jest schludne i zadbane, z zagospodarowaną przestrzenią (estetyczne rabaty i  gazony kwiatowe), nowe ławki itp., czym znacznie
wyróżnia się ono na korzyść w porównaniu z terenem wokół polskich bloków
mieszkalnych.
3. Przebieg akulturacji w Czerwonym Borze – integracja czy separacja?208
W trakcie prowadzonych przez nas badań wielokrotnie naszą uwagę zwracały
różne strategie przystosowawcze obierane przez cudzoziemców w Polsce. Nie tyle,
przy tym były one zależne od ich narodowości i dziedzictwa kulturowego, co raczej od miejsca osiedlenia i relacji środowiskowych panujących w danym miejscu.
Obserwacja ta przyczyniła się do postawienia pytania o czynniki pośredniczące
w procesie adaptacji i ich rolę w doborze określonej strategii akulturacyjnej (pomimo oficjalnie preferowanej integracji). W tym celu poddałyśmy analizie wybrane
aspekty. W przypadku uchodźców osiedlonych w Czerwonym Borze wydaje nam
się, że niebagatelny wpływ odgrywa tutaj specyfika terytorialna tego miejsca i jego
najbliższe otoczenie, które w większym stopniu sprzyjają separacji uchodźców, niż
ich integracji.
a) Trudno dostępna lokalizacja
Tym co niewątpliwie wyróżnia i charakteryzuje Czerwony Bór, to jego śródleśne
położenie sprawiające, że już same warunki naturalne przyczyniają się do separacji
tej osady i izolacji jej mieszkańców od innych siedlisk ludzkich. Doświadczają ich
na co dzień zarówno stali mieszkańcy, jak też uchodźcy, którzy dysponują tylko
kilkoma zdezelowanymi autami (prywatnymi) na cały ośrodek. Chcąc zrobić najprostsze zakupy, czy też załatwić sprawy urzędowe muszą się nieźle natrudzić, aby
zapewnić sobie transport do miasta. Najczęściej umawiają się w tym celu z innymi
osobami, składają się na zakup paliwa i wspólnie jadą do Zambrowa lub Łomży. To
jednak, co jest przeszkodą dla żyjących tu ludzi, może być atutem dla instytucji, która obrała to miejsce na swoją siedzibę. Mowa tutaj o zakładzie karnym wraz z jego
licznymi przyległościami (warsztatami produkcyjnymi i gospodarstwem pomocniczym Podlaskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej – IGB „Bielik”), które znajdują
się w najbliższym sąsiedztwie ośrodka dla uchodźców.
208

 ermin ten przyjmujemy za J. Berry’m jako preferencję dla utrzymania dziedzictwa kulturowego i tożsamości przy
T
równoczesnych minimalnych relacjach z innymi grupami. Zob. J. W. Berry, A psychology of immigration, „Journal
of Social Issues”, Vol. 57: 2001, s. 615-631. Por. F. Rudmin, Catalogue of acculturation constructs: Descriptions
of 126 taxonomies, 1918-2003, in: W. J. Lonner, D. L. Dinnel, S. A. Hayes, & D. N. Sattler (Eds.), Online Readings
in Psychology and Culture (Unit 8, Chapter 8), 2003, (http://www.wwu.edu/~culture) [dostęp 10.04.2008], Center
for Cross-Cultural Research, Western Washington University, Bellingham, Washington USA, s. 46.
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b) Bliskość zakładu karnego i gospodarstwa pomocniczego
Funkcjonujący tutaj od 2001 r. zakład penitencjarny typu półotwartego209 powstał
po zaadaptowaniu do jego potrzeb mienia wojskowego po zlikwidowanej jednostce
NJW MSWiA. Zrewitalizowane koszary, to aktualnie obiekt składający się z sześciu pawilonów mieszkalnych oraz dużego budynku administracyjnego. Pojemność jednostki wynosi obecnie 962 miejsc. Przeznaczona jest ona dla tymczasowo
aresztowanych, skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po
raz pierwszy w zakładzie typu zamkniętego, półotwartego i otwartego oraz skazanych młodocianych zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie karnym typu
półotwartego210. Pomimo dużej estetyki charakteryzującej zagospodarowanie przestrzenne tego miejsca, nie zmienia to faktu, że jego atrybuty, takie jak wieżyczka
więzienna, wały okalające teren, wysoki mur i druty kolczaste wyróżniają się między
innymi obiektami wsi i są praktycznie widoczne z każdego miejsca. Cały ten obszar
jest pilnie strzeżony i obserwowany.
Proporcje ludnościowe w osadzie są więc dosyć specyficzne, zwłaszcza przy
uwzględnieniu, że stałych mieszkańców jest tam ok. 200 osób, uchodźców 100,
a osadzonych kilkakrotnie więcej. Nie dziwi więc, że dominująca w pejzażu wsi infrastruktura więzienna, jak też codzienny widok umundurowanych służb więziennych
i ich podopiecznych wpływa na atmosferę panującą w Czerwonym Borze i w znacznym stopniu determinuje samopoczucie oraz warunki adaptacyjne uchodźców.
Obiektem, który pośrednio wiąże się z funkcjonowaniem zakładu karnego jest
znajdujący się naprzeciw niego świeżo odnowiony budynek gospodarstwa pomocniczego służb więziennych (IGB), w którym zatrudnieni są m.in. jego podopieczni (ok.
50 osób). Pracują oni np. w kuchni obsługującej więzienie i ośrodek dla uchodźców.
Równocześnie IGB pełni też rolę jednego z głównych pracodawców w najbliższej
okolicy. Jak można wyczytać z tekstu reklamującego jego działalność, świadczy on
bardzo szeroki wachlarz rozmaitych usług oraz oferuje różnorakie towary211, z których większość powstaje w warsztatach na terenie zakładu karnego. Ponieważ jest
to jedyne miejsce w Czerwonym Borze, które można opisać jako ogólnodostępne ze
 akłady karne w Polsce zorganizowane są jako jednostki typu: zamkniętego, półotwartego i otwartego. ZasadniZ
czo różnią się one między sobą stopniem zabezpieczenia i stopniem izolacji oraz związanymi z tym obowiązkami
i uprawnieniami w zakresie poruszania się w zakładzie i poza jego obrębem. Szczegółowo kwestię tę reguluje
Kodeks Karny Wykonawczy (art. 69 k.k.w.) oraz (art. 91 k.k.w.). W zakładzie półotwartym, przykładowo, cele
mieszkalne skazanych pozostają otwarte w dzień, a w porze nocnej mogą być zamknięte. Poza tym, mogą oni
korzystać z własnej odzieży i obuwia oraz poruszać się po terenie zakładu w określonym czasie i miejscach. Mogą
też korzystać z prawa do zatrudnienia poza terenem zakładu bez konwojenta. Więcej na ten temat w: H. Jarosz, K.
Kubacka, Rodzaje zakładów karnych i ich przeznaczenie, systemy wykonywania kary oraz klasyfikacja skazanych:
http://www.publikacje.edu.pl/pdf/7735.pdf [dostęp 12.07.2012].
210
Służba więzienna, Zakład karny Czerwony Bór: http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-bialystok/zaklad-karny-czerwony-bor/index,25.html [dostęp 12.07.2012].
211
Spektrum branżowe jest szerokie i obejmuje m.in.: remonty i konserwacje ogólnobudowlane, zarządzanie i dozorowanie nieruchomościami, usługi w zakresie zabezpieczeń elektronicznych, kontroli dostępu i monitoringu,
a także produkcję papieru toaletowego, zniczy, mebli i sprzętu kwaterunkowego, wyrobów betonowych, żelbetonowych, kostki brukowej, elementów ogrodzeniowych i konstrukcji stalowych.Instytucja Gospodarki Budżetowej: http://igbbielik.pl/ 211. - [12.07.2012].
209
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względu na lokale użyteczności publicznej, które się w nim mieszczą, warto o nim
tutaj wspomnieć. Ma ono również istotny wpływ na zrozumienie specyfiki miejsca
osiedlenia cudzoziemców i warunków, w których oczekuje się od nich integracji
z polskim społeczeństwem.
W gospodarstwie Bielik mieści się m.in. hotel, sala bankietowa, kaplica (katolicka) czynna w niedzielę, w której odprawiane są msze, oraz bar z małym sklepikiem.
W rzeczywistości jest to jedyne miejsce w osadzie, w którym można się zaopatrzyć
w artykuły spożywcze i pierwszej potrzeby. Najczęściej zaglądają tu stali mieszkańcy w celu zakupu papierosów i piwa oraz dzieci z ośrodka, które kupują na spółkę
najtańsze słodycze. Bar pełni też rolę stołówki dla pracowników zakładu karnego.
c) Dystans przestrzenny i kulturowy
Przestrzeń Czerwonego Boru, z wyłączeniem więzienia i IGP, podzielić można
na dwie strefy mieszkalne – ośrodkową i lokalną. Bloki miejscowej ludności stoją
bezpośrednio przy drodze i jest do nich swobodny dostęp, zaś budynki cudzoziemców
oddziela od ulicy szeroki pas zieleni i ogrodzenie. Ponadto wejścia na ich teren pilnują
pracownicy ochrony zatrudnieni przez UdSC. Każda z tych stref oddzielona jest od
drugiej terenem placów zabaw i boisk dla dzieci. Jak już zostało wspomniane, place
zabaw przy ośrodku są nowe, kolorowe, z wieloma ciekawymi zabawkami212. Dzieci
miejscowe nigdy tam nie zaglądają, choć wielokrotnie były do tego zapraszane, taka
też inicjatywa (integracji dzieci) przyświecała pomysłodawcom ich powstania. Pomimo braku formalnego zakazu, dzieci polskie i cudzoziemskie bawią się osobno,
choć „polskie” place zabaw nawet w części nie dorównują swoją estetyką i ogólną
infrastrukturą, tym na terenie ośrodka. Nikt jednak nie widzi powodów, aby wchodzić
w relacje z cudzoziemcami, ani nawet, aby dzieci biegały i bawiły się na tym samym
boisku – mają swoje, to niech tam siedzą, jak jest im dobrze (Polka, lat ok. 28).
Starsi cudzoziemcy większość swego czasu spędzają w budynku lub w jego najbliższym otoczeniu. Mężczyzn spotyka się znacznie rzadziej niż kobiety, które często
przesiadują na ławkach i pilnują dzieci. W podobny zresztą sposób spędzają swój
czas ich polskie odpowiedniczki, czyli miejscowe kobiety z dziećmi. Ich mężczyźni,
jak poinformowała nas kierowniczka ośrodka, wyjeżdżają bowiem na całe dni, a nierzadko nawet tygodnie, do pracy do okolicznych miast.
Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że te dwie strefy dzielą od siebie symboliczne granice. Przechadzając się po Czerwonym Borze można je odczuć wielokrotnie. Doświadczyła tego jedna z badaczek, której swobodne przemieszczanie się
po osadzie zostało szybko zauważone przez obydwie strony (o czym później jej mówiono), i za sprawą nieznajomości miejscowych reguł, spowodowało zakwalifikowanie jej do kategorii eksterytorialnych obcych213. Wcześniej jednak wzbudzało duże
212
213

I ch powstanie i wyposażenie sfinansowano, podobnie jak przedszkole, ze środków UE dzięki staraniom FTK.
Sformułowanie to zostało tutaj użyte w sensie jednej z bazowych orientacji epistemologicznych i interpretacyjnych przyjętych w ramach antropologii kulturowej opartej na konotacji znaczeniowej opozycji swój-obcy w kul-
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zainteresowanie i zaniepokojenie zarówno wśród cudzoziemców, jak i Polaków. Starano się je zaspokoić wypytując miejscowych ochroniarzy o jej osobę i spekulując
na temat celu pobytu. Ku dużemu zaskoczeniu badaczki, wiedziano, o każdym jej
ruchu, co ujawniło się podczas kolejnego dnia, gdy ze szczegółami opowiedziano
o trasie odbytego przez nią spaceru. Było to tyle niespodziewane, że w jej odczuciu
i przekonaniu była cały czas sama i nikogo po drodze nie mijała. Już to chociażby
świadczy o specyfice i klimacie tego miejsca, gdzie każdy krok jest kontrolowany
i komentowany, jakby zagrażał bezpieczeństwu jego mieszkańców.
Na podobnej zasadzie wzajemnej uwadze nie uchodziło pojawianie się uchodźców w strefie mieszkańców. Przykładem mogą być choćby ich sporadyczne wizyty
w barze w celu zrobienia zakupów. Było to o tyle zaskakujące, że początkowo przyjęłyśmy, iż jest to jedyna tutaj neutralna przestrzeń, która umożliwia spotkania obu
grup. Tymczasem każdorazowo, gdy wchodził tam mieszkaniec ośrodka, powodowało to zmianę w sposobie bycia ekspedientek obsługujących bar. Cudzoziemców
na ogół, traktowały one z góry, nie używały wobec nich zwrotów i form grzecznościowych, często odzywały się per ty lub w ogóle komunikowały się bezsłownie.
Zdarzało się, że wobec dzieci kaukaskich odzywały się z arogancją i opryskliwością
oraz z niecierpliwością spowodowaną ich słabą znajomością języka polskiego.
W miarę przebywania w Czerwonym Borze coraz bardziej stawało się dla badaczki odczuwalne, że ten symboliczny podział demarkacyjny, między światem uchodźców, a światem Polaków, jest bardzo trudny do przekroczenia, gdyż jest on rodzajem
faktu społecznego214. W tym sensie, że obie strony go akceptują i jest on dla nich
w jakiejś mierze korzystny, więc dostosowują się do niego, a przynajmniej przyjmują do wiadomości. Można nawet odnieść wrażenie, że jest to rodzaj obustronnie
preferowanego w tym miejscu sposobu bycia. Każdy nowo przybyły szybko uczy się
lokalnych zasad podziału przestrzeni, gdyż oczekuje się po nim (przypuszczalnie), że
będzie się do nich stosował. Zachowania odbiegające od tej reguły, nie uchodzą uwadze obu stron i wywołują niepokój, ponieważ zaburzają miejscowe status quo. Być
może jest to więc cienka linia względnego i pozornego spokoju, gwarantująca obu
stronom suwerenność i niezależność (kulturową) w obrębie wydzielonych granicami
terytoriów. Jej niema akceptacja może być rodzajem paktu o nieagresji, zapewniającego bezkonfliktową koegzystencją obu grup obok siebie, ale raczej nie razem.
– brak kontaktów z miejscową ludnością
Charakterystyczną i bezprecedensową cechą Czerwonego Boru jest też brak
wspólnej przestrzeni, z której mogliby korzystać zarówno stali mieszkańcy, jak też
turze. Zob. Z. Benedyktowicz, Portrety <<obcego>>. Od stereotypu do symbolu, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 48.
214
Termin ten występuje tutaj w klasycznym rozumieniu socjologicznym przyjmującym, że faktem społecznym są
wszelkie treści pojawiające się w zbiorowościach ludzkich, dotyczących norm i reguł zachowania, jak też zasad
działania i sposobów myślenia, które obiektywizują się i wywierają wpływ na członków danej zbiorowości. Zob.
E. Durkheim, Zasady metody socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 42-45.
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cudzoziemcy – poza wcześniej wspomnianą kantyną i lasem. Nie ma tutaj obiektów
typu szkoła, poczta, urząd, przychodnia, sklepy, itp. Trudno więc również o okoliczności, w których żyjący tu ludzie mogliby spotykać się w sposób naturalny i spontanicznie wchodzić z sobą w relacje. Analizując przestrzeń, w której został ulokowany
tutejszy ośrodek dla uchodźców nie sposób oprzeć się wrażeniu, że pomimo licznych
walorów środowiskowych i infrastrukturalnych, nie sprzyja ona kontaktom między
ludźmi, a tym samym integracji, która jest założeniem aktualnej polityki migracyjnej
rządu RP215.
Uchodźcy pytani o to jak się czują w tym miejscu i jak je oceniają, twierdzą, że
mieszkają w getcie i poza ochroniarzami nie mają żadnych kontaktów z miejscową
ludnością. Opisując swoją sytuację posługują się analogią do sąsiadującego z ośrodkiem zakładu karnego. Mówią, że oni też są takije tiurmiszcziki216, tylko mają trochę
większy spacerniak.
Wrażenie funkcjonowania w Czerwonym Borze nieformalnego podziału przestrzennego i unikania wzajemnych kontaktów wzmacniają również inne obserwacje. Dotyczy to także działających tutaj organizacji pomocowych, przykładowo, stałym mieszkańcom osady pomaga Caritas i Polski Czerwony Krzyż, który przywozi
odzież dla kilku potrzebujących rodzin, a uchodźców wspomaga kilka fundacji (m.in.
wspomniana FTK i Ocalenie) oraz wolontariusze (European Voluntary Service).
Organizacje te, prawie od początku istnienia ośrodka, prowadzą w nim szeroką
działalność edukacyjno-integracyjną i animują wiele akcji mających na celu lepszą
adaptację cudzoziemców oraz nawiązanie kontaktów z miejscową ludnością. Ten
ostatni obszar działań, pomimo wielu starań, jak dotychczas nie przyniósł jednak
oczekiwanych rezultatów. Przede wszystkim ze względu na dojmujący w lokalnej
społeczności gospodarzy brak zainteresowania i woli do nawiązywania relacji z gośćmi217. Jak wynikało z rozmów z wolontariuszami i uchodźcami, jakiekolwiek próby
zaproszenia miejscowej ludności na zorganizowaną w celu wymiany kulturowej imprezę kończyły się fiaskiem z powodu niskiej frekwencji. Najczęstszym usprawiedliwieniem był brak czasu, zmęczenie, nieobecność itp. Dla porównania, cudzoziemcy
pytani o trudności w komunikacji i codziennych kontaktach z Polakami mówili, że
tak naprawdę jedyną i największą barierą, której doświadczają w relacjach jest obojętność. Specyfika wzajemnego odnoszenia się tych grup sprawia, iż według opinii
pracowników administracji ośrodka, zwykło się przyjmować, że stosunki między
nimi układają się poprawnie, nienagannie, a wręcz wzorcowo. Od dawna bowiem nie
dochodzi tutaj do żadnych otwartych konfliktów – do kontaktów jednakże również
nie.
 ob. Polityka Migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania [wersja z dnia 06 kwietnia 2011]: http://
Z
bip.msw.gov.pl/portal/bip/227/19529/Polityka_migracyjna_Polski.html [dostęp 21.06.2012].
216
Z ros. tacy więźniowie.
217
Świadczą o tym zarówno obserwacje badaczki, wypowiedzi Polaków, jak też subiektywne odczucia cudzoziemców, którzy opowiadali, że czują się ignorowani i nie zauważani przez swoich sąsiadów, którzy nie reagują nawet
na początkowe próby grzecznościowych pozdrowień.
215
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d) Dystans religijny
Jedną z oczywistych przyczyn słabego kontaktu między cudzoziemcami a miejscową ludnością jest utrudniona komunikacja językowa, tym jednak co stanowi prawdopodobnie poważniejszą barierę jest odmienność kulturowa, a zwłaszcza religijna.
Uwzględniając negatywny stereotyp islamu, jak też narastający w świecie niepokój
przed wojną religijną, nie sposób pominąć kwestii wyznania w analizach procesów
akulturacyjnych. Czynnik ten ma również niebagatelne znaczenie w przypadku adaptacji uchodźców w Czerwonym Borze. Jego wpływ najkrócej można określić jako
pogłębiający dystans między głównymi aktorami na lokalnej scenie. Do przyjęcia
takiego stanowiska skłania nas kilka obserwacji poczynionych w tym miejscu. To co
najbardziej nas jednak zastanowiło, to fakt konsekwentnej zbieżności między nastrojami pozornego braku wzajemnego zainteresowania, a potrzebą ekspresji religijnej,
występującymi zarówno po stronie cudzoziemców, jak też tubylców. Znamienną cechą tego miejsca jest też symptomatyczna – choć przypuszczalnie niecelowa i nawet
nieświadoma – rywalizacja wyznaniowa między katolikami a muzułmanami. Składa
się na nią kilka zauważonych w trakcie badań aspektów, o których poniżej.
– aktywność miejscowego księdza kapelana
Do osób, które cieszą się autorytetem wśród tutejszej ludności z pewnością zaliczyć
można miejscowego księdza, który sprawuje opiekę nad kaplicą w IGB. Zasłynął on
m.in. tym, że prowadzi szeroko zakrojoną działalność charytatywną i resocjalizacyjną na rzecz ludzi bezdomnych i czyni to w znacznym stopniu na tzw. własną rękę218.
Do jego podopiecznych należą także byli więźniowie, którym oferuje schronienie,
w sytuacji, gdy nie mają się gdzie udać po odbytym wyroku. Jednym z warunków
przyjęcia do ośrodka Przystanek w drodze, należącego do oddziału Caritas Diecezji
Łomżyńskiej, i uzyskaniu pomocy terapeutycznej, głównie przeciw uzależnieniowej,
jest m.in. akceptacja programu aktywizacji życiowej poprzez modlitwę i pracę na
rzecz środowiska lokalnego219. Ksiądz ten jest niewątpliwie osobą z dużą charyzmą,
która z jednej strony, wzbudza podziw i szacunek miejscowej ludności, a z drugiej,
rezerwę i obawę w cudzoziemcach. Chociaż trudno się od nich dowiedzieć, czym
konkretnie są one spowodowane, to twierdzą oni, że jest im nieżyczliwy i wrogo do
nich usposobiony, jak też, że boją się jego podopiecznych. Bez szczegółowych rozmów na ten temat z uchodźcami nie sposób jednak stwierdzić, czy opinia ta wynika
z ich konkretnych negatywnych doświadczeń, czy też jest efektem zasłyszanych pogłosek, które generują stereotypy i uprzedzenia o podłożu religijnym.

Por. E. Sznejder, Azyl dla bezdomnych: http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20081115/REG24/59246738 [dostęp 12.04.2011].
219
Caritas Diecezji Łomżyńskiej: http://www.lomza.caritas.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=29 [dostęp 26.07.2012].
218
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– krzyż na środku wsi
Spośród obiektów, których nie sposób pominąć na mapie Czerwonego Boru jest
też symboliczny krzyż (kapliczka i pomnik zarazem), umieszczony w sercu osady,
czyli przy ogrodzeniu więzienia i naprzeciw baru. Został on postawiony w 2000 r.
dla upamiętnienia istniejących tutaj NJW MSWiA. Napis na pamiątkowym głazie
leżącym u stóp krzyża zaczyna się słowami: Jezusowi Chrystusowi, który był, jest
i pozostanie na wieki – kadra zawodowa żołnierzy służby zasadniczej (…).
Pod krzyżem od czasu do czasu odbywają się różne nabożeństwa, składane są
kwiaty i wieńce, a zajmuje się tym kilka wyznaczonych osób, które dbają o porządek
i estetykę tego miejsca. Obiekt ten ma o tyle istotne tutaj znaczenie, że w pewnym sensie symbolizuje długoletnie tradycje patriotyczne i obronne okolic Czerwonego Boru.
W ostatnim czasie aspekt historyczno-narodowej przeszłości regionu zdaje się być
coraz częściej eksponowany przez różne środowiska, a nawet stał się elementem resocjalizacji i reedukacji osadzonych w pobliskim więzieniu skazanych, którzy wzięli
udział w programie adaptacyjnym, o podtytule: Czerwony Bór kuźnią patriotyzmu220.
Trudno jednoznacznie stwierdzić, jaką rolę i funkcję w procesie akulturacji cudzoziemców spełnia krzyż. Niemniej jednak wiele wskazuje, że pewien związek istnieje. Tym bardziej, że jak można było wywnioskować z reakcji dzieci uchodźców,
krzyż ten wzbudzał w nich duże i nie zawsze pozytywne emocje. (np. niszczyły ogrodzenie, podbierały sztuczne kwiaty, rzucały śmieci itp.). Pytaniem pozostaje, czy ich
zachowania wynikały z niewiedzy i dziecięcej niefrasobliwości (jak sądzę), czy też
z niechęci.
– działalność misyjna imama
O zwiększającym się dystansie religijnym między społecznością Polaków (katolików) i uchodźców (w większości muzułmanów) świadczą również radykalizujące
się postawy tych ostatnich. Według opinii kierownictwa ośrodka, jak też samych jego
mieszkańców, zjawisko takie nigdy wcześniej nie było obserwowane na tak dużą skalę i pojawiło się wraz z przybyciem ostatniego imama do ośrodka. Dowodzą go zaś
zarówno ubiór, jak też zachowanie cudzoziemców sugerujące dokonującą się wśród
nich konwersję wyznaniową. Wiele kobiet nosi tutaj czarne hidżaby zakrywające je od
stóp do głów oraz chusty arabskie (długie i zasłaniające czoła). Również większość
dziewczynek, nawet kilkuletnich, chodzi w chustach. Analogicznie mężczyźni ubierają się w czarną odzież i noszą dłuższe brody, a niektórzy z nich również tradycyjne,
małe, czarne czapeczki (zw. tiubitiejki lub krymki) na głowach. Ten wymowny styl
manifestowania własnych przekonań religijnych poprzez wygląd zewnętrzny bardzo
wyróżnia tę społeczność na tle czerwonoborskiego krajobrazu. Być może jednak taki
właśnie miał był zamierzony efekt i niewątpliwie został on osiągnięty.
220

Służba\więzienna: http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-bialystok/zaklad-karny-czerwony-bor/news,6167,poznaj-swoj-region-czerwony.html [dostęp 20.03.2012].
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Nie wszyscy jednak uchodźcy tak się noszą i nie zawsze tak w Czerwonym Borze
bywało. Ten nowy trend wahabicki221, zapoczątkowany przez adepta kształcenia religijnego w Egipcie, pojawił się w ośrodku kilka miesięcy wcześniej. Imam od razu
też zaczął wprowadzać nowe zwyczaje i zasady obyczajowe. Z jego inicjatywy przywrócono funkcjonowanie sali modlitw (dotychczas wykorzystywanej bardziej jako
klub dla męskich zebrań) i zwyczaj obowiązkowej dla wyznawców islamu modlitwy
(namaz) pięć razy dziennie. Biorą w nim udział nawet małoletni chłopcy, o czym
opowiadał 11 letni Czeczen, który codziennie wstawał na fadżr, czyli modlitwę przed
wschodem słońca (w tym przypadku o 3 rano).
Pod wpływem działalności misyjnej nowego imama dwadzieścia pięć osób, czyli połowa wszystkich dorosłych przeszła na wegetarianizm, odrzucając tym samym
produkty, które mogą rodzić wątpliwości, czy są halal (rytualnie czyste). Co więcej,
wprowadził on lekcje języka arabskiego dla chłopców, których uczy osobiście. Kurs
odbywa się w tych samych dniach i godzinach, co lekcje języka polskiego, co sprawia, że te ostatnie cieszą się bardzo małą frekwencją. Jakkolwiek trudno dowieść, że
zdublowanie zajęć jest działaniem celowym, to nie widać woli stron, aby dojść w tej
kwestii do kompromisu. Dzieci uczęszczające na lekcje arabskiego, które traktowane
są nie tyle jako lektorat języka obcego, co raczej zajęcia z edukacji religijnej, mają
specjalne zeszyty ćwiczeń do nauki, których nie powinien dotykać żaden niewierny,
a już zwłaszcza kobieta. Od czasu obecności imama oraz pod jego wpływem zmianie
uległo też wiele dotychczasowych reguł życia społecznego w ośrodku. Znajome kobiety opowiadały badaczce, że uzyskały od niego liczne pouczenia, m.in. jak się powinny zachowywać, odnosić do swoich bliskich i jakich zasad powinny przestrzegać
w codziennym życiu w obcym kraju. Pomimo, że od większości z nich jest on dużo
młodszy, nie mogą mu się sprzeciwić222 – przynajmniej nie wprost. Jego obecność
nie pozostała więc bez znaczenia dla relacji między samymi uchodźcami, o czym
wspominało kilka osób nie należących do jego zwolenników, bo takich też, mimo
wszystko, było całkiem sporo.
W obliczu tej sytuacji nie dziwi więc nadmiernie, że okazywana w ten sposób odmienność wyznaniowa nie spowodowała wzrostu zażyłości między obydwiema miejscowymi społecznościami – co potwierdziły rozmowy z ludnością polską. Wręcz przeciwnie, wielu Polaków przyznawało, że nie rozumieją, co się tutaj dzieje i o co chodzi
z tymi burkami oraz kim są ci ludzie. W trakcie wywiadów dało się odczuć, że stali
mieszkańcy Czerwonego Boru czuli się zaniepokojeni tym, co od pewnego czasu obserwowali w swoim najbliższym otoczeniu, a czego nie umieli racjonalnie zinterpretować.
 Wahhabizm to islamski ruch religijny i polityczny wzbudzający liczne kontrowersje w Zachodnim świecie. Powstał on w XVIII w. na terenie Arabii i opiera na się na fundamentalizmie rozumianym jako powrót do pierwotnych źródeł islamu, prostoty życia i surowych obyczajów.Wahhabitom zarzuca się m.in., że uznają wyższość
islamu nad wszystkimi religiami, potrzebę uzyskania dominacji nad nimi i propagują skrajnie antyintelektualne
postawy w środowiskach swoich zwolenników. Por. Ch. M. Blanchard, The Islamic Traditions of Wahhabism and
Salafiyya, CRS Report for Congress, 2008: http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RS21695.pdf [dostęp 21.07.2012].
222
Kwestie zależności między wiekiem, płcią, autorytetem itp. reguluje w kulturze czeczeńskiej prawo zwyczajowe,
czyli adat. Zob. I. Adger-Adajew, Kamienie mówią. Dzieje i kultura Czeczenów, Instytut Kultury Narodów Kaukazu, Warszawa 2005, s. 197-212, 213-221.
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Pytaniem pozostaje, na ile zaobserwowany dystans religijny (ale też przestrzenny
i kulturowy) oraz wyrażające go postawy, są fenomenem samorodnym i niezależnym, a na ile jest to efekt obustronnego działania, które napędza ten mechanizm
i radykalizuje postawy po obu stronach. Być może też zaobserwowane zjawiska są
efektem aktywności i wpływu społecznego uosabianego przez energicznych leaderów religijnych występujących w obydwu społecznościach. Może więc w przyszłości, w ramach kolejnych programów integracyjnych, warto byłoby wysondować
lokalnych przywódców grupowych i wykorzystać ich potencjał dla wspólnych celów. Zorganizowanie oficjalnego spotkania i zapewnienie wsparcia mediacyjnego na
rzecz dialogu kulturowo-religijnego w imię dobrosąsiedzkich stosunków i zgodnego
pożycia nie wydaje się zadaniem niemożliwym do realizacji223. Tym bardziej więc
żal, że konfrontacje tego typu są nieprzyjętą praktyką w środowiskach, w których
żyją uchodźcy.
4. Interpretacja strategii adaptacyjnej przyjętej w Czerwonym Borze
Obserwacja zjawiska dystansowania się i podejmowania prób oddzielenia się (odgraniczenia) na tak małej przestrzeni, jaką charakteryzuje się ta osada, skłania do refleksji. Jedną z dopuszczalnych interpretacji jest, iż ujawnia ono zawoalowaną niechęć
wobec możliwości integracji z przebywającymi tam cudzoziemcami. Symboliczne granice, które dzielą tutaj odmienne kultury, są biernie akceptowane przez całą społeczność – zarówno przez dzieci, jak też dorosłych, i nie budzą w nikim sprzeciwu. Można
nawet odnieść wrażenie, że obustronne przyzwolenie na ich funkcjonowanie jest gorzką i smutną realizacją treści, jaka kryje się za abstrakcyjnym i często nadużywanym
w ideologii wielokulturowości sformułowaniem o pokojowej koegzystencji kultur.
Sytuacja mająca miejsce w Czerwonym Borze jest niewątpliwie specyficzną realizacją wyobrażenia o integracji cudzoziemców w Polsce. Już chociażby sam fakt, że
miejscowość Czerwony Bór jest takim trochę dziwnym i nienaturalnym siedliskiem
– po pierwsze, odizolowanym, a po drugie, stworzonym na potrzeby określonych
działań związanych z wojskowością, które się zdezaktualizowały i teraz usilnie próbuje się nadać jej nowy kształt i sens (np. osady rekreacyjnej) sprawia, że lokalizacja
w nim ośrodka dla uchodźców w celu ich adaptacji kulturowej rodzi różne wątpliwości. Chyba, że przyjmie się, iż ma to być rodzaj „obozu przejściowego”, ale to zupełnie zmienia postać rzeczy. Specyficzną atmosferę panującą w tym miejscu scharakteryzować można jako nieco surrealną aurę zagrożenia, niepewności i podejrzliwości.
Przy tym, można odnieść wrażenie, że mieszkańcy osady z wyjątkowym spokojem
i zrozumieniem przyjmują swoją rolę w tym swoistym spektaklu – niczemu się nie
dziwią i niczego nie kwestionują. W najlepszym wypadku pozostają bierni.
223

 awsze też można zostawić niepokojące sprawy samym sobie i pokładać ufność w przysłowiowej już rotacyjności
Z
rezydentów ośrodków dla cudzoziemców i liczyć, że kłopotliwe jednostki wkrótce przeniosą się w inne miejsce
i problem rozwiąże się sam. Z oczywistych względów jednak postawa taka nie zasługuje, naszym zdaniem, na
rekomendację.
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Stosunki panujące w Czerwonym Borze pokazują, m.in., jak łatwo ludzie dostosowują się do pewnych stereotypów i schematów działania. Poza tym, jak silną cechą
jest konformizm i potrzeba akceptacji w środowisku lokalnym, a także obawa przed
kontrolą społeczną, (np., że ktoś znajomy zobaczy, że się rozmawia z tymi terrorystami i islamistami). Sprawia ona, że niechęć przed podejmowaniem inicjatyw zabija
zwykłą ludzką spontaniczność, życzliwość, a nawet ciekawość.
Po wnikliwej analizie trudno więc powiedzieć, czy rzeczywiście jest to miejsce,
które sprzyja integracji i dobremu samopoczuciu ludzi, którzy z założenia uciekli
od lęku i poczucia zagrożenia. Uwzględnienie lokalnych warunków przestrzennych
i społecznych, jak też uwrażliwienie na doświadczenia przyjezdnych, powinno pociągać za sobą dostosowane do nich czy wręcz skrojone na miarę, praktyki akulturacyjne adresowane zarówno do gości, jak też do gospodarzy. Elementem tych działań
niewątpliwie powinno być poszerzenie wzajemnej wiedzy na swój temat, znajomość
istotnych wartości i norm (kulturowych, religijnych), a także udzielenie ludziom prawa głosu w ważnych dla ich subiektywnego poczucia bezpieczeństwa kwestiach.
5. Grupa k. Grudziądza
Grupa k. Grudziądza jest rozległą wsią w gminie Dragacz w województwie kujawsko-pomorskim. Podzielona jest ona na dwie części: Grupę-Osiedle (tzw. wojskową)
i graniczącą z nią od zachodu część cywilną. Interesujący nas ośrodek dla uchodźców
znajduje się na terenie zbudowanym z myślą o rodzinach oficerów pełniących służbę
w jednostce, stąd wspomniane określenie. Autor badań socjologicznych prowadzonych w tym miejscu opisał je jako odnowioną dzielnicę o miejskim charakterze, zamieszkałą przez ludność o wyraźnie lepszej sytuacji ekonomicznej i wyższym statusie
społecznym224. W rzeczywistości ta część osady to kilka odnowionych czteropiętrowych bloków, z ładnie utrzymanymi trawnikami, ścieżkami i ławkami. Ośrodek dla
cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy jest usytuowany w jednym z takich bloków i znajduje się najbliżej jednostki wojskowej. Choć zbudowany w tym samym czasie co pozostałe budynki, w przeciwieństwie do nich nie został w ostatnich
latach odnowiony i odmalowany. W pobliskiej okolicy znajduje się kilka sklepów,
jednak nie ma tutaj żadnego centralnego miejsca – placu, kościoła czy chociażby
pijalni piwa. Wychodząc z osiedla i przechodząc koło placu zabaw dochodzi się do
szkoły. Jest ona odnowiona i chodzą do niej zarówno dzieci z ośrodka, jak też dzieci
z osiedla. Poza tym odbywają się w niej również zajęcia artystyczne dla kobiet –
Polek i uchodźczyń. Na przestrzeni między blokami a szkołą odbywają się imprezy
wspólne dla cudzoziemców i miejscowej ludności. W tej części wsi nie ma kościoła, ani żadnych punktów przestrzennych, które mogłyby być waloryzowane przez
mieszkańców jako sacrum225.
W. Goszczyński, Niewidzialna egzystencja. Analiza procesów integracji społecznej cudzoziemców przebywających
w ośrodku dla uchodźców w miejscowości Grupa k. Grudziądza, Polska Akcja Humanitarna, Toruń 2011, s. 14.
225
Uwaga ta ma na celu odniesienie porównawcze do sytuacji w Czerwonym Borze.
224 
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6. Charakterystyka ośrodka dla cudzoziemców w Grupie
Ośrodek w Grupie funkcjonuje od 2008 r. i jest najbardziej wysuniętym na zachód Polski
spośród wszystkich funkcjonujących centrów dla uchodźców. Budynek przygotowany został na przyjęcie do 200 osób, choć bywały momenty, że było ich więcej. Uchodźcy dysponują jednym lub dwoma pokojami, w zależności od tego jak liczną stanowią rodzinę. Każdy
pokój ma osobną łazienkę i toaletę. Na parterze znajduje się przestrzeń ogólnoużytkowa,
dostępna dla wszystkich mieszkańców. Jest tam więc kuchnia, w której wydawane są posiłki,
dwa pokoje telewizyjne, tzw. klub dla mężczyzn i klub dla kobiet oraz świetlica dla dzieci.
Tuż obok znajduje się niewykorzystywana przez uchodźców sala modlitw226. Ponadto na
parterze mieszczą się pokoje administracyjne, w tym kierownika ośrodka, pomieszczenie
dla ochroniarzy oraz gabinet lekarza, psychologa i prawnika. W osobnej salce odbywają się
lekcje języka polskiego dla dorosłych i dzieci. Jest jeszcze pokój socjalny udostępniany dla
przyjezdnych gości oraz biuro informacji dla uchodźców, będące siedzibą organizacji pozarządowej, realizującej projekt pomocowy dla mieszkańców tego ośrodka. Spotkać w nim
można tzw. mentorkę, czyli osobę narodowości polskiej, zatrudnioną w celu rozwiązywania
problemów cudzoziemców przebywających w ośrodku227. Przed budynkiem znajduje się plac
zabaw dla dzieci i boisko do gry w siatkówkę oraz kilka wymagających naprawy ławek.
Początkowo, w 2008 r., ośrodek zamieszkiwany był wyłącznie przez Czeczenów, później pojawili się również przyjezdni z Gruzji. Jak wspominały nauczycielki ze szkoły podstawowej oraz kierownik ośrodka, w momencie kiedy pojawili się obywatele Gruzji zaczęły
ujawniać się zachowania, które okazały się problemowe – głośny sposób bycia, nieposzanowanie przestrzeni publicznej, śmiecenie, konflikty z prawem228. W okresie prowadzenia
badań w ośrodku przebywało około 80-90 osób, z czego połowa to dzieci i młodzież do
17 roku życia. W marcu 2011 r. największą grupę stanowiły osoby z Czeczenii (50 osób),
oprócz nich było też około 15 ludzi z Gruzji i mniej więcej tyle samo z Armenii. W kolejnych miesiącach zwiększyła się liczba Gruzinów, a Ormianie wyjechali.
7. Przebieg akulturacji w Grupie – integracja czy asymilacja?229
Analizując źródła teoretyczne, jak też materiały zebrane w trakcie badań, zwróciłyśmy uwagę, że termin integracja, pomimo swojego wieloletniego zakorzenienia
w naukach społecznych, a nawet nadreprezentacji, jest konstruktem tyleż niejednolitym, co też przyjmującym różne formy i oblicza – niejednokrotnie zależne od dysJest to jedyny znany nam przypadek ośrodka dla uchodźców, w którym z sali modlitw nie korzysta się w tym celu.
Zapytani o przyczyny takiej sytuacji uchodźcy odpowiadali, że modlą się u siebie w pokojach i nie widzą potrzeby
spotykania się w sali modlitw.
227
Gazeta Uchodźców Refugee.pl, Projekt „Razem. Integracja, poradnictwo i wsparcie dla cudzoziemców. http://www.
refugee.pl/?mod=knowbase&path=3074&PHPSESSID=e80660f6ad9ebf87de585793c9a1a4da [dostęp 19.04.2012].
228
W. Goszczyński, dz. cyt., s. 35.
229
Termin ten odnosi się do jednej ze strategii akulturacyjnych rozumianych jako preferencja dla utraty dziedzictwa
kulturowego, ale przy utrzymaniu relacji z innymi grupami. Zob. J. W. Berry, A psychology of immigration, dz.
cyt., s. 615-631.
226
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cypliny i poglądów autora opracowania na ten temat230. Tym co jednak najbardziej
zmotywowało nas do refleksji nad integracją uchodźców w Polsce była obserwacja,
że w różnych miejscach, realizuje się ona na wiele, nierzadko niespójnych ze sobą,
sposobów; co więcej, wdrażana jest przez osoby i instytucje, które często działają intuicyjnie i bez oparcia o konkretną wiedzę, metodę, praktyki, czy też wytyczne administracyjne itp.231. Część z nich implikuje, naszym zdaniem, nakłanianie uchodźców
do asymilacji, choć niektóre występują równocześnie z niebanalnymi inicjatywami
integracyjnymi.
a) Wieże z kamienia, czyli wyrażanie swojej tożsamości
Przyjmuje się, że cudzoziemcy ubiegający się o status uchodźcy są tylko tymczasowymi gośćmi w kraju przyjmującym. Mieszkańcy ośrodka w Grupie, podobnie
jak w innych placówkach, choć nie są na terenie swojego kraju, to w pewien sposób
odtwarzają go sobie, przykładowo posługują się językiem ojczystym, w miejscach
widocznych umieszczają emblematy narodowe wypisując na ścianach Czeczenia –
Iczkeria itp. To co przykuwa uwagę przy wejściu do ośrodka i wyróżnia to miejsce na
tle innych, jest wmurowana płaskorzeźba w formie wieży z kamienia. W ten sposób
jedni z pierwszych mieszkańców (Czeczeni) zaznaczyli swoją obecność symbolicznym oznakowaniem terenu. Wieże tego typu służyły kiedyś na Kaukazie karawanom
kupieckim, potem zaś, na przestrzeni wieków zmieniły swoje przeznaczenie i stały się
siedzibami kaukaskich górali, aby po jakimś czasie urosnąć do rangi wyznaczników
ich tożsamości232. Sytuowanie symboli narodowych przed miejscami zamieszkania
jest swego rodzaju „znaczeniem terenu”, ale świadczy też o potrzebie wyrażania swojego pochodzenia etnicznego Jest to rodzaj obwieszczenia światu, że tu mieszkają lub
mieszkali Czeczen i jest to jawny wyraz identyfikacji kulturowej, w metaforyczny
sposób podkreślający więź z narodem i tradycją czeczeńską.
Egzemplifikacją tego sposobu waloryzowania (nacjonalizowania) przestrzeni może
być wypowiedź jednego z czeczeńskich chłopców, zamieszkującego ośrodek, który podczas swobodnej rozmowy powiedział, że wszyscy Czeczeni powinni mieć namalowane na
balkonach wilki, żeby było wiadomo, gdzie mieszkają. Świadczy to m.in. o wysokiej randze treści związanych z kulturą i etnosem, przekazywanych przez niektóre grupy uchodźców dzieciom w procesie wychowawczym.
 or. K. Szymańska-Zybertowicz, Nieobecne wyzwanie? Integracja jako zadanie polityki społecznej wobec cuP
dzoziemców w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011,
s. 77-81.
231
Niewykluczone, że to właśnie nieprecyzyjność i niejednoznaczność terminologiczna pojęcia „integracja” sprawia, że działania podejmowane na jej rzecz są takie intuicyjne i nieco „eksperymentalne”, a nie zła wola
zaangażowanych w ten proces stron. Może więc nie od rzeczy byłaby sugestia, aby wdrażanie teorii integracji
zacząć od przełożenia języka idei na praktyczne wytyczne, czy nawet instrukcje w stylu modus operandi (z łac.
sposób działania), które byłyby spójne i przejrzyste dla wszystkich instytucji współpracujących z cudzoziemcami.
232
W. Jagielski, Wieże z kamienia, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2004.
230

Katarzyna Kość-Ryżko, Izabela Czerniejewska, Oblicza integracji uchodźców...

145

b) Zajęcia integracyjne dla kobiet w świetlicy szkolnej
W akulturacji uchodźców i integrowaniu się z lokalną społecznością, z założenia,
pomóc mają również zajęcia prowadzone przez toruński oddział Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH). W ramach projektu Razem. Integracja, poradnictwo i wsparcie
dla cudzoziemców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przedstawiciele
tej organizacji, obok różnych działań adresowanych do tej grupy beneficjentów, zaplanowali także zajęcia artystyczne dla kobiet233. Odbywają się one na terenie świetlicy szkolnej i są skierowane zarówno do rezydentek ośrodka dla uchodźców, jak
też Polek mieszkających w pobliżu. Cotygodniowe spotkania prowadzone są przez
nauczycielkę, na co dzień zajmującą się dziećmi w miejscowej świetlicy szkolnej.
Jest to osoba z dużym doświadczeniem pracy w grupie, a co nie mniej istotne w tym
przypadku, mająca ogrom twórczych pomysłów i zdolności plastyczne i pozwalające
zrobić coś ładnego tanim kosztem i bez zbytniej wprawy. Tworząc różne artystyczne
przedmioty, niejako przy okazji, uchodźczynie miały możliwość poznać się ze swoimi polskimi sąsiadkami i porozmawiać. Tym samym zaś, stopniowo nawiązywały
relacje i integrowały się ze społecznością lokalną. Tego typu działania opierają się
na podobnej strategii funkcjonowania i aktywizacji jaką rządzą się warsztaty terapii
zajęciowej234. Obecność cudzoziemek i Polek w jednym miejscu była w tym wypadku własnowolna w przeciwieństwie do innych programów integracyjnych, w których
do udziału są w pewien sposób zobowiązani przez organizatorów. To co się dzieje
niejako na marginesie tych prac manualnych, to pozytywna atmosfera sprzyjająca
nawiązywaniu bliskości między kobietami. Koncentracja na wykonywanej pracy
i wspólne nabywanie nowych kompetencji sprzyja przełamywaniu wielu barier i stereotypów. Niejednokrotnie kobiety zobligowane są do współdziałania i wzajemnej
pomocy, podczas której nawiązują ze sobą kontakt fizyczny i emocjonalny. Wtórnym
efektem tych działań jest empatia, poczucie satysfakcji i zadowolenie z siebie oraz
owoców pracy, a także uznanie i aprobata koleżanek. Pogłębione relacje społeczne
pojawiają się w sposób naturalny i niezależny od wykoncypowanego i świadomego
namysłu na tym, kim jest uchodźca, jak powinna się zachowywać muzułmanka lub
też jakiej narodowości jest dana cudzoziemka. W rezultacie kobiety te wspierają się
nie tylko w swoich robótkach, ale też dzielą się ze sobą, np. przynosząc na warsztaty
różne smakołyki i wymieniając się przepisami kulinarnymi. Zajęcia tego typu rzeczywiście można uznać za inspirujące integrację, a nie ją narzucające. W przyszłości
więc warto wykorzystać to doświadczenie i w inicjowanych programach uwzględniać strategie, które w większym stopniu opierają się na bezpośrednim kontakcie
ludzi, współdziałaniu i wymianie. Tym bardziej, że jak pokazują badania psycholo ob.http://www.pah.org.pl/naszedzialania/232/654/juz_od_ponad_roku_dzialamy_w_osrodku_dla_uchodzcoZ
w_w_grupie_k_grudziadza, [dostęp 10.06.2012].
234
Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) są m.in. jedną z form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776); zob. także http://www.fundacja-leonardo.
pl/index.php/publisher/articleview/frmArticleID/5/ [dostęp 27.06.2012].
233
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gów międzykulturowych235 oraz nasze obserwacje stanowią one jedną z najlepszych
i wartych rekomendacji „dobrych praktyk”.
c) Funkcjonowanie świetlicy dla dzieci w ośrodku
Od grudnia 2010 r. w ośrodku w Grupie działa świetlica, zorganizowana przez PAH.
Otwarta jest ona od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a prowadzona jest
przez dwie Polki. Świetlica to jeden mały pokoik wyposażony w stoliki, krzesełka,
półki z grami, kolorowankami i puzzlami. Od godziny 9 do 13 przebywają tam młodsze
dzieci (do 6 roku życia), a około 13.30 przychodzą starsze i mają zajęcia do 17. Skład
narodowościowy bywalców świetlicy odzwierciedla sytuację w ośrodku. Większość
z nich pochodzi z Czeczenii, Dagestanu i Inguszetii, drugą znaczącą grupą są maluchy
z Gruzji. Sporadycznie zdarzają się też inne narodowości – podczas prowadzenia badań
w zajęciach świetlicowych brała udział dziewczynka z Armenii oraz rodzeństwo z Kirgistanu. Poranne godziny dla najmłodszych przypominają swoją organizacją i przebiegiem przedszkole. W tym czasie prowadzone są wspólne zabawy w kółeczku, podczas
których jej uczestnicy śpiewają, tańczą, uczą się wierszyków i gier ruchowych, jest
też czas na samodzielne aktywności. Później dzieci jedzą drugie śniadanie, po wcześniejszym umyciu rąk. Starszaki mniej się bawią w porównaniu z maluchami, gdyż ich
głównym zajęciem jest odrabianie lekcji z pomocą pań świetliczanek. Można by zatem
powiedzieć, że funkcjonowanie tego miejsca niewiele się różni od typowego przedszkola lub świetlicy szkolnej. A jednak, fakt iż przychodzą do niej małoletni uchodźcy, a nie
polskie dzieci ma tutaj niebagatelne znacznie. Przede wszystkim zmienia się funkcja
tej instytucji z neutralnej (ambiwalentnej) kulturowo, opiekuńczej i socjalizacyjnej na
uwarunkowaną kulturowo, wychowawczą i enkulturacyjną236. W obliczu tego można
sobie postawić pytanie, czy rzeczywiście pomimo deklaratywnego założenia o integracyjności tego miejsca, wyrażonego explicite już w samej nazwie świetlica integracyjna
dla dzieci uchodźców, spełnia ono taka rolę? Już bowiem sam fakt, że uczęszczają do
niej wyłącznie dzieci cudzoziemców i brak jest ich polskich rówieśników, podważa to
kryterium i sprawia, że trudno tu mówić o integracji.
– realizacja wątków kulturowych w świetlicy
Rozmawiając z pracownikiem organizacji pozarządowej jedna z badaczek dowiedziała się, że podczas zajęć świetlicowych panie zwracają uwagę na kraj pocho ob. B. Weigl, W. Łukaszewski, Modyfikacja stereotypów i uprzedzeń etnicznych u dzieci, w: Z. Chlewiński, I.
Z
Kurcz (red.) Stereotypy i uprzedzenia, Kolokwia Psychologiczne, t. 1, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 1992,
s. 105-120; por. B. Weigl, B. Maliszkiewicz (red.), Inni to także my. Program edukacji międzykulturowej w szkole
podstawowej, GWP, Gdańsk 1998.
236
Rozróżnienie między socjalizacją i enkulturacją przyjęto za opracowaniami antropologów z nurtu Szkoły Kultury i Osobowości reprezentowanego m.in. przez Margaret Mead. Według niej enkulturacja to proces uczenia się
szczególnej kultury, zaś socjalizacja, to wymagania wobec istoty ludzkiej czynione przez społeczeństwo ludzkie
w ogólności. Zob. M. Mead, Socialization and enculturation, „Current Anthropology”, nr 4, 1963, s. 184-188.
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dzenia dzieci i starają się włączać wątki kulturowe w swój program. Ilustracją tego
zamierzenia były wiszące na gazetce w sali zabaw flagi państw: Polski, Czeczenii,
Gruzji. W ten sposób, raz w miesiącu w ramach aktywizowania dzieci cudzoziemskich poruszany był temat narodowy. Na pierwszych zajęciach omawiane były poszczególne flagi, na kolejnych legendy wyjaśniające genezę wybranych państw (np.
polska o Lechu, Czechu i Rusie, gruzińska o powstaniu świata i czeczeńska o wilku).
Jedna z prowadzących te zajęcia osób powiedziała, że nie chodzi o to, żeby one [dzieci] się tego nauczyły, ale żeby wiedziały, że są różne i że każdy ma swoje symbole
narodowe. Słowa te można zinterpretować jako swoiste podkreślenie, że nauczycielki mają świadomość, iż świetlica w ośrodku rządzi się swoimi prawami, i że one
rozumiejąc to, starają się realizować założenia edukacji międzykulturowej (w swoim
przekonaniu). Wprowadzenie takiej tematyki spowodowane było obecnością cudzoziemców pochodzących z różnych krajów. Niemniej jednak, samo przygotowanie
gazetki ściennej i poruszanie tematów narodowych nie wystarczy, aby zajęcia były
wrażliwe kulturowo, przełamujące stereotypy i uprzedzenia, a tym bardziej integrujące, zwłaszcza, że nie uczestniczą w nich przedstawiciele kultury przyjmującej.
Z naszych obserwacji wynika jednak, że nierzadko zajęcia tego typu w innych placówkach wyłącznie do tego się ograniczają, i pomijając nawet fakt, że są sztampowe
i konwencjonalne, to brak im szerszej strategii i ukierunkowania na konkretne cele.
– używanie języka polskiego i spolszczanie imion
Zajęcia w świetlicy odbywają się wyłącznie w języku polskim, wszystkie polecenia wydawane są również w tym języku. Między sobą jednak dzieci na ogół używają języka rosyjskiego lub też czeczeńskiego bądź gruzińskiego. Do wychowawczyń muszą zwracać się po polsku. By w pełni uczestniczyć w zabawie też powinny
komunikować się w tym właśnie języku. Jak same nauczycielki mówią na tym to
polega, żeby dzieci uczyły się tego języka. Wraz z tymi słowami pojawia się niejawna
sugestia, że komunikacja w języku polskim jest wysoce pożądana, gdyż dzięki niej
można więcej uzyskać. Ci, którzy lepiej znają język, są tym samym w lepszej, bardziej komfortowej sytuacji. Ci którzy słabiej mówią, lub nie znają polskiego, mają
prawo czuć się czasami wykluczeni – na pewno z pełnego uczestnictwa w zabawach
proponowanych przez nauczycielki.
Wątpliwości dotyczące praktyk integracyjnych podejmowanych, w bardziej lub
mniej refleksyjny sposób, przez osoby odpowiadające za nie, stają się wyraźniejsze
przy analizie świetlicowej konwencji zmiany imion. Polega ona na tym, że ponieważ
cudzoziemskie dzieci mają nierzadko imiona trudne do zapamiętania przez Polaków
(bo są nowe i nieznane), to jednym z zaproponowanych przez panie w świetlicy rozwiązań było używanie w ich zastępstwie polskich imion, zbliżonych fonetycznie do
oryginalnych. Przykładowo więc, do dziewczynki o imieniu Ljana zaczęto zwracać
się Ania, a zamiast imienia Ascha używać Asia itp.237.
237

Por. z analogiczną sytuacją opisaną przez autorów opracowania dotyczącego dzieci wietnamskich w polskiej szko-
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Zdarza się, że mali uchodźcy nawet chętnie się na to godzą, gdyż nie do końca uświadamiają sobie podłoże takiego zabiegu. Zamiast więc po raz setny słyszeć
własne zniekształcone imię lub pytanie o nie, wolą obcą jego formę, ale skracającą
dystans między rozmówcami. Niemniej jednak warto się zastanowić nad głębszymi
konsekwencjami praktyk polegających na zmianie imion238. Czy przypadkiem nie
kryje się za nią próba wyłudzania nieco innej tożsamości? W skrajnie negatywnym
wariancie interpretacyjnym może to być również (niekoniecznie świadomy) zabieg
wykorzeniania dzieci i przesadzania ich w inną kulturę. W tym wypadku jednak mielibyśmy do czynienia już raczej z asymilacją (i do tego nachalną), a nie z integracją,
jak wynika z idei programu, którego częścią jest funkcjonowanie świetlicy dla dzieci
w ośrodku.
– karanie dzieci „po polsku”
Kolejną praktyką integracyjną, na którą chcemy zwrócić tutaj uwagę są powszechnie stosowane w placówkach typu świetlica i przedszkole, strategie wychowawcze,
które w tym wypadku skłoniły nas do zastanowienia się nad ich adekwatnością i stopniem uniwersalizmu kulturowego. Przykładem zaobserwowanym podczas badań było
karcenie dzieci za różne wykroczenia w specyficzny kulturowo sposób, np. poprzez
stałe upominanie, tłumaczenie, namawianie do ukorzenia się i przeproszenie, stawianie do kąta itp. O tym co jest mniejszym lub większym przewinieniem decydują
wychowawczynie – zgodnie ze swoim kanonem norm i zasad. Jak wynika z naszej
obserwacji, nikt tutaj nawet nie próbował się skonfrontować z takim zagadnieniem,
jak odmienne kulturowe wzory zachowań239, czy też skrypty kulturowe240. Tymczasem, częściowo są one odpowiedzialne, za określone formy radzenia sobie z niejednoznacznością sytuacyjną i poznawczą, do jakiej zaliczyć można kategorię grzeczności/
niegrzeczności, dobrego/ złego wychowania, większego/ mniejszego wybryku itp.
Warto jednak w tym miejscu zwrócić uwagę, że w sytuacji, w której znalazły się
świetliczanki241, ich dominująca pozycja wynika nie tylko z autorytetu nauczycielle, w: T. Halik, E. Nowicka, W. Połeć, Dziecko wietnamskie w polskiej szkole. Zmiana kulturowa i strategie przekazu kultury rodzimej w zbiorowości Wietnamczyków w Polsce, Wydawnictwo ProLog, Warszawa 2005,s. 95.
238
Praktyki takie znane są powszechnie z historii wielu narodów i mniejszościowych grup etnicznych, zawsze jednak
spotykały się z krytyką i napiętnowaniem, jako próby wynarodowienia (np. „germanizacji”). Zob. losy Polaków
w Bułgarii, Polaków w zaborze Pruskim lub chociażby Polaków na Litwie (współcześnie).
239
Kulturowe wzory zachowań rozumiane jako społecznie akceptowane formy egzystencji w danej społeczności,
definiuje się jako ekspresję przyjętego w danej kulturze systemu wartości będącego efektem doświadczeń historycznych w konkretnych, nieporównywalnych z innymi, obiektywnych warunkach. Zob. Z. Staszczak, Wzory
kulturowe, w: Z. Staszczak (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Wydawnictwo Naukowe PAN, Warszawa-Poznań 1987, s. 372.
240
Skrypt kulturowy, to inaczej kulturowy wzór zachowania. Określa, jak jednostka powinna reagować na sytuacje
uważane za doniosłedla niej samej i dla grupy, aby zachować się zgodnie z „oczekiwaniami” i nie popaść w konflikt z innymi członkami grupy. Jest to najczęściej statystycznie powtarzalny sposób zachowania się w określonych sytuacjach. Zob. P. Boski, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 22, 41-42.
241
Chcemy podkreślić w tym miejscu, że analizowana sytuacja jest typowa także w innych miejscach, a osoby pracujące z dziećmi uchodźców zwykle nieświadomie wypełniają swoją rolę.
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skiego, ale też (a może przede wszystkim) z reprezentowania kultury dominującej.
Dla najmłodszych są zatem nie tylko ukochanymi paniami, ale też pierwszymi Polkami, z którymi się spotkali i lepiej poznali. One same są jednak nieświadome tej
odpowiedzialnej roli i dodatkowej funkcji, którą piastują w tym nietypowym miejscu
i dostrzegają jedynie powinność opiekuńczą i pedagogiczną w tradycyjnym rozumieniu. Jakkolwiek metoda wychowawcza polegająca na stawianiu dzieci do kąta jest
dobrym sposobem egzekwowania porządku w świetlicy, to jest ona również uwarunkowanym kulturowo wymuszaniem szacunku, uległości i posłuchu. Na tym niewinnym, wydawałoby się, przykładzie widać zatem wypaczoną integrację, która po raz
kolejny przybiera nieco inny kształt niż jej wersja modelowa.
d) Tańce polskie i tańce kaukaskie
Kolejną egzemplifikacją praktyk, które wzbudziły nasze wątpliwości i skłoniły
do refleksji na temat realizacji jej idealistycznych założeń była impreza plenerowa
zorganizowana w Grupie z okazji Dnia Uchodźcy, która odbyła się w czerwcu 2011.
Jak wynikało z komunikatów informacyjnych miała ona służyć, ni mniej, ni więcej
tylko – integracji uchodźców i społeczności lokalnej242. W tym celu dzieci uchodźcze przy pomocy świetliczanek przygotowały inscenizację Autostopem przez Polskę. W jej ramach mówiły wyuczone rymowane teksty, opowiadające o ważnych dla
Polaków miejscach tj. Tatry, Kraków, Warszawa, Toruń, Bałtyk. Fabuła przetykana
była polskimi tańcami ludowymi oraz piosenkami typu: Płynie Wisła, płynie, Piękna
nasza Polska cała itp. W ambitnej dramaturgii okazjonalnego przedstawienia sporo było odniesień do historii, symboli narodowych i znanych postaci, niekoniecznie
kojarzących się z czymkolwiek uchodźcom. Opiekunki same wymyśliły i zaaranżowały niniejszy program, a następnie wielokrotnie ćwiczyły go z grupą, aby jak
najlepiej wypaść przed publicznością. W dbałości o integrację nauczycielki zaaranżowały również układ taneczno-muzyczny. Poprosiły jedną mamę z ośrodka o pokazanie tradycyjnych tańców czeczeńskich, zaś gruzińskie tańce oglądały na filmie
z wesela, do tego same wymyśliły choreografię. Jak tłumaczyła jedna z nich: to jest
zespół dziecięcy, wiem, że to nie do końca powinno być tak (…). Mają inne ruchy
rąk niż w tańcach czeczeńskich, ale podobne, to trzeba wypośrodkować. Dlatego nie
mówimy, że to są tańce gruzińskie czy czeczeńskie, ale kaukaskie. Takie połączenie
dwóch stylów tanecznych z zupełnie odmiennych kultur i tradycji folklorystycznych
pozbawiło tańce walorów oryginalności i autentyczności.
Tak więc i w tym przypadku można odnieść również wrażenie, że dobre intencje
i nie najgorszy pomysł, jeśli nie idą w parze z merytorycznym przygotowaniem, profesjonalizmem i współpracą z ekspertami kultury, którymi są w tym przypadku sami
uchodźcy, mogą nieść odmienne od zamierzonego przesłanie. Pozornie integracyjne
działanie (prezentacja tańców z krajów uchodźców), zostało odebrane przez badaczki
242

Festyn „Spotkanie Kultur” w Grupie k. Grudziądza z okazji Światowego Dnia Uchodźcy, http://wiadomosci.ngo.
pl/wiadomosc/665020.html [dostęp 19.07.2012].
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jako niezamierzona karykaturyzacja elementów kultury cudzoziemców. Ignorancja
etno-kulturowa sprawia więc, że zamiast działań integracyjnych dokonuje się prób
asymilacji, podczas której oczekuje się, że dzieci cudzoziemskie będą wykonywały
tradycyjne polskie tańce i recytowały wierszyki o wydźwięku patriotycznym.
Świetlica funkcjonująca w opisany sposób nie jest zatem miejscem, w którym dokonuje się integracja. Jej funkcją, obok przybliżania kultury polskiej, nie jest wzmacnianie tożsamości etnicznej uchodźców, ma ona zupełnie inne cele, choć na ogół
nie wyrażane wprost243. Trudno jednak zrozumieć na jakiej podstawie deklaruje się
tutaj integrację, skoro wykorzystywane treści i metody pracy wskazują na korzystanie z zasobów kulturowych wyłącznie grupy dominującej, czyli gospodarzy, a nie
jednych i drugich, na tych samych prawach.
8. Interpretacja strategii akulturacyjnej przyjętej w Grupie
Jak zostało już powiedziane, integracja w powszechnym rozumieniu zakłada obustronną wymianę kulturową. Zgodnie z tą definicją nauczycielki ze świetlicy w ośrodku dla uchodźców w Grupie zadbały o to, by mali cudzoziemcy poznawali kulturę
i język polski. Natomiast czy same, będąc tak blisko nich, skorzystały z okazji, aby
poznać bliżej ich kulturę i wzbogacić własny warsztat kompetencji międzykulturowych? Faktem jest, że osoby te praktycznie nie mają kontaktu z rodzicami dzieci,
którymi się opiekują. Tym samym więc, nie mają sposobności, aby dowiedzieć się
jak uchodźcy – Czeczeni, Gruzini i inne grupy etniczne, zwyczajowo wychowują
swoje dzieci i w jakiej formie by chcieli, żeby ich w tym procesie wspierać. Ich wzajemne kontakty na ogół ograniczają się do tego, że mamy lub ciocie przyprowadzają
swoje pociechy do sali, zostawiają je tam na kilka godzin i wychodzą. Przez trzy
miesiące funkcjonowania świetlicy nauczycielki nie zbliżyły się do żadnej rodziny
na tyle, żeby były zaproszone do mieszkań uchodźców na skromny poczęstunek lub
herbatę. Tłumaczą się, że nawet gdyby tak się złożyło, to one i tak nie mają na to czasu, bo w trakcie pracy nie mogą, a po pracy idą od razu do domu. Jednakże ten, kto
choć odrobinę zna kulturę czeczeńską i gruzińską wie, że taka sytuacja nie należy do
codziennych i normalnych w tym kręgu kulturowym i mógłby być zdumiony dystansem i obojętnością jaka panuje między rodzicami a opiekunkami. Czyżbyśmy zatem
nie mieli tutaj do czynienia z kategorią gości? Niebagatelną rolę w takim zachowaniu
(obu stron) przypuszczalnie odgrywa poczucie niejednoznaczności tego, kto u kogo
jest gościem. Czy to świetliczanki są gośćmi na kaukaskiej wyspie, czy też może poprzez swoją obecność tam podkreślają, że to jednak uchodźcy są tylko gośćmi w Polsce244? Można zaryzykować stwierdzenie, że świetlica w ośrodku, w tym przypadku,
 darza się jednak, że istnieją wymowne opisy funkcjonowanie świetlic integracyjnych, w których powiada się, że
Z
pomagają dzieciom uchodźczym w integracji z rówieśnikami w Polsce oraz uzyskaniu umiejętności, które przydadzą im się w przyszłości, a do których dzieci te, ze względu na swoją historię życiową miały zamkniętą drogę; Zob.
Świetlica integracyjna w ośrodku dla Uchodźców w Białej Podlaskiej, http://www.udsc.gov.pl/Swietlica,integracyjna,w,osrodku,dla,Uchodzcow,w,Bialej,Podlaskiej,1315.html [dostęp 20.06.2012].
244
Kwestia kategorii gościnności i opozycji gość/ gospodarz w odniesieniu do uchodźców poruszona była również
243

Katarzyna Kość-Ryżko, Izabela Czerniejewska, Oblicza integracji uchodźców...

151

stała się miejscem, w którym odbywa się nieświadoma walka kultury grupy większościowej z kulturą przybyłych, czyli mniejszościową245. Odbywa się to, m.in., poprzez
próbę podporządkowania i zawłaszczania przestrzeni, która tylko teoretycznie należy
do uchodźców. Podobny mechanizm dotyczy też wielu organizacji pozarządowych,
które rzekomo i deklaratywnie chcą pomagać uchodźcom, a tymczasem wkraczają na
ich teren z własnymi pomysłami i rekomendacjami akulturacyjnymi. Świetliczanki,
nauczycielki, koordynatorzy projektów społecznych, wolontariusze i wiele innych
ludzi dobrej woli, przybywają nierzadko z przekonaniem o wielkiej misji, którą mają
do wykonania, a tymczasem bezwiednie narzucają własne normy kulturowe i są przekonani, że to najlepsze co można („dla tych biednych ludzi”) uczynić. Wszak, dają
uchodźcom to – we własnym przekonaniu – czego ci najbardziej potrzebują, i czego
nikt im dotychczas nie zapewnił. Dlatego też, z pełnym poświeceniem i zaangażowaniem, uczą ich dzieci jak się zachowywać we właściwy i cywilizowany sposób, bo, jak
sądzą, te nie miały gdzie się tego do tej pory nauczyć.
Wnioski
Badając życie toczące się w ośrodkach i działania podejmowane na rzecz integracji uchodźców nasuwa się wniosek, że integracja nie jest procesem jednorodnym.
Zaprezentowane przez nas egzemplifikacje, pochodzą z obserwacji zaczerpniętych
w konkretnych ośrodkach, jednakże podobne sytuacje zdarzają się (lub mogą się zdarzyć w przyszłości) również w innych miejscach. Nie chcemy tym artykułem napiętnować żadnych osób i społeczności, ani ich działań, jedynie wykazać niespójność
między założeniami a funkcjonowaniem praktyk integracyjnych, przyczynić się do
krytycznego spojrzenia na nie. Omawiając praktyki integracyjne należy unikać generalizowania i zawsze brać pod uwagę konkretny ośrodek, umiejscowiony w określonym miejscu i czasie. Na proces adaptacji uchodźców wpływ ma kilka czynników:
przestrzeń zewnętrzna i wewnętrzna ośrodka, działania prowadzone przez organizacje pozarządowe i urzędników, aktualne wydarzenia polityczne i społeczne oraz
relacje ze społecznością lokalną, kadrą w ośrodku oraz innymi grupami etnicznymi
osiedlonymi w tym samym miejscu.
Chcemy podkreślić, że zarówno miejsce (oddalone od miasta, w środku lasu,
w małej społeczności), jak i społeczność (organizacja, mieszkańcy, szkoła) wpływają na sposoby adaptacji uchodźców, ich wybory – w jednym ośrodku będzie to
bardziej podkreślanie własnej tożsamości, a w innym np., bezdyskusyjna akceptacja
w jednym z wywiadów z cudzoziemcem cytowanym w raporcie IPS Zob. G. Firlit-Fesnak, Ł. Łotocki, Sytuacja
cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce – raport z zogniskowanych wywiadów grupowych z cudzoziemcami mieszkającymi wośrodku dla uchodźców w Czerwonym Borze; Raporty i Analizy Instytutu Polityki Społecznej,
seria: RAPORTY MIGRACYJNE nr 8/2007, s. 54. Por. H. Grzymała-Moszczyńska, E. Nowicka (red.), Goście
i gospodarze. Problemy adaptacji kulturowej w obozach dla uchodźców, Wyd. Nomos, Kraków 2002.
245
O dominacji, strukturalnym i kulturowym podporządkowaniu grupy mniejszościowej wobec grupy większościowej szerzej w: J. Mucha (red.) Kultura dominująca jako kultura obca. Mniejszości kulturowe a grupa dominująca
w Polsce, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1999.
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wzorów kultury przyjmującej. Nie zawsze można stworzyć warunki doskonałe, by
przeprowadzić eksperyment pod tytułem integracja uchodźców. Wpływ mają także
inne czynniki – obecność cudzoziemców z innych krajów, specyfika społeczności
lokalnej, obecność organizacji pozarządowych albo relacje z pracownikami ośrodka.
Na część z tych czynników możemy mieć wpływ, innych czasem nie można zmienić.
Jednakże to, na co chciałybyśmy zwrócić uwagę, to świadomość wpływu tych przeróżnych czynników na sposób funkcjonowania uchodźców.
Powinniśmy mieć również na uwadze, że czynniki te wpływają na dobór określonej strategii akulturacyjnej przez poszczególne jednostki i większe grupy, i nie
zawsze jest to faworyzowana przez kulturę przyjmującą i wyidealizowana integracja.
W przypadku Czerwonego Boru z naszych obserwacji wynika, że uchodźcy decydują
się na podjęcie strategii zwanej przez Berry’ego separacją, natomiast w Grupie zmierzają ku asymilacji. Jakkolwiek założenia ideologiczne multikulturalizmu są piękne,
a zasady integracji teoretycznie znane, to jednak czasami drobne rzeczy wpływają na
to, że rzeczywistość układa się według innego scenariusza i odbiega od wyobrażeń,
przez co zmieniają się też nasze szczytne cele. Integracja jest na pewno bardzo trudna
do realizacji w praktyce, co nie znaczy, że nie jest możliwa. Warto jednak na bieżąco
definiować i precyzować cele, które są racjonalne i możliwe do osiągnięcia, i które są
akceptowane przez obydwie strony. Nie zaszkodzi również stale konfrontować idee
z realiami i dostosowywać do nich działania praktyczne. Warto także w tym żmudnym procesie pamiętać o konieczności ewaluacji dotychczasowych projektów, aby
wyciągać z nich konstruktywne wnioski i tworzyć coraz efektywniejsze programy
adaptacyjne.
Summary
Different faces of integration of asylum seekers in Poland. Based on an analysis of
two selected refugee centers in Grupa and Czerwony Bór.
It is commonly agreed that integration is the optimum model for cultural adaptation - though not the easiest one to implement. In our report we focus on analysis of
adaptation practices leading to specific acculturation strategies observed during field
work in two asylum seekers’ centres in Poland: one in Grupa (Kujawsko-Pomorskie
voivodship) and the second in Czerwony Bór (Podlaskie voivodship).
We are interested in relations between the process of adaptation of asylum seekers
and the specific environment of their settlement. Therefore we looked at several aspects,
such as internal and external spaces of the centres and roles of key stakeholders: foreigners, local community, centre administration staff members, non-governmental
organizations working there. The research proved that these aspects have a significant
impact on adaptation strategies taken by foreigners in Poland. Despite declared intentions to integrate asylum seekers, in fact various practices taken by governmental and
non-governmental organizations bring an opposite effect. Some activities and envi-
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ronmental conditions can unintentionally lead to assimilation or segregation, rather
than integration. Thus we attempt to recognize and analyse those practices. The comparison of the two centres aims at drawing both cognitive and pragmatic conclusions.
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Sabina Kubiciel – Lodzińska
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska

Polska jako kraj imigracji zarobkowej. Warunki
zatrudnienia i przyjęcia oferowane cudzoziemskim
pracownikom (w świetle badań przeprowadzonych
w województwie opolskim)

Wstęp
W Polsce zauważalny jest obecnie wzmożony napływ imigrantów zarobkowych. Nie posiada on wprawdzie charakteru masowego, jaki obserwowany był
chociażby w krajach zachodniej Europy, niemniej jednak nie można nie dostrzegać, że zagraniczna siła robocza ma coraz większe znaczenie dla polskiego rynku
pracy i polskich pracodawców. Zwiększająca się rola obcokrajowców pracujących w Polsce wynika z kilku powodów. Po pierwsze, obecność cudzoziemców
jest konsekwencją wejścia Polski do Unii Europejskiej, otwarcia się zachodnich
rynków pracy dla Polaków i odpływu emigracyjnego rodzimych pracowników.
Emigracja spowodowała powstanie niedoborów rąk do pracy w pewnych branżach, które polscy pracodawcy zaczęli kompensować zatrudniając obcokrajowców. Po drugie, zmienia się struktura wykształcenia polskiego społeczeństwa, bo
młodzież coraz mniej chętnie decyduje się na naukę w szkołach zawodowych,
a częściej wybiera studia. Niedopasowanie wykształcenia rodzimych zasobów
pracy do potrzeb rynku pracy, to także element mogący sprzyjać pojawianiu się
zagranicznych pracowników. Po trzecie, istotne dla obecności zagranicznej siły
roboczej są także przemiany następujące bezpośrednio na rynku pracy, a mianowicie coraz wyraźniejsza jego segmentacja i wyodrębnianie się pierwotnego
i wtórnego rynku pracy (pojęcia te zostaną szerzej omówione w dalszej części
artykułu). Jednak najważniejszym czynnikiem stymulującym napływ zagranicznych pracowników jest tempo rozwoju gospodarczego danego kraju. Zagraniczni
pracownicy napływają do państw, które po względem np. wynagrodzeń lub ogól-
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nego poziomu zamożności są bardziej atrakcyjne od ich państw pochodzenia246.
Wymienione przesłanki sprawiają, że Polska mogłaby się stać krajem przyciągającym coraz więcej zagranicznych pracowników. Uznano więc, że warto byłoby
przeprowadzić badania, które pokazałyby warunki przyjęcia i zatrudniania oferowane przez polskich pracodawców zagranicznym pracownikom oraz pozwoliłyby na uzyskanie informacji na temat oczekiwań zarówno pracodawców, jak
i pracowników odnośnie zmian, które to zatrudnienie ułatwiałyby.
Artykuł rozpoczęto od prezentacji założeń badawczych, przebiegu badań i charakterystyki badanych. Następnie omówiono wybrane wyniki badań odnoszące się
do warunków przyjęcia oferowanych zagranicznym pracownikom oraz barier zatrudniania obcokrajowców. Wskazano także postulaty zmian wysuwane zarówno przez
pracodawców, jak również zagranicznych pracowników, które zdaniem obu grup respondentów ułatwiłyby z jednej strony zatrudnianie cudzoziemców, a z drugiej podejmowanie przez obcokrajowców pracy w Polsce.
1. Założenia badawcze i przebieg badań247
Badania prezentowane w niniejszym artykule zrealizowane zostały w województwie opolskim i objęły dwie sfery rynku pracy: podażową (zagranicznych
pracowników) oraz popytową (zatrudniających ich polskich pracodawców). Badanych, zgodnie z teorią dualnego rynku pracy Michaela Piore podzielono na reprezentujących pierwotny rynek pracy (rynek pracy lepszej - obejmował pracodawców
m.in. ze sfery edukacji, służby zdrowia oraz wyspecjalizowanych usług, np. informatycznych oraz pracowników podejmujących zatrudnienie, jako nauczyciele,
lekarze, pielęgniarki, doradcy) oraz wtórny rynek pracy (rynek pracy „gorszej” –
obejmował robotników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych z przemysłu,
budownictwa, rolnictwa oraz usług).
Do pracodawców zatrudniających obcokrajowców docierano korzystając z rejestrów powiatowych urzędów pracy (listy zawierające dane pracodawców rejestrujących oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi),
z list uzyskanych z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (zawierały dane pracodawców, którym wydano zezwolenie na pracę obcokrajowca) oraz z kontaktów prywatnych (obejmowały pracodawców, którzy zatrudniali obcokrajowców, dla których nie
były wymagane zezwolenia na pracę lub oświadczenia). Przeprowadzono 91 wywiadów kwestionariuszowych. Uczestniczyło w nich 76 reprezentantów wtórnego i 15
pracodawców z pierwotnego rynku pracy.
Do badanej grupy obcokrajowców docierano poprzez pracodawców (znajdujących się w rejestrach uzyskanych z powiatowych urzędów pracy oraz Opolskiego
Na tę przesłankę zwraca uwagę w swoim artykule M. Okólski, Czy Polska stanie się krajem imigracji?, „Studia
Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2010, nr 4, s. 131.
247
Prezentowane w artykule wybrane wyniki badań pochodzą z rozprawy doktorskiej Sabiny Kubiciel – Lodzińskiej
pt. Czynniki zatrudnienia cudzoziemców w województwie opolskim, która została obroniona w 2010 r. na Wydziale
Inżynieryjno – Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
246
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Urzędu Wojewódzkiego) oraz poprzez instytucje koordynujące ich pracę w Polsce
(np. w przypadku nauczycieli korzystano z pomocy Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego i Kuratorium Oświaty, do obcokrajowców zatrudnionych w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym docierano dzięki prywatnym kontaktom autorki
oraz poprzez Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu). W badaniu kwestionariuszowym wzięło udział 217 pracowników zatrudnionych legalnie, wśród nich 29
pracowało sektorze pierwotnym, a 188 na wtórnym rynku pracy.
Największą trudnością badawczą, która pojawiła się zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników z wtórnego rynku pracy była nieufność i związana z nią
niechęć do uczestniczenia w badaniach oraz do udzielania odpowiedzi na pytania. Na
uczestnictwo w badaniach najczęściej godzili się pracodawcy zatrudniający co najmniej kilku cudzoziemców. W ich przypadku nie było także trudności z kontaktem
z pracownikami. Specyficzną grupę stanowili rolnicy, którzy w większości odmawiali udziału w badaniu. W dotarciu do zaprezentowanej w niniejszym badaniu grupy respondentów pomogły kontakty z Izbą Rolniczą w Opolu, Związkiem Śląskich
Rolników w Opolu oraz z sołtysami. Ci ostatni, jako lokalne autorytety okazali się
niezwykle pomocni w dotarciu do respondentów. Z kolei cudzoziemscy pracownicy
najczęściej obawiali się o sposób wykorzystania podawanych przez siebie informacji
np. dotyczących warunków zatrudnienia oraz barier związanych z podejmowaniem
pracy w Polsce. Bardzo pomocni, w realizacji badania i przełamywaniu nieufności
respondentów okazali się być obcokrajowcy pracujący w Polsce od dłuższego czasu,
znający zasady pracy oraz nie obawiający się, że udzielenie odpowiedzi skutkować
będzie niekorzystnymi konsekwencjami. Ich obecność ułatwiła przeprowadzenie
części wywiadów kwestionariuszowych. Na pierwotnym rynku pracy – zarówno
w grupie pracodawców, jak i pracowników nie natrafiono na znaczące trudności badawcze. Można stwierdzić, że respondenci ci chętnie brali udział w badaniu.
2. Charakterystyka badanych pracodawców oraz zagranicznych pracowników248
W grupie badanych pracodawców dominowały mikroprzedsiębiorstwa249 zatrudniające do 9 pracowników, bo stanowiły one 37,4% ankietowanych (34 respondentów). Udział przedsiębiorstw małych, zatrudniających od 10 do 49 pracowników
wyniósł 28,6% (26 ankietowanych), a podmiotów średnich, czyli zatrudniających od
50 do 250 pracowników, był jeszcze niższy, bo wyniósł 23,1% (21 ankietowanych).
Najniższy był odsetek firm dużych zatrudniających powyżej 250 pracowników.
W badaniach wzięło udział jedynie 10 pracodawców spełniających to kryterium, co
stanowiło 10,9% ankietowanych. Szczegółowe zestawianie wielkości badanych pracodawców zamieszczono w tabeli 1.
W celu uzyskania bardziej przejrzystej prezentacji wyników badań i porównań między pierwotnym a wtórnym
rynkiem pracy zdecydowano, że w artykule zostaną one zaprezentowane z uwzględnieniem zestawień procentowych oraz liczby wskazań, pomimo tego, że w niektórych przypadkach grupy są dość nieliczne.
249
Do tej grupy zakwalifikowano także gospodarstwa rolne.
248
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Tabela 1. Wielkość badanych pracodawców
Wielkość przedsiębiorstwa
Mikroprzedsiębiorstwa (do 9 pracowników)
Małe przedsiębiorstwa
(od 10 do 49 pracowników)
Średnie przedsiębiorstwa
(od 50 do 250 pracowników)
Duże przedsiębiorstwa
(powyżej 250 pracowników)
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Badani pracodawcy
Liczba
%
34
37,4
26

28,6

21

23,1

10

10,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Ponad 1/3 badanych pracodawców to podmioty z branży przemysłowej (28
podmiotów). Drugą pod względem liczebności grupę stanowili pracodawcy zakwalifikowani do sfery rolnictwa i ogrodnictwa, bo ich udział wyniósł 24% (22
pracodawców). Badani reprezentujący usługi stanowili 17% badanych (15 pracodawców), a budownictwo 15% (14 badanych). Udział podmiotów z edukacji
wyniósł 10% (9 pracodawców), a reprezentujących inne branże 3% (3 badani). Zestawienie prezentujące strukturę badanych pracodawców zamieszczono
w tabeli 2.
Tabela 2. Struktura badanych pracodawców
Branża
Przemysł
Rolnictwo i ogrodnictwo
Usługi
Budownictwo
Edukacja
Inne

Badani pracodawcy
liczba
%
28
31
22
24
15
17
14
15
9
10
3
3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Charakterystykę badanych cudzoziemców rozpoczęto od ich podziału ze względu na płeć oraz wiek, co zostało zaprezentowane w tabeli 3. Wśród cudzoziemskich pracowników dominowali mężczyźni. Ich udział w grupie ankietowanych
wyniósł 76,5% (166 respondentów). Kobiety stanowiły 23,5% badanych (51
respondentek). Sądzić można, że dominacja mężczyzn w badanej grupie może
oznaczać, że w województwie opolskim łatwiej jest obcokrajowcom uzyskać
zatrudnienie w zawodach tradycyjnie zmaskulinizowanych.

Sabina Kubiciel – Lodzińska, Polska jako kraj imigracji zarobkowej.

Tabela 3. Badani cudzoziemcy w podziale na wiek i płeć
Badani według wieku
Wyszczególnienie
18-25
26-35
36-45
46-55
55-65
lat
lat
lat
lat
lat
liczba
29
52
44
39
2
Mężczyźni
%
17,5
31,3
26,5
23,5
1,2
liczba
8
14
20
9
0
Kobiety
%
15,7
27,5
39,2
17,6
0,0
liczba
37
66
64
48
2
Razem
%
17,1
30,4
29,5
22,1
0,9
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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ogółem
166
100,0
51
100,0
217
100,0

W tabeli 3 pokazano również liczbę i udział mężczyzn oraz kobiet według
grup wieku. Wśród mężczyzn najliczniejszy był udział osób w wieku 26-35 lat
(31,3%). Nieco mniejszy odsetek respondentów zanotowano w przedziale wieku
36-45 lat (26,5%) oraz 46-55 lat (23,5%). Udział badanych mężczyzn z najmłodszej grupy wiekowej 18-25 lat wyniósł 17,5%. Zaś najmniej respondentów
liczyła najstarsza grupa wiekowa 55-65 lat – 1,2%.
Natomiast wśród badanych kobiet największy udział miała grupa wiekowa
36-45 lat (39,2%). Drugą pod względem liczebności grupą były respondentki
w wieku 26-35 lat (27,5%). Kobiety mające 46-55 lat stanowiły 17,6% ankietowanych, a najmłodsza grupa 18-25 lat to 15,7%. Wśród badanych nie było
żadnej respondentki w wieku 55-65 lat.
Ogólnie rzecz biorąc blisko 60% respondentów to osoby w wieku 26-45 lat,
a więc w okresie największej aktywności zawodowej. Ten przedział wiekowy
ma także dominujący udział w grupie osób emigrujących z województwa opolskiego za granicę250. Można więc sądzić, że jest to okres największej skłonności
do podejmowania pracy poza granicami kraju pochodzenia.
Dokonano również podziału respondentów ze względu na kraj pochodzenia
(tabela 4). W badanej grupie najliczniej reprezentowani byli pracownicy pochodzący z Ukrainy. Stanowili 44,3% ankietowanych. Drugą pod względem
liczebności badaną grupą byli Mołdawianie – 40,6%. Na trzecim miejscu znaleźli się obywatele Białorusi, którzy stanowili 4,6% badanych. Udział przedstawiciel innych państw był znacząco niższy. Wśród respondentów byli obywatele
Niemiec (2,8%), Wielkiej Brytanii (2,3%), Holandii i Stanów Zjednoczonych
(po 1,8%) oraz innych krajów (Kazachstan, Irlandia, Australia, Rosja) – 1,8%.

250

 or. R. Jończy, Zewnętrzne migracje ludności wiejskiej Opolszczyzny po wejściu Polski do Unii Europejskiej. KonP
sekwencje dla sytuacji społeczno-demograficznej i regionalnego rynku pracy, Opole – Wrocław 2008, s. 91-92.
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Tabela 4. Badani cudzoziemcy ze względu na kraj pochodzenia
Udział w grupie respondentów
Kraj pochodzenia
liczba
%
Białoruś
10
4,6
Holandia
4
1,8
Mołdawia
88
40,6
Niemcy
6
2,8
Stany Zjednoczone
4
1,8
Ukraina
96
44,3
Wielka Brytania
5
2,3
Inne
4
1,8
Ogółem
217
100
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Kolejną analizowaną kwestią były branże zatrudnienia respondentów. W tabeli 5 dokonano podziału badanych z uwzględnieniem ich płci. W ankietowanej grupie największy udział mieli pracujący w przemyśle (55,8%) oraz budownictwie (26,7%).
W obu tych sektorach zatrudnionych było ponad 82% ankietowanych. W pozostałych branżach pracowało około 18% respondentów. W edukacji – 6,0%, w usługach
– 5,1%, w rolnictwie 4,1% i służbie zdrowia – 2,3%.
Tabela 5. Płeć respondentów a branża ich zatrudnienia
Branża zatrudnienia
Wyszczególnienie

Mężczyźni
Kobiety
Ogółem

liczba
%
liczba
%
liczba
%

budownictwo

przemysł

49
29,5
9
17,6
58
26,7

96
57,8
25
49,0
121
55,8

rolnic- usługi eduka- służba
zdrotwo
cja
wia
4
2,4
5
9,8
9
4,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.

9
5,4
2
3,9
11
5,1

7
4,2
6
11,8
13
6,0

1
0,6
4
7,8
5
2,3

ogółem
166
100,0
51
100,0
217
100,0

Ankietowane kobiety zatrudnione były głównie w przemyśle (49,0%) oraz w budownictwie (17,6%). Trzecią branżą, która dawała zatrudnienie najliczniejszej grupie respondentek była edukacja (11,8%). Kobiety pracowały także w rolnictwie (9,8%),
służbie zdrowia (7,8%) oraz usługach (3,9%). Stosunkowo wysokie udziały kobiet
w branżach postrzeganych jako „męskie” (przemysł – 49,0% i budownictwo – 17,6%)
wynikają z faktu, że respondentki pracowały w zakładach przemysłu spożywczego,
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jako pomocnice w magazynach oraz w charakterze sprzątaczek (ten ostatni przypadek dotyczy firmy budowlanej, która przy realizacji dużego zadania inwestycyjnego
– budowa centrum handlowego w Opolu – zatrudniała cudzoziemki do porządkowania wykańczanych przez siebie pomieszczeń).
Przemysł i budownictwo to główne sektory zatrudnienia mężczyzn, bo pracowało
w nich łącznie ponad 87,0% ankietowanych. Dominujące znaczenie miał przemysł,
w którym zatrudnionych było 57,8% badanych i budownictwo, w którym pracowało
ich 29,5%. Udziały mężczyzn pracujących w pozostałych branżach były dużo niższe.
W usługach pracowało 5,4% ankietowanych, w edukacji – 4,2%, w rolnictwie – 2,4%
i służbie zdrowia – 0,6%.
3. Warunki przyjęcia oferowane zagranicznym pracownikom
Jednym z założeń przeprowadzonych badań było ustalenie dodatkowych, pozapłacowych warunków zatrudnienia oferowanych przez pracodawców cudzoziemskim pracownikom. Z zestawienia zaprezentowanego w tabeli 6 dość wyraźnie widać różnice
pomiędzy pierwotnym i wtórnym rynkiem pracy.
Wśród pracodawców z pierwotnego rynku pracy ponad 1/3 ankietowanych oferowało darmowe zakwaterowanie (5 wskazań). Więcej niż jedna czwarta badanych, proponowała swoim pracownikom pomoc w znalezieniu mieszkania (4 wskazania) oraz opłacała (lub częściowo ponosiła) koszty dojazdu (4 wskazania). Żaden z ankietowanych
pracodawców reprezentujących pierwotny rynek pracy nie gwarantował wyżywienia.
Charakterystyczne jest, że 40% respondentów (6 odpowiedzi) reprezentujących pracodawców z pierwotnego rynku pracy, poza wynagrodzeniem nie oferowało zagranicznym pracownikom żadnych dodatkowych pozapłacowych korzyści z zatrudnienia.
Tabela 6. Pozapłacowe warunki zatrudnienia oferowane przez pracodawców cudzoziemskim pracownikom*
Wskazania pracodawców
Pozapłacowe warunki
pierwotny rynek pracy wtórny rynek pracy
zatrudnienia
liczba
%
liczba
%
Bezpłatne mieszkanie
5
33,3
66
86,8
Pomoc w znalezieniu mieszkania
4
26,7
6
7,9
Opłacenie kosztów dojazdu
4
26,7
13
17,1
Wyżywienie
0
0,0
32
42,1
Inne
0
0,0
8
10,5
Brak dodatkowych warunków
6
40,0
5
6,6

* Możliwa więcej niż jedna odpowiedź.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Ponad 86% pracodawców (66 wskazań) reprezentujących wtórny rynek pracy gwarantowało zagranicznym pracownikom darmowe zakwaterowanie (lub częściowo od-
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płatne). Nierzadko – ponad 42% wskazań (32 odpowiedzi) – także bezpłatne wyżywienie (w niektórych przypadkach częściowe, np. pracodawca zapewniał śniadania).
Rzadziej (17,1% - 13 wskazań) pracodawcy opłacali pracownikom koszty dojazdu do
Polski lub oferowali pomoc w znalezieniu mieszkania – prawie 8% wskazań (6 wskazań). Wśród „innych” pozapłacowych warunków zatrudnienia (10,5% - 8 wskazań)
wymieniano m.in. możliwość skorzystania z urlopu bezpłatnego po wykorzystaniu
urlopu wypoczynkowego w celu wyjazdu do kraju pochodzenia, paczki dla dzieci,
ubrania robocze. Zaledwie 6,6% ankietowanych (5 wskazań) nie proponowała zatrudnionym przez siebie obcokrajowcom żadnych dodatkowych warunków.
Uzyskane wyniki mogą świadczyć o tym, że pracodawcy reprezentujący pierwotny
rynek pracy w mniejszym zakresie decydowali się na ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem cudzoziemca, jakimi było m.in. opłacenie mieszkania. Proponowali za to pomoc w jego znalezieniu lub opłacali koszty dojazdu. W przypadku wtórnego rynku pracy, jak wynika z przeprowadzonego badania, oferowanie
bezpłatnego mieszkania było bardzo częstą praktyką. Dość liczna grupa oferowała
także wyżywienie. To pokazuje, że pracodawcy z wtórnego rynku pracy zatrudniający
cudzoziemców ponosili dodatkowe koszty związane z obecnością zagranicznej siły
roboczej. W wielu przypadkach zapewnienie zakwaterowania było koniecznością, bo
obcokrajowcy ze względu na barierę językową oraz ograniczone fundusze nie mogliby go sobie zapewnić na własną rękę. Trzeba jednak podkreślić, że standard kwater
oferowanych pracownikom był bardzo różny. Niektórzy pracodawcy wynajmowali
cudzoziemcom mieszkania w blokach lub oferowali hotele pracownicze. Nie było jednak rzadkością umieszczanie pracowników w barakach lub nieodnawialnych od lat
domkach letniskowych z bardzo złymi warunkami sanitarnymi251.
4. Bariery zatrudnienia obcokrajowców w opinii pracodawców
i zagranicznych pracowników252
Pracodawcy zatrudniający zagraniczną siłę roboczą mieli także możliwość wskazania barier, które ich zdaniem utrudniają im zatrudnianie cudzoziemców. Zdaniem
respondentów zarówno z pierwotnego i wtórnego rynku pracy (tabela 7) czynnikiem
najbardziej utrudniającym im korzystanie z zagranicznej siły roboczej są skomplikowane warunki formalnoprawne. Tak twierdziło ponad 52% reprezentantów pier trakcie prowadzenia badań była możliwość przyjrzenia się warunkom mieszkaniowym, w jakich przebywali
W
niektórzy respondenci. Więcej na temat warunków zatrudnienia: R. Jończy (red.), S. Kubiciel, Zatrudnienie obcokrajowców w województwie opolskim (w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy),
Opole 2010, s. 97-98.
252
Bariery zatrudnienia obcokrajowców w Polsce analizowano także w kontekście polskiej polityki migracyjnej
w tekście: S. Kubiciel – Lodzińska, Zatrudnienie obcokrajowców w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego) a polska polityka migracyjna, w: A. Organiściak-Krzykowska (red.), Regionalne uwarunkowania rynku pracy, Warszawa- Olsztyn 2012. Czynniki ograniczające zatrudnienie obcokrajowców w Polsce
oraz propozycje zmian mogących ułatwić korzystanie z zagranicznej siły roboczej omówiono także w tekście:
S. Kubiciel – Lodzińska, Czynniki blokujące i stymulujące zatrudnienie cudzoziemców w Polsce w opinii pracodawców oraz zagranicznych pracowników (w świetle badań przeprowadzonych w województwie opolskim),
Katowice 2012 [w druku].
251
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wotnego rynku pracy (9 wskazań) oraz ponad 60% pracodawców z wtórnego rynku
pracy (66 wskazań).
Tabela 7. Czynniki utrudniające zatrudnianie cudzoziemców w opinii pracodawców *
Wskazania pracodawców
Czynniki utrudniające
pierwotny
rynek
pracy wtórny rynek pracy
zatrudnienie cudzoziemców
liczba
%
liczba
%
Skomplikowane warunki
9
52,9
66
60,6
formalnoprawne
Wysokie koszty zatrudnienia
2
11,8
9
8,3
Niewystarczająca liczba instytucji
0
0,0
6
5,5
pośrednictwa pracy
Bariery językowe i kulturowe
3
17,6
11
10,1
Konieczność przygotowania
obcokrajowca
0
0,0
12
11,0
do wykonywania zawodu
Inne trudności
0
0,0
3
2,8
Brak trudności
3
17,6
2
1,8
* Możliwa więcej niż jedna odpowiedź.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Pracodawcy z pierwotnego rynku pracy wskazywali także na bariery językowe
i kulturowe (3 wskazania - 17,6%) oraz wysokie koszty zatrudnienia cudzoziemca
(2 wskazania - 11,8%). Trzech respondentów uważało, że nie ma żadnych utrudnień
w zatrudnianiu obcokrajowców.
Zdaniem ankietowanych pracodawców z wtórnego rynku pracy istotną barierą
zatrudnienia zagranicznych pracowników jest konieczność przygotowywania obcokrajowca do wykonywania zawodu (11% - 12 wskazań). W ponad 10% odpowiedzi
(11 wskazań) za czynnik ograniczający zatrudnienie cudzoziemskiej siły roboczej
uznano trudności językowe i różnice kulturowe, a w ponad 8% wskazań (8 odpowiedzi) – wysokie koszty zatrudnienia. Wśród czynników blokujących rozwój sfery
zatrudnienia zagranicznych pracowników, respondenci zwracali uwagę na niewystarczającą liczbę instytucji pośrednictwa pracy – 5,5% (6 wskazań). Tylko dwóch
ankietowanych uznało, że nic nie utrudnia im zatrudnienia cudzoziemców. W przypadku wtórnego rynku pracy szczególnie istotny wydaje się rozwój sfery pośrednictwa pracy ułatwiający rekrutację zagranicznych pracowników oraz umożliwiający
zmniejszenie liczby zagranicznych pracowników, którzy nie mają umiejętności do
wykonywania danej pracy poprzez sprawdzanie ich kwalifikacji jeszcze w kraju pochodzenia. Korzystanie z usług pośrednictwa pracy umożliwia także zmniejszenie
bariery językowej, ponieważ w podmiotach tych zwykle pracują osoby znające język
imigrantów253.
253

 województwie opolskim sfera pośrednictwa pracy jest dość dobrze znana i rozwinięta, ponieważ w regionie od
W
wielu lat działają podmioty specjalizujące się w rekrutacji Opolan do pracy w krajach „starej” Unii Europejskiej

164

Część 2. Imigranci w Polsce

Z kolei według zagranicznych pracowników zatrudnionych na pierwotnym i wtórnym rynku pracy czynnikiem, który najbardziej utrudnia podejmowanie zatrudnienia
są problemy językowe (tabela 8)254. Wskazało na nie ponad 41% pracujących na pierwotnym rynku pracy (12 odpowiedzi) oraz ponad 66% zatrudnionych na wtórnym
rynku pracy (132 odpowiedzi).
Tabela 8. Czynniki utrudniające zdaniem badanych pracowników podejmowanie pracy w Polsce*
Wskazania pracowników
Czynniki utrudniające
pierwotny
rynek
pracy
wtórny rynek pracy
podejmowanie zatrudnienia
liczba
%
liczba
%
Problemy językowe
12
41,4
132
66,7
Skomplikowane/kosztowne
procedury dotyczące przyjazdu
6
20,7
30
15,2
i pobytu
Skomplikowane/kosztowne
procedury dotyczące
7
24,1
12
6,1
zatrudnienia
Trudne warunki mieszkaniowe
1
3,4
13
6,6
Trudne warunki pracy
0
0,0
16
8,1
Nietolerancja/rasizm
0
0,0
3
1,5
Gorsze traktowanie niż
zatrudnionych w firmie
0
0,0
6
3,0
Polaków
Trudności z przekraczaniem
1
3,4
42
21,2
granicy i odprawą celną
Inne trudności
10
34,5
2
1,0
Brak trudności
5
17,2
16
8,1
* Możliwa więcej niż jedna odpowiedź.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Zdaniem pracowników z pierwotnego rynku pracy na drugim miejscu pod względem
uciążliwości były: biurokracja oraz różnice kulturowo-mentalnościowe (określone
jako „inne trudności”). Wskazano na nie aż w 34,5% odpowiedzi (10 wskazań). Ankietowani reprezentujący pierwotny rynek pracy wymieniali m.in. trudności w załatwianiu spraw urzędowych, konieczność wypełniania dużej liczby dokumentów,
co dla niektórych z nich, także ze względu na barierę językową, było sporym utrudnieniem. Z kolei w przypadku różnic kulturowych i mentalnościowych respondenci
(głównie do Holandii, Niemiec i Austrii). Stąd też opolscy pracodawcy oczekiwaliby rozwoju tej sfery usług
w przypadku pozyskiwania pracowników ze Wschodu. Obecnie w województwie opolskim działa kilka agencji
zatrudnienia zajmujących się rekrutacją zagranicznej siły roboczej do województwa opolskiego oraz innych regionów.
254
Szerzej zagadnienie to zostało omówione w pracy: S. Kubiciel – Lodzińska, Imigracja zarobkowa do województwa opolskiego. Skala, warunki i perspektywy, Opole 2012, s. 133-139.
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zwracali uwagę m.in. na to, że Polacy są dość zamknięci w sobie i niechętnie nawiązują kontakty (niewykluczone, że także takie postrzeganie Polaków wynika z bariery językowej). Z kolei na zawiłe formalności dotyczące zatrudnienia wskazano
w 24,1% odpowiedzi (7 wskazań), a na skomplikowane procedury dotyczące przyjazdu i pobytu – w 20,7% odpowiedzi (6 wskazań). W 3,4% udzielonych odpowiedzi
(1 wskazanie) badani zwracali uwagę na trudności z przekraczaniem granicy i odprawą celną oraz na złe warunki mieszkaniowe. W ponad 17% wskazań (5 odpowiedzi)
ankietowani reprezentujący pierwotny rynek pracy stwierdzili, że nie zetknęli się
z żadnymi trudnościami podczas pobytu i podejmowania pracy w Polsce.
Pracownicy z wtórnego rynku pracy wskazywali na trudności z przekraczaniem
granicy i odprawą celną – 21,2% (42 wskazania). Podejmowanie pracy w Polsce
utrudniają im także skomplikowane procedury dotyczące przyjazdu i pobytu – 15,2%
(30 wskazań). W ponad 8% odpowiedzi (16 wskazań) ankietowani zwracali uwagę na trudne warunki pracy, w 6,6% (13 wskazań) – na złe warunki mieszkaniowe,
a w 6,1% wskazań (12 odpowiedzi) – na skomplikowane i kosztowne procedury
dotyczące zatrudnienia. Na gorsze traktowanie obcokrajowców niż rodzimych pracowników wskazano w 6 udzielonych odpowiedziach, na nietolerancję i rasizm – w 3
odpowiedziach, a innych trudności dotyczyły 2 odpowiedzi. Ponad 8% badanych (16
wskazań) stwierdziło, że nie spotkali się z żadnymi czynnikami utrudniającymi im
pobyt i podejmowanie pracy w Polsce.
Pomiędzy odpowiedziami udzielonymi przez badanych reprezentujących pierwotny i wtórny rynek pracy zauważyć można pewne różnice. Ankietowani reprezentujący pierwotny rynek pracy w ogólne nie wskazali na nietolerancję/rasizm, gorsze
traktowanie niż rodzimych pracowników oraz trudne warunki pracy. Wyraźnie niższy był też udział odpowiedzi odnoszących się do: trudnych warunków mieszkaniowych i trudności z przekraczaniem granicy. Na tzw. inne trudności, które są uciążliwe podczas pobytu i podejmowania zatrudnienia w Polsce wskazano aż w 34,5%
odpowiedzi (10 wskazań wśród 29 respondentów) udzielonych przez respondentów
reprezentujących pierwotny rynek pracy. Z kolei u reprezentantów wtórnego rynku
pracy znalazły się one zaledwie w 1% odpowiedzi (2 wskazania na 188 badanych).
5. Postulaty zmian w regulacjach dotyczących zatrudnienia cudzoziemców
zgłaszane przez pracodawców oraz zagranicznych pracowników
Jednym z celów badania było uzyskanie informacji dotyczących postulatów
zmian w zakresie zatrudniania cudzoziemców (tabela 9)255. Pracodawcy reprezentujący pierwotny rynek pracy wśród zgłaszanych propozycji zmian mogących ułatwić
zatrudnianie cudzoziemców wskazywali najczęściej na ograniczenie formalności
w Polsce – 27,7% odpowiedzi (4 wskazania). Ponadto proponowali, aby zezwolenia
na pracę wydawane były na okresy dłuższe niż 1 rok (13,3% - 2 wskazania). W ponad 13% odpowiedzi (2 wskazania) badani pracodawcy chcieliby pełnego otwarcia
255

Szerzej: R. Jończy (red.), S. Kubiciel, dz. cyt. s. 105-107.
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polskiego rynku pracy. Większość ankietowanych, bo ponad 46% (7 respondentów)
nie udzieliła żadnej odpowiedzi na zadane pytanie. Wynika to zapewne ze specyfiki tego segmentu i struktury respondentów – dominujący był udział pracodawców
zatrudniających cudzoziemców pochodzących z państw Unii Europejskiej, a więc
niepotrzebujących formalnej zgody polskich władz administracyjnych na podjęcie
legalnej pracy.
Tabela 9. Propozycje zmian w zakresie zatrudniania obcokrajowców zgłaszane
przez pracodawców
Wskazania pracodawców
Propozycje zmian
pierwotny rynek pracy
wtórny rynek pracy
liczba
%
liczba
%
Zezwolenia na pracę
wydawane
2
13,3
7
9,2
na dłuższy okres niż 1 rok
Skrócenie okresu
0
0,0
17
22,4
oczekiwania na wizy
Ograniczenie formalności
4
26,7
33
43,5
w Polsce
Rozwój sfery pośrednictwa
0
0,0
0
0,0
pracy
Pełne otwarcie polskiego
2
13,3
3
3,9
rynku pracy
Brak odpowiedzi
7
46,7
7
9,2
Inna odpowiedź
0
0,0
9
11,8
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Z kolei badani pracodawcy reprezentujący wtórny rynek pracy zdecydowanie - bo
w ponad 43% wskazań (33 odpowiedzi) – podkreślali celowość uproszczenia przepisów prawnych obowiązujących podczas legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. Konieczność spełnienia szeregu wymogów formalnoprawnych w celu przyjęcia
do pracy obcokrajowca jest jednym z głównych czynników blokujących korzystanie
z zagranicznej siły roboczej. Na drugim miejscu, biorąc pod uwagę liczbę odpowiedzi znalazło się skrócenie okresu oczekiwania na wizy (22,4% - 17 wskazań).
Ankietowani pracodawcy uznali także, że zatrudnienie obcokrajowca ułatwiłoby im
wydłużenie okresu, na jaki jest wydawane zezwolenie na pracę (w okresie, w którym
prowadzone były badania wystawiane było maksymalnie na rok256) – 9,2% (7 wskazań). Zaledwie niecałe 4% respondentów (3 wskazania) reprezentujących wtórny rynek pracy chciałoby całkowitego otwarcia polskiego rynku pracy. Ponadto, wśród
tzw. innych odpowiedzi (11,8% - 9 wskazań), ankietowani zwracali uwagę na trudności, z którymi spotykają się przy rozliczaniu podatkowym zatrudnianych przez siebie
256

 d lutego 2009 r. zrezygnowano z dwustopniowej procedury wydawania zezwoleń na pracę. Dokumenty wydaO
wane są na 3, a nawet 5 lat.
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osób. Problem ten dotyczył przede wszystkim osób indywidualnych zatrudniających
cudzoziemców (rolnicy). Wśród propozycji zmian dotyczących zatrudniania cudzoziemców wskazano również na konieczność lepszego monitorowania liczby osób
przyjeżdżających do pracy w Polsce. Ta uwaga badanych pracodawców dotyczyła
przede wszystkim tych cudzoziemców, którzy mogą korzystać ze zliberalizowanych
przepisów i zatrudniać się bez zezwolenia na okres 6 miesięcy w roku. Część zagranicznych pracowników wykorzystywała tę możliwość, aby otrzymać wizę do pracy
i móc wjechać na terytorium Polski. Nie podejmowała jednak zatrudnienia u wskazanego pracodawcy. Pracodawcy, powinni zgłosić ten fakt w powiatowym urzędzie
pracy, jednak nie zawsze to czynią257. Skutkiem tego jest to, że nieuczciwi pracownicy czują się bezkarni i często podejmują nielegalne zatrudnienie. Aby ukrócić ten
proceder, zdaniem części ankietowanych konieczne byłoby wyciąganie konsekwencji prawnych względem tych przedsiębiorców, którzy nie zgłoszą faktu niestawienia
się do pracy cudzoziemskiego pracownika. Miałoby to pomóc w ustabilizowaniu się
rynku pracy pracowników oraz zniechęcić do przyjazdu osoby, które nie zamierzają
podjąć legalnego zatrudnienia, a jedynie wjechać na teren Polski (bądź to w celu
prowadzenia nielegalnego handlu lub skorzystania wyłącznie z tranzytu i wyjazdu
dalej do krajów „starej” Unii Europejskiej)258. Również zagraniczni pracownicy mogli wskazać swoje propozycje zmian, które z ich punktu widzenia przyczyniłyby się
do łatwiejszego podejmowania pracy w Polsce (tabela 10)259.
Blisko jedna trzecia zatrudnionych (8 odpowiedzi) na pierwotnym rynku pracy
wskazywała, że pracę w Polsce ułatwiłoby im zmniejszenie obostrzeń natury formalnej (biurokracja). Ponadto (po 13,8% - 4 wskazania), cudzoziemcy oczekiwaliby polepszenia systemu komunikacji publicznej oraz wprowadzenia większej liczby informacji w miejscach publicznych w języku angielskim (przystankach autobusowych,
dworcach, urzędach itp.). W ponad 13,8% odpowiedzi (4 wskazania) ankietowani
chcieliby skrócenia czasu oczekiwania na wizy, a 10,3% wskazań (3 odpowiedzi)
dotyczyło pełnego otwarcia rynku pracy. Na kolejnych miejscach pod względem
liczby odpowiedzi znalazło się: ograniczenie formalności przy staraniu się o pracę
(6,9% - 2 wskazania), zmiana mentalności ludzi (6,9% - 2 wskazania), zniesienie
wiz (3,4% - 1 wskazanie). Blisko 7% odpowiedzi (2 wskazania) wskazywało na inne
zmiany. Wśród nich proponowano obniżenie cen wynajmu mieszkań, zwiększenie
dostępności kredytów dla cudzoziemców. Żaden z respondentów reprezentujących
 racodawca nie ma wprawdzie ustawowego obowiązku zgłaszania w powiatowym urzędzie pracy, że cudzozieP
miec, który miał podjąć u niego pracy nie zgłosił się lub zrezygnował z zatrudnienia przed czasem, jednak powinni
to czynić, ponieważ odpowiadają za obcokrajowca w przypadku kontroli straży granicznej lub jeśli cudzoziemiec
wejdzie w konflikt z prawem.
258
Konieczność uporządkowania tego stanu na początku 2009 r. dostrzegło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które zobligowało urzędy pracy do większej kontroli pracodawców rejestrujących oświadczenia o zamiarze
powierzenia pracy. Z danych MPiPS wynika, że ok. 30% pracowników, dla których wystawiane są oświadczenia
nie stawia się u swoich pracodawców. Bardziej restrykcyjne monitorowanie tego zatrudnienia jest konieczne,
ponieważ Polska ponosi koszty deportacji cudzoziemca, który podjął nielegalną pracę w kraju UE, a wjechał na
jego terytorium na podstawie legalnych dokumentów wydanych przez Polskę.
259
Szerzej: S. Kubiciel – Lodzińska, dz. cyt., s. 139-142.
257
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pierwotny rynek pracy nie zaproponował uproszczenia odpraw na granicy. Zmiany
wskazywane przez tę grupę respondentów w większości dotyczyły ułatwień związanych z codziennym życiem, a w mniejszym zakresie odnoszących się do zatrudnienia
obcokrajowców w Polsce.
Tabela 10. Propozycje zmian w zakresie zatrudnienia zgłaszane przez cudzoziemców
Wskazania pracowników
pierwotny rynek
wtórny rynek
Propozycje zmian*
pracy
pracy
liczba
%
liczba
%
Krótszy czas oczekiwania na wizę
4
13,8
42
21,2
Zniesienie wiz
1
3,4
17
8,6
Rozwój sfery pośrednictwa pracy
0
0,0
36
18,2
Pełne otwarcie polskiego rynku pracy
3
10,3
2
1,0
Ograniczenie formalności przy staraniu
2
6,9
21
10,6
się o pracę
Uproszczenie odpraw na granicy
0
0,0
8
4,0
Lepsza komunikacja publiczna
4
13,8
0
0,0
Więcej informacji w języku angielskim
4
13,8
0
0,0
w miejscach publicznych
Mniej biurokracji
8
27,6
0
0,0
Zmiana mentalności ludzi
2
6,9
0
0,0
Inna zmiana
2
6,9
6
3,0
*Możliwa więcej niż jedna odpowiedź.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Zupełnie inne oczekiwania mieli ankietowani reprezentujący wtórny rynek pracy.
Najczęściej postulowaną przez nich zmianą było skrócenie czasu oczekiwania na
wizy – 21,2% odpowiedzi (42 wskazania). Zauważyć należy, że dość liczna grupa zagranicznych pracowników chciałaby rozwoju sfery pośrednictwa pracy (ponad 18%
- 36 wskazań) oraz ograniczenia formalności przy staraniu się o pracę (10,6% - 21
odpowiedzi). Ponadto proponowano zniesienie wiz (8,6% - 17 wskazań), uproszczenie odpraw na granicy (4% - 8 wskazań) oraz pełne otwarcie polskiego rynku pracy
(1% - 2 wskazania). Wśród innych zmian (3% - 6 odpowiedzi) wskazanych przez
badanych, najczęściej pojawiała się propozycja zwiększenia dostępu do informacji
o ofertach pracy. Można więc sądzić, że wiedza dotycząca polskiego i opolskiego
rynku pracy oraz możliwości pozyskania zatrudnienia wśród pracowników z wtórnego rynku pracy jest stosunkowo niewielka. Część ankietowanych cudzoziemców
przyjechała do województwa opolskiego korzystając z pośrednictwa agencji pracy
lub została zwerbowana bezpośrednio przez polskiego pracodawcę. Nie zawsze warunki zatrudnienia, wynagrodzenia lub mieszkaniowe odpowiadały pracownikom.
Bariera językowa, a także brak informacji o ofertach pracy uniemożliwiały im jednak
zmianę pracodawcy. Rezygnacja z pracy i powrót do kraju dla sporej grupy badanych
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cudzoziemców nie był możliwy. Podczas rozmów z obywatelami Mołdawii ustalono,
że wyjazd do pracy w Polsce wiązał się z wydatkami. Chodziło nie tylko o opłacenie
przejazdu, zakupienie żywności i odzieży roboczej, ale także, o czym mówili nieoficjalnie – zapłacenie pośrednikowi odpowiedniej kwoty za znalezienie pracy w Polsce260. Badani postulowali także łatwiejszy dostęp do tzw. Karty Polaka.
Zakończenie
Zmiany na rynku pracy, przemiany w wykształceniu polskiego społeczeństwa,
emigracja zarobkowa rodzimej siły roboczej i dość dobre tempo rozwoju gospodarczego Polski wpłynęły na obecność zagranicznych pracowników w Polsce. Zjawisko
to nie ma wprawdzie charakteru masowego, jednak wydaje się, że warto je poznać,
ponieważ może mieć znaczenie w przyszłości.
Badania, których wybrane wyniki zaprezentowano w niniejszym artykule pozwoliły na ustalenie, że analizy odnoszące się do zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
należy prowadzić uwzględniając podział badanych – zarówno pracodawców, jak
i pracowników –zgodnie z teorią dualnego rynku pracy M. Piore na reprezentujących
pierwotny i wtórny segment rynku pracy, ponieważ w obu tych segmentach występują istotne różnice wpływające na interpretację uzyskanych wyników.
Określono, że zdecydowana większość pracodawców z pierwotnego rynku pracy
(rynek pracy „lepszej”) poza wynagrodzeniami nie oferuje zatrudnianym przez siebie
obcokrajowcom żadnych dodatkowych warunków. Z kolei ponad 86% respondentów
z wtórnego rynku pracy (rynek pracy gorszej) gwarantowało darmowe lub częściowo
odpłatne zakwaterowanie, a ponad 42% także częściowe wyżywienie. Wynika z tego, że
pracodawca z wtórnego rynku pracy ponosi dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem
cudzoziemca, które jednak są niezbędne, aby umożliwić zagranicznym pracownikom
przyjazd i pracę w Polsce. Wtórny rynek pracy, najprościej rzecz ujmując to ten, na którym zatrudniani są robotnicy wykwalifikowani lub niewykwalifikowani, którzy mieliby
zapewne trudności w samodzielnym zapewnieniu sobie miejsca zamieszkania.
Dla pracodawców z pierwotnego i wtórnego rynku pracy największą barierą korzystania z zagranicznej siły roboczej były skomplikowane warunki formalnoprawne. To
one, zdaniem badanych wymagają uproszczenia, aby łatwiej było zatrudniać obcokrajowców. Z kolei dla zagranicznych pracowników, zarówno z pierwotnego, jak i wtórnego
rynku pracy znaczącą trudnością jest bariera językowa. Przy czym, osobom pracującym
jako nauczyciele, lekarze, czy karda kierownicza (pierwotny rynek pracy) utrudniają one
włączenie się w życie społeczeństwa, natomiast pracującym jako robotnicy (wtórny ry260

 a podstawie rozmów z pracownikami ustalono, że w niektórych przypadkach opłata za pośrednictwo pracy wyN
nosiła 500, a nawet 1000 euro od osoby. Na handel oświadczeniami zwraca również uwagę Okręgowy Inspektorat
Pracy w Opolu. W sprawozdaniu z działalności za 2008 r. wskazano, że podczas kontroli legalnego zatrudnienia
cudzoziemców ustalono, że obcokrajowcy w krajach pochodzenia płacą za uzyskanie oświadczenia, które umożliwia im uzyskania wizy i wjazd do strefy Schengen. Tylko część z tych osób podejmuje pracę u pracodawcy, który
oświadczenie wystawił. Ponadto stwierdzono, że powstają firmy, których jedyną działalnością jest wystawianie
oświadczeń.
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nek pracy) uniemożliwiają poruszanie się po rynku pracy. Wydaje się, że zatrudnienie
w instytucjach mających kontakt z obcokrajowcami podejmującymi pracę w Polsce (np.
urzędy wojewódzkie lub powiatowe urzędy pracy) osoby znającej język umożliwiający
im komunikację (np. j. rosyjski, j. ukraiński lub inny w zależności od potrzeb występujących w danym województwie) pozwoliłoby na zmniejszenie tej bariery. Sądzić można,
że umożliwienie cudzoziemcom, głównie zatrudnionym w charakterze robotników poruszanie się po rynku pracy i ewentualną zmianę pracodawcy byłoby korzystne z polskiego punktu widzenia. Mogłoby przyczynić się do ograniczenia zatrudniania nielegalnego
i ucieczek w szarą strefę tych obcokrajowców, którzy otrzymali niesatysfakcjonujące ich
warunki wynagrodzenia lub pracy, a poprzez zezwolenie na pracę lub oświadczenie261 są
związani z konkretnym pracodawcą. Bywa, że konsekwencją rezygnacji z zatrudnienia
jest poszukiwanie nielegalnej pracy u innego pracodawcy.
Jeśli chodzi o propozycje zmian, które zdaniem badanych pracodawców ułatwiłyby zatrudnianie obcokrajowców – to badani z obu sfer rynku pracy zgodnie twierdzili, że największym udogodnieniem byłoby ograniczenie formalności związanych
z zatrudnieniem obcokrajowców. Można stwierdzić, że Polska stopniowo liberalizując prawo umożliwiające cudzoziemcom podejmowanie legalnego zatrudnienia
w Polsce wychodzi na przeciw tym oczekiwaniom. Istotne różnice wskazać można
wśród propozycji zmian wymienianych przez badanych obcokrajowców. Zatrudnieni na pierwotnym rynku pracy wskazywali na konieczność uproszczenia procedur
formalnych, ich zdaniem utrudniających im życie i pobyt w Polsce (np. dostęp do
kredytów), dla pracujących na wtórnym rynku pracy najistotniejszym było skrócenie
czasu oczekiwania na wizy oraz rozwój sfery pośrednictwa pracy.
Świadomość potrzeb, jakie w związku z korzystaniem z zagranicznej siły roboczej mają pracodawcy, jak i cudzoziemscy pracownicy umożliwia przeprowadzenie
dalszych zmian legislacyjnych dotyczących dostępu obcokrajowców do polskiego
rynku pracy oraz dostosowania obowiązków urzędów do oczekiwań pracodawców
oraz pracowników - obcokrajowców. Niezależnie od tego, że Polski nie można póki
co uznać za kraj o dużym udziale imigrantów w rynku pracy (oraz w populacji ogółem), nie można jednak wykluczyć, że wobec istotnych zmian społeczno-ekonomicznych proces imigracji będzie nabierał znaczenia i warto się do tego przygotować.
Summary
Poland as a country of immigration. Conditions of employment and acceptance offered to foreign workers (on basis of research conducted in the Opole Voivodeship)
The importance of labour immigration in Poland is growing. That’s why the research was carried out. They covered two areas of labour market: supply side (foreign
workers) and demand side (Polish employers who employ foreigners), and were im261

 świadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi – uproszczona forma zatrudniania
O
cudzoziemców umożliwiająca obywatelom Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Gruzji podejmowanie legalnej
pracy w Polsce przez 6 miesięcy bez zezwolenia na pracę .

Sabina Kubiciel – Lodzińska, Polska jako kraj imigracji zarobkowej.
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plemented in the Opole Voivodeship. Respondents, according to the theory of dual
labor market by M. Piore were divided into representing the primary labour market
(“better” labour market - comprised of employers of education, health care and specialized services such as information technology and workers like teachers, doctors,
nurses, counselors) and the secondary labour market (“worse” labour market - comprised of skilled and unskilled workers in industry, construction, agriculture and services). The study had to establish conditions of employment offered to foreigners. It
was found that there are several differences between primary and secondary labour
market. It was found that employers in the secondary labour market guaranteed to
foreign employees housing, food and some travel costs, while on the primary labour
market the non-wage conditions of employment were offered relatively rare. It also
outlines the factors hindering the undertaking work in Poland. Foreigners, who work
on both: the primary labour market and the secondary labour market mentioned most
often language difficulties. Employers pointed to the complex of formal and legal
conditions.
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Między deklaracją a realizacją
Zabezpieczenie społeczne uchodźców w Polsce

Wstęp
W 2011 roku zaczęła się fala emigracji z krajów muzułmańskich do Europy. Konflikty na Środkowym Wschodzie i rewolucje w Afryce Północnej tworzyły dziesiątki
tysięcy uchodźców masowo napływających do południowych krajów Unii Europejskiej. Nawet bogate i doświadczone państwa takie jak Francja czy Włochy, same nie
mogły poradzić sobie z ich napływem. Może się w przyszłości zdarzyć, iż Polska także będzie musiała podjąć pewne działania związane ze zwiększoną liczbą migrantów,
by ulżyć systemom pomocowym krajów będących na pierwszej linii. Jest zobowiązana do tego poprzez mechanizmy solidarnościowe działające w Unii Europejskiej.
Polska ma już pewne doświadczenia związane z migracjami przymusowymi Czeczenów, Gruzinów i innych mieszkańców Kaukazu, a także w udzielaniu pomocy
przybyszom z rejonów działań wojsk polskich w Iraku czy Afganistanie. Teoretycznie więc można przypuszczać, że pewne schematy działania są już wypracowane.
Przepisy prawne również pozwalają na bardziej aktywny udział w recepcji uchodźców z krajów islamskich Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Mimo to, coraz
częściej przymusowi migranci wyrażają niezadowolenie dotyczące realizacji praw,
które wynikają ze zobowiązań międzynarodowych Polski.
Wielokrotnie w ciągu ostatnich lat pojawiały się publikacje dotyczące kwestii traktowania uchodźstwa i uchodźców w Polsce. Klasycznym dziełem w tej materii jest
książka pod redakcją Sławomira Łodzińskiego i Macieja Ząbka Uchodźcy w Polsce.
Próba Spojrzenia Antropologicznego262, w której badacze starają się wyjaśnić fenomen
uchodźstwa w Polsce, a także poddać analizie socjologicznej i antropologicznej przybyszów. Janusz Balicki w książce Polityka imigracyjna i azylowa263 zajmował się kwestiami typowo politycznymi w tym aspekcie, natomiast kwestie interpretacji i stosowania
262
263

 . Łodziński, M. Ząbek, Uchodźcy w Polsce. Próba spojrzenia antropologicznego, Wyd. Aspra-JR, Warszawa 2008.
S
J. Balicki, P. Stalker, Polityka imigracyjna i azylowa, Wyd. UKSW, Warszawa 2006.
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prawa w Polsce badali prawnicy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej i opublikowali je
pod redakcją Witolda Klausa w pozycji Prawne uwarunkowania integracji uchodźców
w Polsce264. Każda z tych pozycji w sposób dość obszerny, w mniejszym lub większym
stopniu próbowała pokazać aspekty prawne i społeczne wynikające z polityki państwa
i pragmatyki instytucji państwowych w odniesieniu do uchodźców.
Autor niniejszej publikacji dokonuje pewnej syntezy wniosków tam sformułowanych,
przedstawionych w kontekście obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem opinii pracowników NGO’ sów na temat pragmatyki prawno-instytucjonalnej panującej w Polsce.
Artykuł opisuje obecny system prawny oraz jest asumptem do całościowego badania
skuteczności i jakości stosowania prawa w odniesieniu do uchodźców. Autor odpowiada
w nim na pytanie: Jak wygląda system pomocy uchodźcom sensu largo w Polsce?
Pierwszym krokiem do realizacji głównego celu jest analiza polskiego prawa.
Kolejnym, przeprowadzenie kilku wywiadów częściowo ustrukturyzowanych z pracownikami organizacji pozarządowych. Zostały one przeanalizowane techniką kondensacji znaczenia, a w niniejszym artykule zaprezentowano wnioski z tej analizy.
W tym kontekście należy postawić pytanie: dlaczego opinia kilku osób związanych
z pomocą uchodźcom miałaby być w jakimś sensie relewantna dla rozważań o systemie? Ludzi objętych badaniem można uznać za gwiazdy socjometryczne, przedstawiające nie tylko subiektywne spostrzeżenia, ale również opinie, które można przypisać szerszej grupie osób działających na rzecz uchodźców spoza sfery państwa.
Praca składa się z pięciu podrozdziałów. W pierwszym autor dokonuje analizy
Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców ze szczególnym akcentem
położonym na część dotyczącą praw społecznych, czyli w głównej mierze kwestii
zabezpieczenia społecznego. W kolejnym podrozdziale autor opisuje polski system
pomocy cudzoziemcom, jego genezę i rozwój oraz główne dokumenty. Część trzecia
ukazuje regulacje prawne dotyczące pomocy społecznej, a czwarta - zajmuje się zagadnieniami pracy oraz edukacji. Kwestie wynikające z realizacji przedstawionych
praw w oczach pracowników NGO’ sów znajdują się w podrozdziale piątym.
1. Prawa społeczne w Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców
Konwencja Genewska dotycząca statusu uchodźców była konsekwencją sytuacji międzynarodowej po II wojnie światowej. Sporządzona została w Genewie
dnia 28 lipca 1951 oraz uzupełniona protokołem, dotyczącym statusu uchodźców
(Nowy Jork dnia 31 stycznia 1967 r.)265. Nadaje ona realne prawne podstawy ochrony
uchodźców i ma charakter uniwersalny266.
W preambule czytamy, że konwencja powstała by realizować postulaty Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Karty Narodów Zjednoczonych, tj. umożliwić jak
 . Klaus (red.), Prawne uwarunkowania integracji uchodźców w Polsce, SIP, Warszawa 2008.
W
Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., Dz.U. z dnia 20 grudnia
1991 r.
266
Z. Galicki, Prawno-międzynarodowa ochrona uchodźców, a polskie prawo wewnętrzne, Opracowanie przygotowane dla Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, BMRW, s. 2.
264
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najszersze korzystanie przez uchodźców z praw podstawowych, by ujednolicić
wszystkie inne umowy dotyczące statusu uchodźców oraz rozszerzyć prawną ochronę na osoby, które wcześniej były jej pozbawione. Dawać miała również umocowanie prawne działalności UNHCR267.
Definiuje uchodźcę jako każdego, kto w obawie przed prześladowaniem z powodu
rasy, religii, narodowości, przynależności do grupy społecznej czy z powodów politycznych opuszcza swój kraj268. Sformułowana została także zasada non – refoulment
(art.33.1),którą można streścić do stwierdzenia, że żadne państwo nie może wydalać lub
zawracać nikogo do państwa, w którym grozi prześladowanie ze względów wymienionych w definicji uchodźcy269. Wydalić z kraju przy zachowaniu zasady non – refoulment
można uchodźcę tylko z powodu zagrożenia bezpieczeństwa państwa (Art. 31)270.
Najistotniejszymi regulacjami z punktu widzenia tej pracy, oprócz określenia komu
należy się pomoc, jest opisanie jaki rodzaj bezpieczeństwa socjalnego Konwencja wsparta Protokołem ma za zadanie gwarantować. Podstawowym prawem jakie ma uchodźca
jest możliwość znalezienia zatrudnienia (art.17). Konwencja nie zabrania stosowania
wobec uchodźcy ograniczeń w dostępie do rynku pracy takich jak dla innych cudzoziemców, ale wzywa (art.17.3) do życzliwego traktowania i zrównania praw uchodźców
odnośnie wykonywania pracy z prawami obywateli. Nakazuje, co najmniej tak korzystne traktowanie uchodźców w kwestii samozatrudnienia (art.18) i dostępu do wolnych
zawodów, jak obywatelom innych krajów w tych samych okolicznościach (art.19.1).
Analogiczna sytuacja dotyczy dostępu do mieszkań (art. 21). Jeśli zaś chodzi o kwestie
oświaty, to w zakresie kształcenia podstawowego konwencja gwarantuje dostęp do niego na takich samych, równych zasadach, co obywatelom państwa przyjmującego (art.
22.1), natomiast w zakresie ponadpodstawowym, nawołuje do jak najbardziej korzystnego traktowania uchodźców, co najmniej tak jak innych cudzoziemców (art.22.2).
Najważniejsza kwestia, zwłaszcza w początkowym okresie adaptacji w obcym
kraju, czyli pomoc społeczna, zwana tutaj opieką społeczną, gwarantowana jest
uchodźcom na równi z obywatelami kraju przyjmującego (art. 23). Gwarancje te
dotyczą również zobowiązań państwa wynikających z ustawodawstwa dotyczącego
pracy i ubezpieczeń społecznych (art. 24)271.
Jeśli zaś chodzi o osoby ubiegające się o status uchodźcy, to UNHCR zwraca
uwagę na to, że część postanowień Konwencji Genewskiej stosuje się także do tych,
którzy dopiero ubiegają się o nadanie statusu i wskazuje na art. 31 stanowiący o odstąpieniu od karania za nielegalny wjazd lub pobyt. Dodatkowo Konwencja gwarantuje prawo do wyznawania religii, dostępu do szkolnictwa podstawowego i zakazuje
dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu272.
 or. A. Potyrała, Współczesne uchodźstwo. Próby rozwiązania międzynarodowego problemu, Wydawnictwo
P
WSNHiD, Poznań 2005, s. 61.
268
Tamże.
269
Por. J. Balicki, dz. cyt., s. 164.
270
Por. A. Potyrała, dz. cyt., s. 61 – 62.
271
Por. J. Balicki, dz. cyt., s. 162 -163; Z. Galicki, dz. cyt., s. 3.
272
Por. B. Mikołajczyk, Osoby ubiegające się o status uchodźcy, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 201.
267
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2. System pomocy cudzoziemcom w Polsce
W 1991 roku ratyfikowano Konwencję Genewską wraz z Protokołem Nowojorskim, a w 1993 roku – Europejską Konwencję Ochrony Praw Człowieka i Obywatela. Wcześniej zmieniono zapis art. 75 Konstytucji PRL, który od tej pory stanowił,
że o azyl może wystąpić każdy na zasadach określonych w ustawie. Znowelizowano
ustawę o cudzoziemcach, dostosowując ją do wymogów ratyfikowanych umów i porozumień międzynarodowych. Biuro Pełnomocnika ds. Uchodźców przekształcono
kolejno w departament a obecnie w Urząd do Spraw Cudzoziemców. Utworzono
także kilka wyspecjalizowanych ośrodków zajmujących się uciekinierami 273.
Kamieniem milowym w budowaniu systemu było wejście w życie nowej Konstytucji (1997). Stanowiła ona w art. 56274, że: 1. Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu
w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie. 2. Cudzoziemcowi,
który w Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed prześladowaniem, może być
przyznany status uchodźcy zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi oraz nowa ustawa o cudzoziemcach275. Tym samym stworzono podwaliny prawne do zajęcia się problemem, który miał narastać w kolejnych latach.
W Rzeczpospolitej Polskiej nie ma obecnie jednej ustawy regulującej całościowo
wszystkie obszary dotyczące uchodźców. Akty te można podzielić na dwie kategorie.
Pierwsza dotyczy wszelkich unormowań związanych z uzyskaniem jakiegoś rodzaju
ochrony lub możliwości osiedlenia się, druga kategoria to wszelkie inne prawa związane ze sferą społeczną, gospodarczą, edukacją czy ochroną zdrowia.
W połowie 2003 roku pojawiły się nowe przepisy dotyczące cudzoziemców.
Ustawa o cudzoziemcach wprowadziła abolicję dla osób od lat nielegalnie zamieszkujących RP. Zawiera również przepisy dotyczące Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Określa, że jest to organ centralny administracji rządowej, który podlega
ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Zajmuje się wszelkimi kwestiami
dotyczącymi wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców. Odpowiada za
nadanie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, pobytu tolerowanego lub ochrony czasowej (art. 141). Ustawa o ochronie cudzoziemców na terytorium RP określa
dokładnie jakie formy pomocy mogą zostać udzielone osobom poszukującym azylu. Należą do nich: status uchodźcy, ochrona uzupełniająca, azyl, pobyt tolerowany
i ochrona czasowa.
Wszystkie wnioski o udzielenie ochrony są traktowane jako wnioski o nadanie
statusu uchodźcy o ile we wniosku nie wskazano inaczej lub żądanie ochrony wynika
z wydanego przez sąd orzeczenia o niedopuszczalności wydania cudzoziemca albo
z rozstrzygnięcia Ministra Sprawiedliwości o odmowie jego wydania (art. 3)276.
W dziale drugim ustawy zatytułowanym Status uchodźcy i ochrona uzupełniająM. Ząbek, dz. cyt., s. 82 – 85; J. Hryniewicz, dz. cyt., s. 32 – 33.
Konstytucja RP z 1997 roku.
275
Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach, Dz. U. 1997, nr 114 poz 739.
276
Por. J. Balicki, dz. cyt., s 352 – 355; Ł. Łotocki, Cudzoziemcy poszukujący ochrony w polskim ustawodawstwie –
stan obecny, w: Cudzoziemcy poszukujący..., dz. cyt., s. 60.
273
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caopisane są szczegółowe warunki nadania powyższych form ochrony. I tak, żeby
zostać uchodźcą trzeba spełniać wszystkie warunki określone w Konwencji Genewskiej i Protokole Nowojorskim (art. 13). Status nadawany jest również małoletnim
dzieciom i małżonkowi wnioskodawcy, o ile są ujęci we wniosku, oraz dzieciom
uchodźcy urodzonym na terenie Rzeczpospolitej (art. 13. 2).
Wielu cudzoziemców wnioskujących o nadanie statusu jest w złej kondycji psychofizycznej w wyniku doznanego prześladowania, ciężkich warunków życia lub
podróży. Dlatego ustawa umożliwia podejmowanie wszelkich czynności wobec nich
w miejscu ich stałego pobytu w sposób taktowny, z udziałem psychologa i w terminie dostosowanym do ich stanu (art. 68)277.
Osobom ubiegającym się o nadanie statusu Państwo Polskie udziela pomocy socjalnej. Kwestię tę reguluje rozdział 5 omawianej ustawy. Art. 71 stanowi, że pomoc
socjalna jest udzielana w ośrodku poprzez:
a) zakwaterowanie, b) całodzienne wyżywienie zbiorowe lub ekwiwalent pieniężny
w zamian za wyżywienie, c) kieszonkowe na drobne wydatki osobiste, d) stałą pomoc pieniężną na zakup środków czystości i higieny osobistej, e) jednorazową pomoc
pieniężną lub bony towarowe na zakup odzieży i obuwia, f) naukę języka polskiego
i podstawowe materiały niezbędne do nauki tego języka, g) pomoce dydaktyczne dla
dzieci korzystających z nauki i opieki w publicznych placówkach, szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych, h) pokrycie, w miarę możliwości, kosztów zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno- sportowych dzieci, i) finansowanie
przejazdów środkami transportu publicznego: w celu wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie nadania statusu uchodźcy, w celu leczenia lub poddania się szczepieniom ochronnym, w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Możliwe jest również udzielnie pomocy poza ośrodkiem pod postacią świadczenia
pieniężnego w celu zapewnienia egzystencji na terenie Rzeczpospolitej. Świadczenia
nie udziela się na opiekę medyczną, która jest zapewniona bezpłatnie – zgodnie z art.
73. opieki medycznej udziela się tak jak obywatelowi polskiemu. Pomocy udziela się
gdy wymagają tego względy organizacyjne lub przypadki wymienione poniżej, tj.:
1) zapewnienia bezpieczeństwa cudzoziemcowi, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji samotnych kobiet; 2) ochrony porządku publicznego; 3) ochrony i utrzymania
więzi rodzinnych; 4) przygotowania cudzoziemca do prowadzenia samodzielnego życia poza ośrodkiem, po otrzymaniu decyzji o nadaniu statusu uchodźcy albo decyzji
o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono ochrony uzupełniającej lub
zgody na pobyt tolerowany (art. 72). Dodatkowo, pomoc może być udzielona w celu
umożliwienia dobrowolnego opuszczenia kraju (art. 75).
Pomoc socjalna nie przysługuje, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich; przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
przebywa w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia; jest tymczasowo
277

J. Balicki, dz. cyt., s. 351 – 358; Ł. Łotocki, dz. cyt., s. 60 – 62.
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aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności, czyli jeżeli ma zapewniona
świadczenia w innych instytucjach państwowych lub ma możliwość podjęcia pracy
zarobkowej lub ma własne środki na utrzymanie (art. 87)278.
Ochrona uzupełniająca to nazwa kolejnego rodzaju ochrony udzielanej przez
Państwo Polskie. Art. 15 stanowi, że jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunków do
nadania statusu uchodźcy, może być mu udzielona ochrona uzupełniająca, ale tylko
wtedy, gdy jego ewentualny powrót do kraju może narazić go na ryzyko doznania
krzywdy przez: 1) orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji, 2) tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, 3) poważne i zindywidualizowane
zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemocy
wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu
zbrojnego i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce korzystać z ochrony kraju
pochodzenia (art. 15).
Uprawnienia osoby, która została objęta tym rodzajem ochrony są analogiczne
do osoby ze statusem uchodźcy. Główną przyczyną wprowadzenia tego typu rozwiązania było ograniczenie patologii polegającej na tym, że osoby objęte pobytem
tolerowanym (omówiony dalej) często składały wniosek o nadanie statusu, by móc
korzystać ze świadczeń socjalnych – chodzi tu przede wszystkim o Czeczenów, którzy w większości nie kwalifikowali się do tego, by udzielić im pomocy w formie
statusu uchodźcy279.
Osoby mające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mają prawo do korzystania z pomocy społecznej przewidzianej ustawą o pomocy społecznej z 2004 roku oraz
prawo do zamieszkania (art. 89 e, f). Posiadają także prawo do pracy zarobkowej280.
3. Pomoc społeczna
Jednym z najważniejszych zadań polityki społecznej po przyjęciu obcokrajowca
jest integracja wraz z zabezpieczeniem społecznym. W Unii Europejskiej każdy kraj
ma swoje podejście do terminu integracja. Są też takie kraje, które nigdzie nie podają
co się rozumie przez integrację, a mimo to używają tego pojęcia w aktach prawnych
(w tym Polska). Wszystkie istniejące definicje zgadzają się jednak, co do tego, że
jest to pojęcie wieloznaczne i wielowymiarowe, angażuje nie tylko imigrantów, ale
i społeczność lokalną, a zatem jest procesem dwukierunkowym. Integracja jest także
procesem dynamicznym i długotrwałym, dotyczy sfery ekonomicznej, społecznej,
politycznej i kulturowej. Rozpoczyna się w momencie dotarcia przybysza do kraju,
w którym pozostanie.281
Por. A. Chrzanowska, Uchodźcy w Polsce: kulturowo-prawne bariery w procesie adaptacji, A. Gutkowska (red.),
SIP, Warszawa2007, s. 42.
279
Por. M. Ząbek, dz. cyt., s. 97 – 98; zob. J. Marczuk, A. Kosowicz, Koniec domu „nieustającej pomocy”, „Refugee.
pl” 2006, nr 3, s. 3
280
Por. tamże, s. 102.
281
J. Balicki, Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii Europejskiej. Wyzwania dla polityki integracyjnej, UKSW,
Warszawa 2010, s. 21.
278
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r.
w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (Dz. U. z dnia 20 marca 2009
r.)282 określa w art. 5.2, że: Postępy w integracji ocenia się w zakresie stopnia i efektywności procesu integracji w następujących obszarach: 1) edukacji językowej,
w tym w zakresie stopnia przyswojenia podstawowego zasobu słownictwa języka polskiego umożliwiającego komunikowanie się; 2) funkcjonowania zawodowego, w zakresie postępów w poszukiwaniu zatrudnienia i innych form aktywności zawodowej
umożliwiającej ekonomiczne usamodzielnienie się cudzoziemca; 3) funkcjonowania
społecznego, zwłaszcza w zakresie nawiązania kontaktów ze środowiskiem lokalnym
oraz stopnia udziału w życiu społecznym, kulturalnym i publicznym. W celu ustalenia postępów cudzoziemca w procesie integracji realizator programu stosuje metody
obserwacji, rozmowy bezpośredniej z cudzoziemcem oraz członkami jego rodziny.”
A zatem, w myśl polskich przepisów, integracja następuje wtedy, gdy następuje postęp w porozumiewaniu się, aktywnym poszukiwaniu i/lub znalezieniu pracy oraz
w kontaktach ze społecznością283.
Status uchodźcy lub ochrona uzupełniająca są najbardziej korzystnym z punktu widzenia beneficjenta statusem prawnym w Polsce. Tylko te dwie formy ochrony gwarantują, że osoba jest w pełni wdrożona w system pomocy społecznej oraz integracyjnej. Ustawa o pomocy społecznej z 2004 roku284 wyszczególnia uchodźcę i osobę
objętą ochroną uzupełniającą w art. 5 jako te, którym przysługuje pomoc społeczna,
w art. 7. jednym powodów jej uruchomienia jest przezwyciężenie trudności w procesie integracji285. Należy tutaj zauważyć, że osoby, które mają zgodę na pobyt tolerowany nie mogą korzystać z tego typu pomocy, co wydaje się logiczne w świetle tego,
że duchem zgody jest nadanie ram prawnych do funkcjonowania w kraju osoby, której
nie można wydalić. Jednak A. Jaśkiewicz zwraca uwagę, że powoduje to sytuację,
w której państwo polskie udziela ochrony takim osobom, ale w rezultacie pozostawia
ich samym sobie, przysługuje im tylko pomoc w formie posiłku, niezbędnego schronienia oraz zasiłku celowego.286
Art. 91 ustawy wyraźnie zaznacza, że: cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zwanemu dalej w niniejszym rozdziale >>cudzoziemcem<< udziela się pomocy mającej na celu wspieranie
procesu jego integracji, zwanej dalej >>pomocą dla cudzoziemca<<. W paragrafie
11. zaznacza się, że pomoc nie przysługuje cudzoziemcowi, który ma małżonka Polaka, spowodowane jest to tym, że integracja następuje poprzez rodzinę.287
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (Dz. U. z dnia
20 marca 2009 r.).
283
Por. tamże.
284
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( Dz.U. 2004 r. Nr 64, poz. 593, z późniejszymi zmianami).
285
Por. A. Jaśkiewicz, Pomoc integracyjna, w: Prawne uwarunkowania integracji uchodźców w Polsce, W. Klaus
(red.), SIP, Warszawa, 2008, s. 8.
286
Por. tamże, s. 8.
287
Zob. Sejm RP IV kadencji, druk sejmowy nr 2012.
282
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W celu nadania ram systemowych oraz pożądanego kierunku integracji od 2001
roku w Polsce funkcjonują tzw. Indywidualne Programy Integracyjne (IPI), stworzone po to, by wyrównać szanse i dać lepszy start uchodźcy. Od czasu wprowadzenia
ochrony uzupełniającej objęto nimi także tę kategorię. Do 2004 roku IPI nie były
ujęte nigdzie poza rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a jeszcze
wcześniej (do 1996) funkcjonowały zupełnie poza wszelkimi uregulowaniami prawnymi jako Programy Indywidualnej Adaptacji288.
Zgodnie z art. 19, 20, 91, 93 ustawy o pomocy społecznej za działania pomocowe
i integracyjne odpowiada starosta w zakresie zadań własnych i zleconych, koordynuje i nadzoruje go wojewoda. On też jest odpowiedzialny za wyznaczenie miejsca
zamieszkania dla danego uchodźcy, co jak zwraca uwagę A. Jaśkiewicz289, nie ma
racji bytu, bo nie dysponuje on żadnymi mieszkaniami.
Osoba uprawniona do uczestniczenia w programie integracyjnym może z niego
korzystać maksymalnie 12 miesięcy. Składają się na nań (art. 92.): 1) świadczenia
pieniężne, w wysokości od 420 zł do 1.149 zł miesięcznie na osobę przeznaczone na:
a) utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie,
środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, b) pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego; 2) opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne
określonej w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych; 3) pracę socjalną. W paragrafie 3. określa
się szczegółowo wysokość pomocy finansowej. Po pół roku jest ona zmniejszana
o kilka procent.290 Są to kwoty w granicach od ok. 400 do ok. 1200 zł w zależności
od liczebności osób w gospodarstwie domowym.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest organem uprawnionym do realizacji
działań pomocowych. To pracownicy Centrum z cudzoziemcem, w formie kontraktu,
ustala warunki realizacji IPI, to jest: wysokość, zakres i formy pomocy. Osoba objęta
IPI musi uczyć się języka polskiego (na co ma zapewnione finansowanie, wyjątkiem
jest Warszawa, gdzie języka uczy się za darmo, dlatego całość funduszu na IPI może
iść na inne formy pomocy), musi się zameldować oraz zarejestrować w Powiatowym
Urzędzie Pracy. Program trwa tylko rok, natomiast badania wskazują, że realnie potrzeba około 3 lat by mówić o integracji. Po zakończeniu IPI problemy jakie najczęściej
sygnalizują byli beneficjenci to brak mieszkania, problemy finansowe i bytowe291.
Art. 94 i 95 ustawy o pomocy społecznej wskazują na przesłanki, dla których pomoc zostaje ograniczona lub odmówiona. Jest to przede wszystkim nierealizowanie
zobowiązań wynikających z ustaleń w sprawie IPI - szczegółowo określa je rozporządzenie. Do 2009 r. możliwym przypadkiem mogła być np. nieuzasadniona zmiana
miejsca zamieszkania (tj. migracja do innego powiatu). Obecne obowiązujące przePor. A. Jaśkiewicz, dz. cyt., s. 9.
Por. tamże, s. 14.
290
Zob. Par.3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania
pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
Dz. U. z dnia 20 marca 2009 r.
291
Por. A. Jaśkiewicz, dz. cyt., s. 14 – 22.
288
289
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pisy nic na ten temat nie mówią292.
Uchodźcy i osoby objęte ochroną uzupełniającą są w szczególnie trudnej sytuacji,
gdyż znajdują się w nieznanym kraju, nie mają żadnych środków do życia, są odłączeni
od swoich rodzin pozostawionych w krajach pochodzenia i nie mogą otrzymać od nich
wsparcia. Dodatkowo bariera językowa utrudnia im kontakty i możliwość zawierania
znajomości czy przyjaźni. Często dotykającą ich kwestią są zaburzenia, urazy, kalectwo, które nastąpiły z powodu prześladowań, wojen i przemocy w kraju pochodzenia.
Rodzi to o wiele więcej problemów i wymaga bardziej kompleksowych rozwiązań.
Osoby objęte ochroną uzupełniającą i posiadające status uchodźcy mają prawo do pomocy społecznej na równi z obywatelami polskimi (zgodnie art. 23 Konwencji Genewskiej transponowanym w art. 5 ustawy o pomocy społecznej) i po zakończeniu
programu integracyjnego, jeżeli nie osiągną względnej samodzielności i nie są w stanie
przezwyciężyć samodzielnie trudnej sytuacji życiowej, mają prawo do pomocy293.
W artykule 7. ustawy o pomocy społecznej wymienione są powody udzielenia im
tej pomocy, a są to (oprócz wcześniej opisanej pomocy integracyjnej) m.in. ubóstwo,
sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony
macierzyństwa lub wielodzietności, alkoholizm lub narkomania294, które z obserwacji poczynionych przez autora w jednym z ośrodków dla uchodźców, są kwestiami
szczególnie dotykającymi omawianych kategorii społecznych.
Świadczenia pieniężne, jakie są możliwe do uzyskania w polskim systemie pomocy społecznej to: zasiłek stały, którzy przyznaje się osobom niezdolnym do pracy
z powodu wieku lub niepełnosprawności, zasiłek okresowy przyznawany ze względu
na szczególne okoliczności osobom i rodzinom, np. bezrobocie, czy długotrwałą chorobę, ewentualnie czasową niepełnosprawność (art.36). Zasiłek celowy przyznawany
jest na zaspokojenie potrzeby bytowej, np. opał, ubranie, jedzenie, itp.; specjalny
zasiłek celowy, który wypłacany jest osobom i rodzinom nawet jeśli przekraczają
kryterium dochodowe, ale jest wysoce uzasadniająca przyczyna przyznania, np. klęska żywiołowa; inne to nieoprocentowana pożyczka lub jednorazowy zasiłek celowy
oraz pomoc na usamodzielnienie się czy kontynuowanie nauki, a także świadczenie
na pokrycie kosztów związanych z nauką języka. Uprawnienia wynikające z powyższego, o ile nie jest wyszczególnione inaczej, zależne są od spełnienia określonego
kryterium dochodowego zapisanego w ustawie.295
Art. 36 w punkcie drugim wymienia świadczenia niepieniężne i są to: a) praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne, pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie
pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek,
niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia
Por. tamże, s. 24.
G. Wilga, Prawo do pomocy społecznej, w: Prawne uwarunkowania..., dz. cyt., s. 103-104.
294
Por. tamże.
295
Por. tamże, s. 107.
292
293
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oraz w rodzinnych domach pomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, mieszkanie chronione, pobyt i usługi w domu
pomocy społecznej, opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,
w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych, szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze. 296
Inne formy pomocy jakie przynależą uchodźcy wynikają z Ustawy o świadczeniach
rodzinnych, podobnie jak w poprzedniej omawianej ustawie, prawo to przysługuje im
na równi z obywatelami polskimi (art. 1.2). Do świadczeń udzielanych na mocy ustawy
należą: zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku, świadczenia opiekuńcze oraz tak zwane
becikowe (art.2). Ustawa szczegółowo określa rodzaje dodatków do zasiłku,297 najczęściej wynikają one z trudnej sytuacji dziecka, np.: niepełnosprawności, wielodzietności, samotnego rodzicielstwa, potrzeby wspomagania edukacji, itp.298
Jeśli zaś chodzi o ochronę zdrowia, w ustawie o świadczeniach zdrowotnych299
w art. 3 wyszczególnia się, osoby objęte ochroną uzupełniającą i pobytem tolerowanym oraz uchodźcy jako mające takie same prawa jak Polacy, tj. jeśli są ubezpieczeni
np. z tytułu umowy o pracę, jeśli studiują lub sami opłacają składki. Osoby objęte IPI
mają opłacane składni przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR).
4. Praca i edukacja
Kolejną formą wsparcia kierowaną do wspomnianych kategorii migrantów jest
zatrudnienie socjalne, które należy się im w szczególności z powodu reintegracji zawodowej, a także reintegracji społecznej. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym, tę formę
pomocy adresuje do osób realizujących IPI, zagrożonych różnymi dysfunkcjami społecznymi300. W ustawie nie ma określonego progu dochodowego, od którego można
ubiegać się o objęcie działaniami pomocowymi, ale zaznaczone jest, że osoba musi
znajdować się w trudnej sytuacji materialnej. Do realizacji zadań z niej wynikających
są powoływane między innymi Centra Integracji Społecznej lub Kluby Integracji
Społecznej301. Jak zauważa G. Wilga: Taka forma pomocy z punktu widzenia problematyki uchodźczej jest bardzo ważna, ponieważ kładzie nacisk na integrację społeczną i zawodową cudzoziemca, uczy go aktywnego przezwyciężania barier językowych
i kulturowych, a nie czyni go tylko biernym odbiorcą pomocy społecznej302.
Pomoc wynikająca z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach, także obejPor. tamże, s. 108.
Patrz szerzej: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych, Dz.U. 2003 Nr 228, poz. 2255.
298
Por. Łotocki, dz. cyt., s. 72, G. Wilga, dz. cyt. s. 113 - 115
299
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.
U. Nr 210, poz. 2135.
300
Łotocki, dz. cyt., s 73.
301
Por. G. Wilga, dz. cyt., s. 119.
302
Tamże.
296
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muje wspomniane kategorie oraz ich rodziny, w celu ułatwienia im szukania pracy.
Zgodnie z jej zapisami, mają oni prawo do zasiłków i zapomóg z tytułu bezrobocia
oraz profesjonalnego poradnictwa pracy. Mają również prawo do bezpłatnej opieki
zdrowotnej – składki opłacane są przez Urząd Pracy. Zapisane jest, że osoby objęte
wymienionymi formami ochrony na terenie RP są zwolnione z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na pracę, bo jest ono immanentną cechą ich statusu. Jako ciekawostkę
należy dodać, że ustawa obejmuje także osoby z pobytem tolerowanym, co jest wyjątkiem (art. 87.1). Osoby wymienione w tym artykule mają takie same uprawnienia
jak obywatele polscy, wynikające ze wszystkich przepisów pracy, a także w kwestii
nawiązywania stosunku pracy, na podstawie umów cywilnoprawnych303.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że dodatkowego pozwolenia na pracę nie
potrzebują osoby, które są w procedurze powyżej pół roku i mają odpowiednie zaświadczenie (art. 36. ustawy o udzielaniu pomocy cudzoziemcom na terytorium RP omawiana wcześniej)304. Jedynym wyjątkiem dla osób objętych ochroną jest niemożność podjęcia pracy na tych samych warunkach, co Polacy poza granicami Polski.
Dotyczy to w szczególności krajów UE305.
W Kodeksie Pracy reguluje się także kwestię dyskryminacji (art. 11 i 18) – ze
względu na rasę, pochodzenie etniczne czy narodowość nie wolno nikogo dyskryminować, ma to bezpośrednie implikacje w stosunku do uchodźców i osób objętych
ochroną uzupełniającą. K. Gracz zauważa, że jeżeli osoba wymieniona w ustawie,
pomimo posiadanych kwalifikacji, nie zostanie zatrudniona, ze względu na choćby
fakt nie posiadania obywatelstwa polskiego, może pozwać potencjalnego pracodawcę i zażądać odszkodowania z tego tytułu, oczywiście z tego prawa nie można skorzystać w przypadku odmowy ustalenia stosunku pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, ze względu na zasadę swobody zawierania umów306.
Wymienione kategorie mają prawo także do prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak Polacy. Z tego tytułu przysługuje im świadczenie z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności (o ile osoba objęta prawem jest
zarejestrowana jako bezrobotna). Mają prawo bez żadnych ograniczeń co do formy
prowadzić dowolny typ działalności, wchodzić jako wspólnicy w dowolne spółki
regulowane prawem handlowym307.
Kolejnym prawem, od którego zależny jest rozwój społeczny i integracja w kraju pobytu, jest prawo do edukacji regulowane Ustawą o Systemie Oświaty308. Zgodnie z ustawą
edukacja jest nie tylko uprawnieniem, ale i obowiązkiem każdego dziecka przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. I tak, dziecko w wieku lat 6 obowiązane jest
do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (art.14.3), natomiast obowiązkiem
 or. Łotocki, dz. cyt., s. 71. K. Gracz, Praca, bezrobocie i działalność gospodarcza, w: Prawne uwarunkowania...,
P
dz. cyt., s. 25 – 27.
304
Por. tamże.
305
Por. tamże, s. 29-30.
306
Tamże, s. 34.
307
Tamże, s. 43 – 44.
308
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425)
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szkolnym jest objęte dziecko wraz z początkiem roku szkolnego, w którym dziecko kończy lat 7 aż do 18 roku życia (art.15). Należy podkreślić, że obowiązek dotyczy wszystkich
dzieci, nawet tych przebywających wraz z rodzicami nielegalnie w Polsce309. Konstytucja
określa w art. 70.1, że każdy (nie tylko obywatel Polski) ma prawo do nauki do 18. roku
życia, co więcej, jak zauważa W. Klaus: powodem odmowy nie może zatem być nieznajomość języka polskiego lub brak odpowiedniego, udokumentowanego wykształcenia310.
Od cudzoziemców nie będących obywatelami Polski, którzy są uchodźcami lub
objęci ochroną uzupełniającą pobierane są opłaty za korzystanie z placówek edukacyjnych o ile dotyczą one również obywateli polskich, ponadto przyjęcie bądź
nieprzyjęcie do placówki nie może być uzależnione od obywatelstwa311. Dzieciom
przysługuje także prawo do stypendium socjalnego i naukowego (motywacyjnego)
na takich samych zasadach, jak dzieciom polskim (art. 90b i c)312.
W celu wyrównania szans dzieci cudzoziemców, o których mowa w niniejszym
akapicie, gmina ma obowiązek zorganizowania dodatkowej bezpłatnej nauki języka
polskiego jeżeli nie jest on znany wystarczająco dobrze do podjęcia nauki w szkołach
publicznych(art. 94a. 4.)313. K. Klaus wskazuje, że w Warszawie uznano, że optymalna ilość godzin, jaką należy przeznaczyć na dodatkową naukę języka polskiego,
wynosi sześć. Muszą one być uwzględnione jako dodatkowe zajęcia i nie zwalniają
z obowiązku uczęszczania na zajęcia według planu w szkole. Dodatkowo wskazuje, że to świadczenie nie zastępuje nauki języka polskiego zagwarantowanej w IPI,
zgodnie z ustawa o pomocy społecznej omawianą wcześniej314.
K. Klaus wskazuje również, że Rozporządzenie ministra edukacji narodowej
w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych
przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek315 w paragrafie 7.1
daje możliwość ambasadom i stowarzyszeniom kulturalno-oświatowym danej narodowości, organizowanie zajęć na terenie szkoły z języka i kultury danej narodowości.
Autor niniejszego artykułu uważa, że o ile nie ma nic kontrowersyjnego w organizowaniu takich zajęć przez stowarzyszenie, to już to samo w przypadku ambasady
implikuje, że w niektórych przypadkach można potraktować uchodźcę, który korzysta z takiego świadczenia, za oddającego się pod opiekę państwa pochodzenia, co
wydaje się być wystarczającym warunkiem od odebrania statusu uchodźcy.
W kwestii możliwości uzyskania wykształcenia wyższego, zgodnie z ustawą
K. Klaus, Prawo do edukacji, w: Prawne uwarunkowania...,dz. cyt., s. 55 – 56; Raport z monitoringu realizacji
obowiązku szkolnego przez małoletnich cudzoziemców, przebywających w ośrodkach dla uchodźców, oprac. A.
Jasiakiewicz i W. Klaus, SIP, bmrw, s.1 – 4.
310
K. Klaus, dz. cyt.
311
Tamże, s. 57 – 58.
312
Por. tamże, s. 71.
313
Por. tamże.
314
Por. tamże, s. 65-66.
315
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osóbniebędących
obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju
pochodzenia, Dz. U. z dnia 9 kwietnia 2010 r.
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o szkolnictwie wyższym316, uchodźcy i osoby objęte ochroną uzupełniającą, również
mają takie sama prawa jak obywatele polscy (art 43), łącznie z możliwością otrzymywania stypendiów oraz akademików, jeżeli dostały się na studia na takich samych
warunkach co obywatele polscy (art. 171)317.
5. Realizacja praw w opinii pracowników i wolontariuszy NGO’sów
Żeby dowiedzieć się, jak wyglądała realizacja praw uchodźców i osób starających
się o status w ciągu ostatnich trzech lat, autor postanowił przeprowadzić sześć wywiadów ustrukturyzowanych z pracownikami jednego z NGO’sów (wszelkie dane
do wiadomości autora). W pierwszej kolejności wybrał właśnie ich, ze względu na
doświadczenia wolontariackie, które jasno wskazywały, że urzędnicy często w oficjalnych rozmowach twierdzą, że realizacja praw stoi na wysokim poziomie, a z obserwacji wynika coś przeciwnego. Natomiast uchodźcy, w większość, narzekają, nie
będąc do końca świadomymi tego, co w istocie się im należy, niezależnie od stopnia
poinformowania przez służby państwowe czy NGO’ sy.
Badani to osoby w wieku 25-35 lat, cztery kobiety i dwóch mężczyzn, z wyższym
wykształceniem, znające przepisy i mające wiedzę na temat funkcjonowania instytucji i prawa, bądź to z obserwacji, bądź z rozmów z uchodźcami i kontaktów z samymi
urzędnikami. Badanie jakościowe zostało wybrane by odkryć pewne kwestie, które
mógłby się wymknąć w badaniu ilościowym, ma ono ponadto charakter pilotażu.
Pracownicy NGO’ sów jako osoby między uchodźcą a systemem wydawały się najodpowiedniejsze, dlatego postawione zostały im następujące pytania:
1. Czy zna Pan/Pani prawo dotyczące ochrony uchodźców na terenie Rzeczypospolitej?
2. Jak ocenia Pan/Pani informowanie osób ubiegających się o ochronę o przysługujących im prawach?
3. Czy według Pana/Pani pracownicy ośrodków mają odpowiednie wykształcenie do pracy z osobami ubiegającymi się o ochronę?
4. Jak Pan/Pani ocenia warunki panujące w ośrodkach?
5. Jak Pan/Pani ocenia realizacje praw osób przebywających w ośrodkach?
6. Jakie potrzeby najczęściej zgłaszają osoby przebywające w ośrodku?
7. Czy według Pana/Pani pomoc udzielana w trakcie trwania procedury jest
wystarczająca?
8. Jak Pan/Pani ocenia samą procedurę?
9. Jak respondenci oceniają realizację indywidualnego programu integracyjnego?
10. Jak Pan/Pani ocenia pracę instytucji pomocy społecznej w zakresie pomocy
uchodźcom? Jak Pan/Pani ocenia kompetencje osób tam pracujących?
11. Czy uchodźcy mają równy dostęp do edukacji z obywatelami polskimi?
12. Czy uchodźcy mają równy z obywatelami polskimi dostęp do opieki medycznej?
316
317

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.
Por. K. Klaus, dz. cyt., s. 78-79.
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13. J ak Pan/Pani ocenia postępowanie uchodźców w trakcie trwania procedury
i w trakcie trwania IPI?
Trudno jest sformułować generalne wnioski po przeprowadzeniu 6 wywiadów,
ale nie taki był jego cel. Pomimo tego, że grupa dobrana jest spośród jednego środowisk, a było wiele rozbieżności w tym, co mówili. Respondenci mieli pozytywny lub
umiarkowanie negatywny stosunek do kwestii realizacji prawa.
Według nich problemem jest informowanie o prawach przysługujących uchodźcom. Są one podawane mniej więcej, w sposób niezrozumiały, urzędniczym językiem, często dopiero na wyraźne żądanie zainteresowanego. W wielu kwestiach odsyła się uchodźców do NGO’ sów. Pracownicy urzędów nie mają odpowiedniego
wykształcenia, ale też nie bardzo mają gdzie je zdobyć. Pozostają tylko kursy. Warunki w ośrodkach bardzo się poprawiły na przestrzeni lat, chociaż wskazuje się na
wiele nieprawidłowości. Ponadto, poprawa może być tylko chwilowa i związana jest
z nagłym spadkiem ilości uchodźców przybywających na teren Rzeczypospolitej, co
pozwoliło zamknąć wiele dużych i zniszczonych miejsc pobytu, pozwoliło to również rozwiązać kwestię przeludnienia.
Podstawowe prawa i wolności w trakcie trwania procedury są respektowane.
Uchodźcy mają zapewnioną pomoc medyczną, co najmniej tak dobrą jak Polacy,
co nie znaczy, że na wysokim poziomie. Zagwarantowane jest prawo do edukacji,
ale słabo egzekwowany jest obowiązek szkolny, bo nie ma instrumentów przymusu.
Z badania wynika, że nie są zapewnione takie pomoce, jak choćby słowniki w wystarczającej ilości – podany był przykład uchodźcy, który musiał sobie kupić słownik
samemu, w trakcie trwania procedury, za pieniądze na ubranie. Ubrania, natomiast,
są zapewnione w stopniu podstawowym, wskazuje się na fakt, że uchodźcy i tak na
nie narzekają. Kwota pieniężna na zakup odzieży jest bardzo niska i raczej nie jest
przeznaczana na ubrania, co choćby potwierdza przytoczony wcześniej przykład.
Państwo stara się zapewnić jedzenie zgodne z zasadami żywieniowymi kultur
i religii, z których pochodzą uchodźcy, co często jest trudne i pomimo dobrych chęci
zdarzają się niedociągnięcia w tej dziedzinie. Jedzenie bywa niepełnowartościowe jakościowo i kalorycznie. Mięso nie jest pozyskiwane z uboju rytualnego, co dla wielu
uchodźców może być problemem. Generalnie prawo do wolności religii i kultu jest
zapewnione. Kieszonkowe jest bardzo niskie i na niewiele starcza, natomiast znów
następuje kwestia informowania o prawie do pracy w razie przedłużającej się procedury. Wielu uchodźców nie wie, że już może pracować.
Pomimo wymienionych niedociągnięć, uchodźcy nie sygnalizują większych
potrzeb, tj. nie mają znaczących deficytów pomocowych. Narzekają na wysokość
świadczeń pieniężnych na każdym etapie ich pobytu w Polsce. Pomoc udzielana
uchodźcom jest wystarczająca, o ile nie przedłuża się procedura, brakuje jednak poradnictwa i pomocy psychologa. Procedura jest za długa, tzn. często się przedłuża, co
tylko generuje dodatkowe kłopoty. Jest także dużo biurokracji.
IPI przede wszystkim nie jest indywidualny. Ludzi traktuje się szablonowo i nie
dostosowuje się działań do ich możliwości i osiągnięć, przez to działanie to jest prze-
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ciwskuteczne. Program nie jest elastyczny, ale warunki socjalne w trakcie jego trwania są wystarczające na przeżycie. Dużą wadą jest brak mieszkań socjalnych. Nie
ma systemu monitorowania osiągnięć i deficytów uchodźcy. Czas trwania programu
jest niewystarczający, przez to po jego zakończeniu, uchodźcy nie są dostosowani
do samodzielnej egzystencji, nie znają języka ani nie wiedzą jak szukać pracy. Przyczyny można szukać także w braku odpowiednich środków motywacji – często jedynym powodem uczestniczenia uchodźców w tych programach jest pomoc finansowa,
większa z tego tytułu. Jest możliwość prawna odmówienia uchodźcy uczestniczenia
w IPI w sytuacji niezawinionego złamania prawa.
Są przypadki odmawiania uchodźcom udzielenia pomocy w Ośrodkach Pomocy
Społecznej, jednak nikt nie wskazał dyskryminacji ze względu na status jako powodu
odmowy. Sprawy często kończyły się interwencjami NGO’ sów i przyznaniem pomocy. Badanie wykazało, że jest dużo życzliwości w stosunku do uchodźców wśród
pracowników, chociaż respondenci mówili także o opieszałym traktowaniu i przeciąganiu spraw. Sytuacja osób poza ośrodkiem w dostępie do edukacji jest analogiczna
do tej w ośrodku. Nieznajomość języka i niedostosowanie programów nauczania oraz
nieodpowiednio przygotowane placówki i nauczyciele są problemem w realizacji prawa i obowiązku jakim jest edukacja. Dostęp do opieki medycznej poza ośrodkiem jest
równy z obywatelami polskimi, łącznie z niedogodnościami jakie płyną z tego tytułu.
Uchodźcy na ogół nie są zadowoleni z pobytu w Polsce i woleliby wyjechać,
co może być wskaźnikiem nieodpowiadających ich wymaganiom warunkom pobytu
w naszym kraju.
Zakończenie
Autor w niniejszegoj artykułu postanowił opisać istniejący system prawny dotyczący zabezpieczenia społecznego uchodźców. W przeprowadzonym badaniu jakościowym rozpoznano wątki warte bliższemu przyjrzeniu się ich realizacji oraz dokonano próby odpowiedzi na pytanie: jak wygląda system pomocy uchodźcom sensu
largo w Polsce?
Jeśli chodzi o deklaracje prawne, można śmiało powiedzieć, iż system jest skomponowany adekwatnie do zobowiązań jakie podjęła Polska oraz odpowiada krajowym potrzebom i warunkom, uwzględniając w zasadzie wszystkie punkty Konwencji Genewskiej. Oczywiście nie udało się uniknąć kilku niedociągnięć. Jednym z nich
jest pozostawienie osób z pobytem tolerowanym w pewnym zawieszeniu między
legalnością a nielegalnością egzystencji na terytorium RP. Inne zarzuty to brak jednego aktu prawnego, który całościowo regulowałby wszystkie kwestie związane ze
statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą. Można to tłumaczyć tym, że uchodźcy
z punktu widzenia systemu są tylko jeszcze jedną kategorią społeczną, która działa
w ramach uniwersalnych zasad. Z drugiej strony wielką zaletą istnienia takiego dokumentu jest możliwość łatwego przedstawienia prawa zainteresowanym, którzy nie
mogą odnaleźć się w gąszczu przepisów, nie tylko ze względu na bariery językowe.
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Rozmowy z pracownikami NGO’ sów wskazały istnienie niedociągnięć w kwestii
realizacji zapisanych praw, a największym zarzutem jest ograniczona możliwość zdobywania informacji o nich przez cudzoziemców. Mimo to, twierdzili oni, iż potrzeby
osób z innych kultur raczej są uwzględniane i nic nie wskazuje na to, by uchodźcy
byli dyskryminowani. Trudności, które napotykają są tożsame z tymi, z którymi na
co dzień zmagają się także obywatele polscy, np. w służbie zdrowia. Osoby z NGO’
sów wskazują też na potrzebę podnoszenia kwalifikacji urzędników i zmiany systemu
Indywidualnych Programów Integracyjnych. Niedociągnięcia wskazane przez pytanych można tłumaczyć możliwościami finansowymi państwa. Wiele zależy także od
działań samych uchodźców, np. w kwestii egzekwowania obowiązku szkolnego.
Według respondentów, największym problemem są źle realizowane IPI, które nie są
indywidualne i, co potwierdzają badania Jasińskiego, są po prostu za krótkie. Warunki
pobytu i pomocy dość dynamicznie się zmieniają na korzyść, jednak możliwa fala emigracji z Afryki Północnej może obnażyć więcej niedociągnięć w polskim systemie ochrony
cudzoziemców. W tym kontekście, warto przeprowadzić szersze badanie uwzględniające
inne kategorie mające styczność z polskim systemem pomocy cudzoziemcom, by dowiedzieć się jaki jest ich pogląd na przedstawione w niniejszym artykule kwestie.
Summary
Between the declaration and implementation. Social protection of refugees
in Poland
The author of this publication has decided to introduce a synthetic approach of social
security for the refugees in the context of existing legislation, including NGO staff opinion
on the legal and institutional pragmatism prevailing in Poland. Article is to describe the
current legal system and be grounds to test the effectiveness and overall quality of law
enforcement in relation to refugees. Author answers the question: What is the system of
aid to refugees in Poland? The work consists of five chapters. In the first, author analyzes
the Geneva Convention relating to the Status of Refugees with special accent on social
rights, mainly on social security issues. In the next chapter, the author describes the Polish
system of aid to foreigners, its origins and development, and key documents. The third
chapter presents legislation on social assistance, and the fourth deals with the issues of
work and education. Issues arising from the implementation in opinion of NGO workers,
are presented in chapter five.
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Roland Łukasiewicz
Wyższa Szkoła Menedżerska
w Warszawie

Ukraińcy w Warszawie - relacje międzykulturowe

Wprowadzenie
Wzajemne relacje polsko-ukraińskie posiadają kontekst oparty na podstawie historycznej i stereotypowej. Wielowiekowe sąsiedztwo oraz wzajemne, nie zawsze
pozytywne, kontakty spowodowały, że dziś wciąż patrzymy na siebie przez pryzmat
wcześniejszych doświadczeń i często uprzedzeń. Zbiorowa pamięć historyczna i powielane stereotypy nie służą wzajemnym relacjom, choć błędem byłoby stwierdzenie,
że są one naganne. Istotne jest jednak, jak w każdej sytuacji, obalenie negatywnego,
wzajemnego wizerunku. Tym bardziej, że istnieje tendencja nacisku na przedstawianie wzajemnych relacji w złym kontekście historycznym, konfliktowym i etnocentrycznym. Porzucając jednak spory ideologiczne i niechętną pozytywnym relacjom
historiografię ukraińską i polską, warto zaznaczyć, że społeczeństwo, w prawach
swego rozwoju, samo normalizuje wzajemne kontakty i dziś można wyraźnie zaobserwować pozytywne relacje, tym bardziej, że w przypadku migrantów ukraińskich,
wpisują się oni w kulturę polską i szybko adaptują, w przeciwieństwie do innych
nacji tworzących własne enklawy. Enklawy, które często wytwarzają antagonizmy
i niechęć wzajemną.
Opisywane w dalszej części pracy młodsze pokolenie ukraińskich migrantów patrzy na sferę wzajemnych relacji już zupełnie inaczej, nie jest obciążone doświadczeniami, posiada dystans do samych siebie i do panujących stereotypów. W badaniach
wyraźnie wskazują na pozytywne nastawienie do Polaków i Polski. Odwrotnie niż
badana grupa powyżej 30 lat z dużym doświadczeniem nabytym w Polsce, które być
może, powoduje narastanie wzajemnych animozji i niechęci do siebie.
Wzajemne relacje polsko-ukraińskie to temat szeroko rozpatrywany w literaturze
naukowej. Paradoksalnie w większości przypadków ukazywany jest negatywny obraz wzajemnych relacji, często opis taki mija się z rzeczywistością badawczą a oparty
jest, na wspominanych wyżej, zaprzeszłych animozjach i trwaniu w historycznej pamięci czasu przeszłego.
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Problematyka wzajemnych relacji społecznych i kulturowych stanowi dziś ogromne wyzwanie dla badaczy. Sytuacja ta spowodowana jest przemianami społecznymi
otwierającymi możliwości wzajemnego kontaktu i heterogenizującymi społeczności
i narodowości. Otwarcie się Polski na nową rzeczywistość w 1989 roku oraz ogromne przemiany społeczne związane z integracją europejską nasiliły te procesy.
W zakresie procesów imigracji Polska nie ma zbyt dużych doświadczeń w przeciwieństwie do wielowiekowych tradycji emigracyjnych. W przypadku tego pierwszego uczymy się przyjmować u siebie inne narodowości, próbujemy je akceptować żyć
z nimi i pracować. Na podstawie danych urzędowych dotyczących zasobu imigrantów w danym momencie czasu, nie sposób wnioskować o tym, czy napływ do Polski
ma charakter osiedleńczy, czy czasowy. Faktem jest, że prawie 50% cudzoziemców
mieszkających w Polsce w 2004 roku otrzymało pierwsze zezwolenie na pobyt w naszym kraju w 2000 roku lub później318. Podstawową cechą współczesnych migracji
do Polski jest bliskość geograficzna pomiędzy krajem wysyłającym a docelowym,
jest to także związane z bliskością kulturową. W aspekcie relacji międzykulturowych
powinno stanowić to wartość in plus budowaniu prawidłowych relacji. W przypadku
obecnego stanu większą rolę pełni jednak aspekt funkcjonujących stereotypów.
Do Polski najczęściej przyjeżdżają migranci z za wschodniej granicy. Prawie 40%
wszystkich migracji pochodzi z państw bezpośrednio sąsiadujących z Polską ścianą
wschodnią. W rezultacie, co trzeci obcokrajowiec mieszkający w Polsce był obywatelem Ukrainy, Rosji albo Białorusi319. Jest to proces przypominający cyrkulację
ze wschodu na zachód tzn. Polacy jadą na „swój” zachód obywatele państw byłego
bloku wschodniego jadą na „swój” zachód. I analogicznie do naszych doświadczeń
migracyjnych pozostają w pierwotnym kraju emigracji bądź jest to kraj tranzytowy
lub też przyjeżdżają czasowo.
Budowanie specyficznych, nie do końca prawidłowych relacji międzykulturowych to proces, który ma szczególne znaczenie w środowisku starszego pokolenia,
młode jest wychowane już w duchu uniwersalizmu i multikulturowości i z większą
otwartością akceptuje nowych przybyszy (pomijam skrajne zachowania polityczne).
Ze starszym pokoleniem jest trochę inaczej, to najczęściej ono buduje „mury zamiast
mostów” w imię tożsamości kulturowej samostanowienia i suwerenności. Pojęcia te,
często mylnie, traktowane są, jako podstawowe elementy zachowania i trwania polskiej kultury. Także i w tej grupie wiekowej, osób 35 lat i wyżej, najczęściej występuje brak akceptacji obcych narodowości. Istotną, negatywną rolę pełnią tu stereotypy,
którymi się posługujemy w relacjach z innymi nacjami. A to jest już bardzo trudne do
zmiany w mentalności społecznej.
Imigranci ukraińscy narzekają na to, że są w Polsce obywatelami drugiej kategorii.
Twierdzą, że ciągle panuje u nas negatywny stereotyp Ukraińca. Takie głosy można odnotować w środowisku młodych imigrantów, poszukujących swego miejsca
 . Śrutkowska (red.), Między jednością a wielością, Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce.
D
OBM, Warszawa 2008, s. 35.
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w europejskiej rzeczywistości – studentów, pracowników sezonowych, lub będących
w tzw. tranzycie na dalszy zachód. Takie same stwierdzenia odnajdujemy u starszych
imigrantów, którzy mieszkają w Polsce, pracują i planują tu zostać.
1. Mniejszość ukraińska w Polsce
Polska jest krajem jednolitym narodowościowo. Polacy stanowią ok. 96% populacji320. Ten stan jest wynikiem zmiany granic oraz innych zjawisk związanych z historią
kraju. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2002, narodowość ukraińską zadeklarowało 30957 obywateli polskich, w tym w województwie
warmińsko-mazurskim (39%), zachodniopomorskim (13%), podkarpackim (11%)321.
Największe skupiska mniejszości ukraińskiej znajdują się w warmińsko-mazurskim,
dolnośląskim i zachodniopomorskim. Największe skupiska obywateli polskich narodowości ukraińskiej znajdują się w powiatach: węgorzewskim (6,03 % mieszkańców
powiatu), gołdapskim (2,34 %), giżyckim (2,42 %), kętrzyńskim (1,53 %), bartoszyckim (3,30 %), elbląskim (2,07 %) i braniewskim (3,59 %) - województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie: sanockim (1,04 % mieszkańców) i w Przemyślu
(1,20 %) - województwa podkarpackiego, powiecie człuchowskim (1,19 %) - województwa pomorskiego i powiecie szczecineckim (1,12 %) - województwa zachodniopomorskiego322. Wg ostatniego spisu powszechnego z 2011 roku w Polsce przebywa około 48 tysięcy zadeklarowanych Ukraińców, 13 tysięcy Rosjan, 47 tysięcy
Białorusinów. Oczywiście uznanych mniejszości narodowych jest znacznie więcej,
jak zatem widać stan liczebny się zwiększa323.
W 2004 roku w Polsce było zarejestrowanych około 16469 Ukraińców. Była to
najliczniejsza grupa obcokrajowców w naszym kraju – stanowiąca 19% wszystkich
imigrantów. Skala imigracji narodowości ukraińskiej rośnie i jest najprawdopodobniej spowodowana łatwością przyjazdu do Polski i uzyskania pracy we wszystkich
gałęziach gospodarki. Należy tu oczywiście rozgraniczyć skalę przyjazdów jedynie
do pracy, podobnie jak w przypadku emigracji sezonowych Polaków do Unii Europejskiej, i grupę imigrantów, których celem jest osiedlenie się w kraju emigracji.
Dziś skala przyjeżdżających do pracy Ukraińców sięga ponad 200 tysięcy, podczas
gdy deklarowanych, chcących pozostać w Polsce jest tylko kilkadziesiąt tysięcy. Podobnie kształtuje się ujęta w spisie powszechnym 2011 deklaracja miejsca urodzenia.
 z. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141 - Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – polskie ustawowe określenie
D
oddzielnych, mniejszych niż dominująca, grup społecznych zamieszkujących Rzeczpospolitą Polską. Według
ustawy z 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Mniejszości te
są wyodrębniane na podstawie łącznie sześciu kryteriów, w szczególności mniejszej niż pozostała ludność liczebności i zamieszkiwania obecnego terytorium RP przez przodków jej członków od co najmniej 100 lat. Definicja ta
podaje też jedno kryterium odróżniające mniejszość etniczną od narodowej – pierwsza oznacza grupę, która nie
utożsamia się z innym narodem (współcześnie) zorganizowanym we własnym państwie. Mniejszości narodowe
i etniczne stanowią w Polsce kilka procent ludności kraju. RP należy do tych państw europejskich, które mają ich
najniższy odsetek
321
US, Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002.
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Wskazuje ona, pośrednio, na większą skalę przebywających mniejszości w Polsce.
Wyniki spisu 2011 wykazały wstępnie, że wśród stałych mieszkańców Polski prawie
99,7% (38 401 tys. ) to obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, 0,2% stanowili cudzoziemcy. Nie ustalono obywatelstwa dla niespełna 0,1%. Dla porównania w 2002 r.
prawie 98,2% stanowili obywatele polscy, 0,1% – cudzoziemcy, dla około 1,7% nie
została ustalona przynależność państwowa324. W przypadku deklarowanego ukraińskiego miejsca urodzenia liczba wynosi 232 tysiące. Nieznana jest natomiast skala
przebywających w Polsce imigrantów nielegalnych. Imigracja z Ukrainy jest zjawiskiem dość nowym, 90% Ukraińców złożyło pierwszy wniosek o zezwolenie na pobyt w Polsce w roku 1996 i później. W latach 1999-2004 liczba składanych wniosków
wynosiła średnio 2,1 tys. i obecnie ma tendencje wzrostową. Jak wynika z podanych
powyżej danych Ukraińcy stanowią dziś najliczniejszą grupę narodowościową.
Pomocne przy określeniu liczby przedstawicieli mniejszości narodowych mogą
być dane dotyczące wiernych poszczególnych kościołów. Mniejszość ukraińska
w Polsce w przeważającej większości należy do dwóch kościołów - Cerkwi Greckokatolickiej oraz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Większa
część przedstawicieli mniejszości ukraińskiej deklaruje przynależność do cerkwi
greckokatolickiej325. Możliwość pozyskiwania danych z kościołów wszystkich religii byłaby, generalnie, skarbnicą informacji statystycznych. Póki, co nie ma projektów realizujących podobne badania w dokumentach kościelnych. Mniejszość ukraińska w Polsce stworzyła zręby ukraińskiego szkolnictwa. Obecnie w Polsce działają
cztery zespoły szkół ogólnokształcących (szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły
ponadgimnazjalne). W szkołach tych dzieci uczą się języka ojczystego, absolwenci
liceów z ukraińskim językiem nauczania obowiązani są dodatkowo zdawać maturę
z języka ukraińskiego. Szkoły te mają nieocenioną wartość dla przetrwania i rozwoju mniejszości. Szkoły ukraińskie często prowadzą szeroką działalność artystyczną,
funkcjonują przy nich zespoły taneczne, chóry, kabarety. To w głównej mierze dzięki nim młodzież ukraińska wciąż posługuje się językiem ukraińskim, zna historię
i kulturę Ukrainy. Wielu absolwentów ukraińskich liceów kontynuuje naukę języka
ukraińskiego na wyższym poziomie326.
Niezależnie od występującej skali mniejszości imigracyjnej zawsze w tym przypadku występują wzajemne sympatie i animozje. Te szczególne relacje tworzą się na
płaszczyźnie kontaktów o charakterze społecznym, kulturowym i coraz częściej pracowniczym. Sytuacja ta koresponduje z doświadczeniami polskich emigrantów w zachodniej Europie. Tam Polacy stanowią mniejszość a w dobie kryzysu światowego
ich relacje z autochtonami nie są do końca prawidłowe. W Polsce nie ma jeszcze
sytuacji, w której inne narodowości mogłyby zagrozić np. rynkowi pracy i polskim
pracownikom, ale wzrost skali imigracji wcześniej czy później może taką sytuację
Tamże, s.15.
Według oficjalnych danych Autokefaliczny Kościół Prawosławny w Polsce posiada około 600 tys., a Cerkiew
Greckokatolicka około 200 tys. wiernych. http://www.scenamysli.eu/artykuly.php?id=197&dzial=3&lang=PL,
[dostęp 11.07.2011].
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stworzyć. Obecnie jesteśmy świadkami tworzenia się nowej rzeczywistości, w której
prócz nas – autochtonów – żyją inni, nowi nie pochodzący z rodzimego środowiska
narodowościowego. Nowa rzeczywistość to także mniejsza skala tworzenia hermetycznych enklaw odmienności narodowościowej versus zwiększona skala akulturacji
(Redfield, Linton, Herskovits,1936). Najistotniejsze w tym procesie jest zacieranie
różnic narodowościowych, etnicznych, kulturowych na rzecz przyjęcia jednego rodzaju kultury i sposobów zachowania. W przypadku procesu przystosowania kulturowego Ukraińców, widać wyraźnie przyjęcie innej kultury jako swojej bez wymiany
elementów kulturowych innej narodowości. Pod tym względem Polska kultura jest
bardzo homogenna i zamknięta na wpływy obcych kultur (prócz zachodniej, tzw.
mcdonaldyzacja). Proces ten można zauważyć także u narodowości ukraińskiej, która w pełni przyjmuje to, co jest zachodnie, europejskie inne od tego co kojarzone jest
z kulturą wschodu byłego bloku państw komunistycznych. Przeprowadzone badania
częściowo potwierdzają tę hipotezę.
2. Charakterystyka przeprowadzonych badań
Celem przeprowadzonych badań było zdefiniowanie relacji panujących pomiędzy
ukraińskimi imigrantami a polskimi autochtonami. Przedmiotem podjętych badań
było rozpoznanie prawdziwych opinii na swój temat osób mieszkających w określonym środowisku miejskim. Ponadto badano elementy wymiany kulturowej, jakie występują w tym środowisku, a przede wszystkim czy taki proces występuje.
W centrum uwagi badacza umieszczono także obraz wzajemnego funkcjonowania
i wzajemnych postaw. W tym przypadku, w badaniu, wykorzystano zmodyfikowaną
skalę Bogardusa i nie ma tu znaczenia fakt podnoszony przez niektórych badaczy, że
skali tej, ze względów kulturowych, nie można stosować w porównaniach transkulturowych. Tym bardziej, że w badaniu skalę zmodyfikowano adekwatnie do wymogów
kulturowych. Także stwierdzono, że to, co traktowane jest przez niektórych badaczy
jako błędne wskazania, w tym przypadku uznano jako przejaw normalnych relacji
uaktywniających się zarówno pod wpływem czynników zewnętrznych np. badanie
Bogardusem jest wrażliwie na aktualne wydarzenia historyczne. Przykładem może
być tu zmienny poziom dystansu do Ukraińców w sondażach ogólnopolskich. Jak
i wewnętrznych uzależnionych od skali i intensywności wzajemnych relacji. Niezależnie zatem od panującego dyskursu, należy uznać, że skala ta istotnie pokazuje
wzajemne postawy, a one nie zawsze są constans i podlegają różnym czynnikom. Zasadność użycia w przeprowadzonym badaniu wspomnianej skali podtrzymuje także
fakt skonsultowania narzędzia badawczego z imigrantami ukraińskimi.
Badanie realizowano na przestrzeni dwóch lat 2010/2011. Dla potrzeb badawczych przyjęto metodę wywiadów indywidualnych z wykorzystaniem procedury badań poprzecznych (cross-sectional design), jest to metoda badawcza, w której grupy
badanych, różne pod względem wieku chronologicznego, są obserwowane i porównywane w danym momencie czasu. W przypadku niniejszych badań wykorzysta-
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ną modulację tej metody wykorzystując różne grupy wiekowe, z tej samej grupy
mniejszości, pozostawiając analizę danych i porównanie różnic w zachowaniu, mogące pozostawać w związku z określonym wiekiem oraz czasem emigracji, zmianami ustrojowymi i ekonomiczno - gospodarczymi. Dzięki temu można było określić
wpływ zmiennej czasu emigracji oraz zmiennych historycznych z możliwością porównania zachodzących zmian, w tym przypadku, nie tylko związanych z relacjami
ale także z powodami migracji i deklarowanymi perspektywami dalszych decyzji migracyjnych. Dla potrzeb badań zastosowano techniki obejmujące wywiad w czterech
grupach osób:
1. Studentów i legalnych pracowników do lat 30,
2. Pracowników nielegalnych pomiędzy 30 a 40 lat, emigrujących na przestrzeni
ostatnich 8 lat,
3. Imigrantów z lat 90-tych,
4. Dzieci imigrantów o różnym statusie.
Badania przeprowadzono po konsultacjach z ukraińskimi migrantami zarobkowymi mieszkającymi w Warszawie oraz młodymi studentami, studiującymi w Polsce na
kilku uczelniach publicznych i niepublicznych. Podczas wywiadów przeprowadzanych na grupie Polaków i Ukraińców wykorzystano ten sam schemat pytań ustalonych w arkuszu. Brano także pod uwagę zmienność układu i brzmienia w zależności
od swobody rozmowy i stwarzającego się układu rozmowy. Podniesiono wagę indywidualnego podejścia do każdego z respondentów, ze względu na specyfikę badania i występującego (w przypadku migrantów) nielegalnego pobytu. Wynikało to
z obaw przed polskimi władzami i ujawnieniem jakichkolwiek zachowań niezgodnych z prawem. Badanie miało także ukazać doświadczenia imigrantów w Polsce
wnioski z ich obserwacji, refleksji nad kulturą polską i społeczeństwem. Podjętym
zadaniem, było także odnalezienie motywów przyjazdu do Polski i chęć dalszego
przebywania w Polsce. Ogólne problemy, zawarte w arkuszu wywiadu ujęto w kilka,
uszczegółowionych, grup zagadnień, między innymi: Motywy migracyjne, Polska
w ocenie migrantów (rzeczywistość a marzenia), relacje codzienne z polskimi instytucjami, stopień adaptacji. W badaniu wykonano 150 wywiadów z osobami narodowości ukraińskiej i tyleż samo z osobami mającymi kontakt z ukraińską mniejszością (Polakami), w sumie 300 wywiadów. Przeprowadzenie wywiadów wymagało
dużego nakładu pracy i czasu gdyż średnio jeden wywiad trwał około 40 minut.
Bezpośredni wywiad pogłębiony zapewnia respondentom większy komfort, co jest
szczególnie ważne gdy temat badań odnosi się do spraw intymnych, drażliwych lub
osobistych doświadczeń badanego. Dzięki zindywidualizowaniu arkusza wywiadu
zebrano szczegółowe dane będące częstokroć skrywanymi ze względu na posiadaną sytuację zawodową, społeczną itp. Gwarancją wiarygodności danych uzyskanych
w wywiadzie była bezpośredniość kontaktu z badaną osobą. Szczerość wywiadów
uzyskano dzięki bezpośredniemu konfrontowaniu wypowiedzi i zbieraniu informacji
pozabadawczych o charakterze niewerbalnym. W wywiadzie dokonywano zapisów
ręcznych i audio, które poddano w późniejszym czasie transkrypcji. W badaniach
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położono szczególny nacisk na grupę migrantów i ich podejście do Polaków, choć
zdanie polskich respondentów nie zostało pominięte, czy zlekceważone. Ze względów metodologicznych, oczywiście „grupa polska” odzwierciedlała jedynie część
charakterystyki grupy badanej ukraińskiej – był to zabieg zrozumiały.
3. Relacje polsko-ukraińskie – wzajemne postawy
Badania przeprowadzane przez szereg lat, dotyczące otwartości na przyjazdy obcych nacji wskazują na coraz większą otwartość Polaków327. W miarę zmian zachodzących w Polsce zarówno gospodarczych jak i społeczno - politycznych, Polacy
otwierali się coraz bardziej na nowych imigrantów i wskazywali na coraz większe zaufanie do nich i sympatię. Przykładem mogą być badania CBOS z 1999 roku pt. Stosunek Polaków do obcokrajowców w Polsce. Komunikat z badań. Badania te wskazują, w początkowych latach zmian ustrojowych, małą akceptację migracji z terenów
wschodnich i dużą akceptację „zachodnich” przyjazdów. Z biegiem lat tendencje te
się wyrównały, chociaż wciąż widać znacznie wyższą skalę akceptacji migrujących
z państw „Bogatego zachodu”.
Badanie postaw społecznych, szczególnie wobec obcych, innych zawsze stanowiło problem jakości i wiarygodności. W relacjach badawczych zawsze istnieje granica
między tym, co się myśli i uważa a tym, co się mówi, tym bardziej w relacji badany
- badający. Jest to jednak wada każdego z badań socjologicznych. Postawa kształtowana jest w procesie zaspokajania potrzeb, w określonych warunkach społecznych,
wiedzy, przekonaniach, uczuciach itp. Postawa jako termin została wprowadzona do
nauk społecznych przez Wiliama I. Thomasa i Floriana Znanieckiego we wstępie do
„Chłopa polskiego w Europie i Ameryce” na oznaczenie procesów indywidualnej
świadomości, determinujących zarówno aktualne, jak i potencjalne reakcje człowieka wobec świata społecznego. Postawa jest afektywną oceną różnego typu obiektów:
grup społecznych, działań, instytucji, lub zdarzeń. Biorąc pod uwagę fakt, że postawa
posiada ładunek emocjonalny o względnie trwałej strukturze oraz to, że jest zawsze
postawą wobec czegoś założono, że postawy są nabywane i modyfikowane w procesie uczenia, przy czym istotną rolę odgrywają tu osobiste doświadczenia jednostki. W przeprowadzonych badaniach wzięto pod uwagę szeroki zakres doświadczeń
zdobywanych przez migrantów i ich urozmaicenie tak by móc ogarnąć cały wachlarz
zróżnicowania i doświadczeń i co za tym idzie postaw.328
Wychodząc z założenia, że Polska stała się ostatnio krajem coraz częściej wybieranym przez obcokrajowców, jako miejsce stałego zamieszkania, ważne stało się
przyjrzenie się temu, jak cudzoziemcy mieszkający w Polsce jak oceniają swój pobyt. Migranci w każdym wieku mają bogate doświadczenia w kontaktach z naszym
społeczeństwem na różnych płaszczyznach życia. (zawodowych indywidualnych,
E. Nowicka (red.), Swoi i obcy, Instytut Socjologii UW, Warszawa 1990. Patrz także: S. Łodziński (red.) Gość
w dom. Studenci z krajów Trzeciego Świata w Polsce, Oficyna Naukowa, Warszawa 1993 i inne.
328
Tamże.
327
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szkolnych). Każdy z rodzajów kontaktów tworzy odrębny sposób akceptacji lub jej
braku. Przykładem może być środowisko zawodowe i szkolne, w których zauważamy daleko idące zróżnicowanie wzajemnych stosunków. W przypadku zawodowego od obojętnych aż do skrajnie wrogich, w przypadku szkolnych, często pozytywnych lub ambiwalentnych. W wyniku zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej
kraju przyjmującego zmieniają się także samopoczucie, sposób postrzegania kraju
przyjmującego czy opinie na jego temat. Jak wspomniano, zaszłości historyczne oraz
aktualna sytuacja ekonomiczna stanowią istotne elementy wpływające na wzajemne
relacje i stosunek do narodów i do migrantów. W wielu badaniach, podejmujących
problematykę wzajemnych relacji i sympatii, podkreślany jest fakt posiadania większej sympatii dla narodów mieszkających na zachód od Polski. Ta sympatia wiąże się
z historycznym wyobrażeniem bogactwa i rozwoju tej części jak również w miarach
obiektywnego poziomu ekonomicznego (zachwianego nieco przez kryzys) mimo to
wciąż będącego istotnym elementem kształtującym nasze oceny. W nadaniach CBOS
istotny jest wskaźnik HDI (Human Development Index) stosowany przez ONZ do
porównań międzynarodowych329. Okazuje się, że między średnimi wartościami sympatii dla poszczególnych narodów a wskaźnikiem rozwoju społecznego występuje
silna korelacja, która wynosi 0,786. Im wyższy poziom życia, tym większa sympatia
dla danego narodu330. Jak wspomniano, kierujemy swoją sympatię w stronę narodów
związanych z Zachodem, które charakteryzują się wyższym rozwojem społecznoekonomicznym, gdyż stanowią one dla nas pozytywną grupę odniesienia, z którą
chcemy się identyfikować. Podobnie zachowują się migranci ukraińscy, którzy wskazują wyższy stopień sympatii do Polaków niż odwrotnie.
W badaniu można wyraźnie zauważyć bardzo ciekawe zjawisko, w którym szybkiej adaptacji – wręcz automatycznej- podlega młode pokolenie, starsze natomiast
jest wciąż poza, w swojej enklawie mniejszościowej. Oczywiście ze względów objętościowych nie będzie możliwe przedstawienie wszystkich aspektów wzajemnych
postaw a jedynie najważniejsze wyniki. Zatem bardzo istotnym elementem jest proces adaptacji i akulturacji w nowym otoczeniu.
W przypadku badanych grup najwięcej okazji do kontaktów z Polakami stwarza aktywność zawodowa. W każdym z przypadków występowało duże natężenie
stosunków i bliskość wzajemnych relacji. Charakterystyczne dla każdej z badanych
grup to silnie zinternalizowane wzory kulturowe z nielicznymi elementami kulturowymi przekazanymi autochtonom. Bardzo charakterystyczne okazało się także to, że
młodzi migranci – studenci lub dzieci migrantów posiadają bardzo szerokie kontakty
 yntetyczny miernik opisujący efekty w zakresie społeczno-ekonomicznego rozwoju poszczególnych krajów.
S
System wprowadzony przez ONZ dla celów porównań międzynarodowych. Wskaźnik został opracowany w roku
1990 przez pakistańskiego ekonomistę Mahbuba ul Haqa. Od 1993 wykorzystuje go w swoich corocznych raportach oenzetowska agenda ds. rozwoju (UNDP). Patrz także: Human Development Reports, http://hdr.undp.org/en/
statistics/ [dostęp 13.07.2012].
330
Polska, jak wynika z najnowszego badania UNDP znalazła się w gronie państw o bardzo wysokim poziomie
rozwoju społecznego. Obecnie znajduje się na 41 miejscu rankingu na 169 ocenianych państw. Pod względem
wskaźnika rozwoju społecznego, tak zwanego HDI zrównaliśmy się z Portugalią.
329
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partykularne, dziejące się na gruncie prywatnym, towarzyskim. W przypadku migracji czasowych relacje odbywają się jedynie na gruncie zawodowym – pracowniczym.
Bardzo podobną sytuacje można zauważyć w enklawach polskiej emigracji331.
Generalnie migranci z Ukrainy żyją w otoczeniu Polaków i w ich środowisku najbliższym, jest to np. związane z najczęściej wykonywaną pracą. Ze względu na mały
dystans kulturowy i podobieństwo języka nawiązują bliskie kontakty, choć ze strony
Polaków są one bardzo asertywne i zachowawcze. Młodym migracjom sprzyja adaptacyjna strategia samodzielnego funkcjonowania w nowym środowisku – bardzo
charakterystyczne dla młodego pokolenia migracji. Najlepsze relacje są w grupach
legalnej migracji lub w grupach drugiego pokolenia, w których właściwie, prócz
deklarowanej odmienności kulturowej, nie widać żadnej różnicy kulturowej czy
językowej. Badanie pokazało, że relacje społeczne nawiązywane przez migrantów
z Polakami w szkole czy na studiach przeradzają się w trwałe więzi, wzmacniając
integrację. Istotna, w tym aspekcie, jest także wysoka akceptacja i chęć zawarcia
małżeństwa mieszanego młodych studentów i młodych imigrantów zarobkowych.
Z jednej strony mogą one być przejawem pokonania odmienności kulturowych,
z drugiej niewątpliwie stymulują nawiązywanie bliższych kontaktów z inną kulturą,
w tym przypadku kulturą miejsca migracji332. W przypadku osób będących w związkach z Polakami ich postawa wobec kraju migracji posiada skalę pozytywniejszą niż
w przypadku osób samotnie przebywających w Polsce.
Jak wspomniano, w wywiadzie wykorzystano skalę Bogardusa, dla określenia
wskaźnika dystansu społecznego333. Wykorzystanie tej skali pokazało ogromne zróżnicowanie dystansu wobec różnych sytuacji społecznych. Dla celów badawczych
zmieniono oczywiście elemodstawowe skali opierając się na istotnych sprawach
związanych z problematyką imigracji i integracji. Poszerzono także skalę podaną
przez Bogardusa ze skali siedmiostopniowej na dziesięciostopniową.
W przeprowadzonych badaniach uwidoczniony został wyraźnie podział na grupy
wiekowe i odmienny ich wzajemny stosunek, tzn. im grupa młodsza tym wzajemne
relacje bardziej pozytywne. Mimo takich konkluzji i tak wyraźnie został zaznaczony
wzrost wzajemnej niechęci.334 Jest to wynik odmienny od wskazywanego w badaniach CBOS, które od roku 1993, ubiegłego wieku wskazuje na wzrost wzajemnej
sympatii. Wyniki przeprowadzonych wywiadów, wskazują w każdej grupie na przestrzeni kilku lat wyraźną eskalację poziomu wzajemnej niechęci Ukraińców i Polaków. W szczególności dotyczy to osób o najdłuższym stażu migracyjnym w Polsce.
Być może jest to wynikiem mniejszej skali badawczej lub określonego środowiska,
 . Łukasiewicz, Relacje intragrupowe najnowszej i „starej” emigracji do Niemiec. Warszawa 2012 UKSW,
R
ŚRBnP – w druku.
332
M. Zajączkowska, Komunikacja międzykulturowa w okręgu przygranicznym. http://www.mj.com.pl/art/komunikacja%20miedzykulturowa%20w%20okregu%20%20przygranicznym.pdf[dostęp 11.07.2012].
333
R. Szwed, Społeczne i przestrzenne uwarunkowania dystansu etnicznego KUL 2004, patrz także: www.socialresearchmethods.net/kb/scalgen.php. [dostęp 2012].
334
Badania CBOS przeprowadzane od 20 lat. Ostatnie wskazują na równowagę pomiędzy sympatią a niechęcią.
Patrz. komunikat z badań, Warszawa luty 2012, Stosunek Polaków do innych narodów, BS/22/2012.
331
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w którym przeprowadzono badanie. Bardzo ciekawe jest, że Ukraińcy są grupą,
w której występuje bardzo niski stopień obojętności, z wysoką skalą skrajnych odczuć. W młodej grupie emigrantów widać także dużą chęć pozostania w Polsce na
stałe, niekoniecznie w Warszawie. Istotnym elementem w tym miejscu jest oczywiście praca. Starsze pokolenie migrantów w grupie powyżej 30 lat migrowało z reguły
w celu dalszego wyjazdu na zachód osiedliło się jednak w Polsce, na początku jedynie przejściowo, później zakorzeniło się. Widać także w tej grupie wyraźny zawód,
że nie emigrowali dalej, choć każdy z nich wspomina okres kryzysu gospodarczego
i podkreśla Polskę, jako miejsce, które uniknęło problemów Irlandii, Hiszpanii, itp.
Podobna sytuacja niechęci Polaków związana z sytuacją ekonomiczną występowała
wobec Greków. Jedynie stosunek do Greków uległ bardziej zauważalnemu pogorszeniu, miało to ewidentny związek nie tylko ze stanem finansów światowych, ale także
z nastawieniem obywateli danego kraju do kryzysu. „Być może Grecy są postrzegani
jako >>żyjący ponad stan<<, nieradzący sobie z własnymi długami. Negatywnie
mogą być również oceniane protesty Greków wobec cięć budżetowych, narzuconych
przez Unię Europejską w zamian za pomoc finansową”. Stosunek samych obywateli
jest bardzo istotny w tym przypadku, gdyż w tym samym kontekście sytuacyjnym,
stosunek Polaków do innych europejskich narodów, które także w dużym stopniu są
dotknięte kryzysem: Irlandczycy, Hiszpanie czy Włosi, nie uległ pogorszeniu.335
Istotne w badaniu okazały się oceny młodego pokolenia osiadłych w Polsce imigrantów. Dzieci urodzone w Polsce, szanując swoją kulturę (religię), stanowią całkowicie zasymilowaną grupę. Operują czystym językiem polskim, czują się w pełni Polakami i w ten
sposób są traktowane przez Polaków. Jedyną rzeczą „odróżniającą” ich od autochtonów to
obco brzmiące nazwiska, co w mniemaniu młodych Polaków, jest także atrakcyjne. Dzieciom migrantów brakuje także więzi uczuciowej z krajem rodzinnym, aspiracje podobne
są do rówieśników z Polski i dążenia bardzo prozachodnie i europejskie.
Istotnymi elementami, które zostały uwidocznione w badaniach były czynnik najnowszej historii i doświadczenia polsko – ukraińskie w aspekcie wspólnie realizowanych zadań związanych z mistrzostwami Euro 2012. Badanie przeprowadzane było
w określonej rozpiętości czasu i w kontekście otaczających informacji o realizacji
działań związanych z budową dróg, stadionów i ogólnie przygotowaniami do Euro.
Wzajemna sympatia rosła gdy w mediach przeważały informacje o pozytywnych
działaniach jednego i drugiego kraju. W momencie kiedy, przykładowo Ukraina miała kłopoty, rosła niechęć ich wobec Polaków. Kiedy w Polsce głośno mówiono o całkowitym przejęciu mistrzostw ze względu na problemy w przygotowaniach, rosła
niechęć Ukraińców do Polaków. Takie „falujące” wzajemne animozje są elementem
trwałym każdej relacji międzykulturowej. Ważne w tym kontekście jest także porównanie funkcjonowania państw ościennych. Przykładowo statusu i wzajemnych relacji
pomiędzy Polską a Ukrainą i Polską a Białorusią. W tym kontekście Ukraina wypada
znacznie lepiej w ocenie Polaków i ma to wyraźny kontekst teraźniejszej polityki
prowadzonej przez dane państwo.
335
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Ciągle sporne w naszych relacjach są wartości kulturowe osadzone w kontekście
historycznym - Lwów, język polski w nazwach ulic itp. Działa to negatywnie na nasz
stosunek do mniejszości ukraińskiej, która czasami nie jest mile widziana ze względu
na stosunek Ukraińców do Polaków w ich kraju.
Na potrzeby niniejszego opracowania wybrano jedynie najważniejsze i najbardziej charakterystyczne fragmenty przeprowadzonego badania i tak w pytaniu - jakie
relacje utrzymujesz z Polakami/Ukraińcami, w większości przypadków zaznaczone
zostało, że są to relacje przyjacielskie, odpowiedź taką zaznaczały osoby z grup studentów i legalnych pracowników do lat 30, oraz pracowników nielegalnych pomiędzy 30 a 40 lat, migrujących na przestrzeni ostatnich 8 lat. W przypadku tej drugiej
grupy uwidoczniona była wzajemna przychylność osób pracujących z Ukraińcami.
Odpowiedzi grupy imigrantów z lat 90-tych i dzieci imigrantów stanowią bardzo
ciekawy przykład zarówno braku własnej opinii – dzieci imigrantów i negatywnych
odpowiedzi – w przypadku imigrantów z lat 90-tych. W przypadku drugiej grupy widać wyraźne zniechęcenie do przebywania w Polsce, myślach o emigracji do Europy
zachodniej i ogromnej niechęci do powrotu do kraju. Ciekawym wynikiem jest także
odpowiedź grupy imigrantów z lat 90-tych, którzy wyraźnie podkreślali przelotność
swoich relacji z Polakami, np. jedynie w pracy lub przy zakupach. Podobnie wskazywali młodzi imigranci legalni i nielegalni. Jednocześnie na skali jakości relacji ci
sami respondenci wskazywali, 50 % swoje relacje jako bardzo dobre, 50% jako złe
(potwierdzałoby to częściowo najnowsze badania CBOS).
W badaniu nawiązano także do historii wzajemnych relacji, od początku pobytu
w Polsce z wiadomych przyczyn dzieci migrantów zostały wykluczone z tej części.
W przypadku innych padały dość ogólnikowe odpowiedzi – „nie miałem zbyt dużych
doświadczeń” lub relacje były lakonicznie. Można było generalnie odnieść wrażenie,
że respondenci unikali głębszych i szerszych refleksji na temat przeszłości. W rozmowach na temat uczuć wobec obcych osób w swoim mieście, większość badanych
wskazywała na pozytywne uczucia, reagując jedynie negatywnie na mniejszości
często kojarzone z żebractwem i kradzieżami. Duża skala odpowiedzi była także
obojętna wobec innych wskazując jednocześnie na fakt, że póki nie ma obcych zbyt
blisko, póty ocena jest pozytywna. W przypadku pomiaru skalą Bogardusa migranci
ukraińscy wskazywali na większą chęć zmniejszenia dystansu wobec Polaków i dotyczy to zarówno sytuacji wyobrażeniowej jak i realnych chęci wobec obywateli kraju pobytu. Mimo tego, że w przypadku użycia tej metody badawczej pomiar odnosi
się raczej do sytuacji wyobrażonej i nie ma konieczności bezpośredniego kontaktu
z Innym, aby móc wyobrazić sobie naszą reakcję, to respondenci brali pod uwagę
własne doświadczenia. I tak Ukraińcy z chęcią nawiązują głębsze relacje z Polakami a młodsze pokolenie studentów oraz młodzi imigranci zarobkowi wyrażają chęć
zawiązania bliskich relacji. W przypadku osób emigrujących w latach 90-tych, część
z migrantów posiada związki partnerskie lub małżeńskie z Polakami. Istotną rzeczą
w relacjach międzykulturowych jest stosunek do kultury kraju emigracji. Szczególnie ma to znaczenie w przypadku procesu akulturacji. Respondenci w 100% pro-
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centach uznali, że kultura kraju pobytu im się bardzo podoba, najczęściej spotykana
odpowiedź - „bo jest podobna do naszej”, to wpływa na stopień procesu akulturacji
w tym przypadku końcowym efektem tego procesu nie będzie unifikacja wzorów
kulturowych obu grup lecz przejęcie wzorów jednej grupy przez drugą. Ze względu
na podobieństwo kulturowe proces jest ułatwiony. Warto jednocześnie wspomnieć,
że w grupie Polaków mających kontakty z imigrantami można zauważyć częściowe
przejęcie wschodnich zachowań i tzw. akulturację językową, tzn. używanie przez
Polaków zwrotów ukraińskich lub np. sposób gotowania ukraińskich potraw.
Ukraińcy, w większości, mówią i piszą po polsku, choć wskazują na małą możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych z Polakami (sic!). Najprawdopodobniej jest to spowodowane dużą niechęcią Polaków do utrzymywania głębszych
relacji. Bardzo ciekawe okazało się, że migranci ukraińscy, podobnie jak Polacy we
własnej grupie, dokonali podziału mieszkańców Warszawy na określone dzielnice.
Bardzo negatywnie wyrażali się na temat mieszkańców Pragi, podkreślając, że ich
opinia nie jest oparta na przekazach Polaków, tylko na własnych doświadczeniach.
To wskazuje także na fakt bardzo wysokiego stopnia niechęci i ksenofobii określonych grup społecznych. Bardzo pozytywne odczucia mają migranci ukraińscy wobec
polskiej kultury, tradycji, ludzi, mentalności, różnorodności możliwości studiowania,
samochodów. Podoba się to, że jest ładnie i bardzo pokochali klimatyczne ulice Krakowa. Każdy z respondentów ukraińskich podkreślał także, że w Polsce lubią bardzo
„ukraiński barszcz” – podobnie wskazywali polscy respondenci, podkreślając, że nie
znają ukraińskiej kultury a z tego, co pamiętali z kultury ukraińskiej to jedynie Polskie akcenty Lwowa i historii wzajemnych waśni i animozji.
Przy takich pozytywnych aspektach zaskoczeniem było, że w większości przypadków pytając Ukraińców - Czy zatrudnił/a by Pan/i Polaka do sprzątania w domu,
pracy administracyjnej, opieki, itp. - prawie 80% odpowiedziało nie, uzasadniając, że
jesteśmy „leniwi” i „kombinujemy” zbyt dużo. W znacznym stopniu pozwolono by
nam mieszkać w swoim kraju, tj. na Ukrainie - 70 %. Mieszkać w swojej miejscowości 70%. Mieszkać w swojej dzielnicy - 65 %. Być sąsiadami - 60%. W powyższych
przypadkach dopuszczenie do siebie „obcych” uzależnione było wieloma czynnikami, między innymi poziomem wykształcenia, zamożnością, rodzajem wykonywanej
pracy, itp. W przypadku pytania o związki polsko - ukraińskie zarówno w grupie
Polaków jak i Ukraińców zdania były podzielone.
Z wyników widać, że ani na początku, ani teraz imigranci ukraińscy w Polsce nie
odczuwają niepokoju z jakiegoś powodu. Czują się dobrze i swobodnie. W konkluzji respondenci podkreślali, że „Mamy własne interesy, podobną kulturę i wspólną historię”.
Zakończenie
Mniejszość ukraińska boryka się z problemami, jak każda mniejszość narodowościowa, w obcym sobie kraju. Po latach transformacji uczymy się wzajemnego
tolerowania własnej odmienności i wspólnego życia w jednym miejscu. Polska jest
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krajem, w którym mniejszości mają możliwość nieograniczonego rozwoju. Mogą się
organizować i zaznaczać swoją obecność i odmienność. Coraz bardziej zdają się zacierać antagonizmy dzielące zbliżone kulturowo kraje i coraz bardziej akceptujemy
szeroko pojętą odmienność. Zdajemy sobie także sprawę z faktu, że różnorodność
etniczna społeczeństwa posiada wiele zalet, z których powinniśmy korzystać pełnymi garściami. W badaniach realizowanych w 2000 roku 50% Ukraińców ma całkiem pozytywny wizerunek Polski, 39% – neutralny i tylko 11% – negatywny. Warto
podkreślić, że wizerunek ten został ukształtowany przez współczesne wydarzenia.
Tylko 7% respondentów kojarzy go z historią, a 9% – z ukraińsko-polskimi stosunkami. Natomiast 77% uważa, że dzisiejsze stosunki między Ukraińcami i Polakami
są „dobre” lub „raczej dobre” i tylko 4% – „raczej złe”336. Inne badania socjologiczne
z lat 1994-2006, przeprowadzone metodą wyznaczenia indeksu ksenofobii Emory
Bogardusa, potwierdzają pozytywny wizerunek Polski i Polaków w ukraińskim społeczeństwie337. Głębsza analiza danych wzajemnych relacji wskazuje na bardziej pozytywny stosunek Ukraińców w stosunku do Polaków i mniej pozytywny wizerunek
Ukraińców w oczach Polaków. Te tendencje, jak wykazano w niniejszym artykule,
odzwierciedlają doświadczenia migracyjne Polaków do krajów Unii Europejskiej.
Badania wskazują bowiem na lepsze postrzeganie narodowości o wyższym stopniu
rozwoju społeczno-gospodarczym i gorsze postrzeganie osób z niższym statusem.
Tak samo jak Polacy czują się w Anglii czy Niemczech, tak czują się Ukraińcy w Polsce. Należy podkreślić, że wzajemny stosunek Ukraińców do Polski i Polaków ma
różne konteksty, różne poziomy i zależy od stopnia świadomości narodowej, rozwoju
społeczno-gospodarczego, regionalnych odmienności oraz pamięci historycznej.
Z analizy danych dokumentarnych i wyników przeprowadzonego badania wynika, że, raczej pozytywny stosunek Ukraińców do Polaków, kryje się we wzajemnych
relacjach budowanych w okresie zmian ustrojowych końca XX wieku. Status, jaki
Polska uzyskała stanowią dla Ukraińców pozytywne skojarzenia z bogatą Europą
Zachodnią. Zachodem, który zawsze był, w naszej historii, swoistego rodzaju celem
i lepszym miejscem do życia.
W wywiadach przeprowadzonych z młodymi studentami, respondenci wyraźnie
podkreślali, że polskie uczelnie, polskie dyplomy są cenne dla nich, tak jak dla nas
zachodnie.
Pomijając kontekst polityczno-gospodarczy, należy wyraźnie podkreślić, że we
współczesnej Europie, otwartej na swobodę poruszania, społeczności poszczególnych krajów same budują swoje wzajemne relacje, same kształtują także swój własny
obraz. Powoli w niepamięć odchodzą stereotypy (młodzi pozbawieni są już stereotypowego nastawienia). Imigranci zarobkowi, przyjeżdżają dziś do Polski z nastawieniem na poprawę swego bytu i nie są dla nich ważne historyczne animozje. Gorzej
sytuacja wygląda ze strony Polaków, jako środowiska przyjmującego. Nie pozbyliśmy się historycznego bagażu doświadczeń posiadamy wciąż ogromne pokłady
336
337

Raport, Polska - Ukraina: wzajemny wizerunek, 2000 r. Polski Instytut Spraw Publicznych.
Tamże.
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ksenofobii i niechęci do innych. Jednakże to występuje w starszym pokoleniu. Charakterystyczne jest także, to, że nie mając kontaktu z przedstawicielami imigrantów
posługujemy się często negatywnymi ocenami.
Konkludując, w przypadku każdej z narodowości występuje prawidłowość - im
młodsze pokolenie, tym słabsze uprzedzenia. W niepamięć odchodzą stare, historyczne animozje, ważne stają się obecne relacje, często o podłożu ekonomicznym.
Można, więc wnioskować, że przyszłość jawi się w pozytywnych barwach.
Summary
Ukrainians in Warsaw - between Cultural relationship
Poland is a country that does not have much immigrant experience. We are now at
the stage of learning to build a common, multicultural society. It is determined by the
dynamics of growth of the labor market and social mobility and the current economic
crisis. Today we are witnessing an escalation of partner relations between the Polish
and Ukraine, not only on economic and political levels, but also cultural and social.
How are these relations in the sphere of social life and whether they always have
a positive. “Ukrainians in Warsaw - intercultural relations.” Research was carried out
in the years 2010/2011 in Warsaw.
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Cudzoziemcy w Polsce w opinii studentów
– ewolucja postaw i poglądów

Wstęp
Zjawisko migracji wiąże się z wieloma konsekwencjami i na ogół wymyka jednoznacznej ocenie, która zależy od przyjętej perspektywy: przestrzennej (obszar odpływu lub napływu), priorytetów (polityka migracyjna), ogólnego kontekstu (sytuacja
społeczno-ekonomiczna) itp. Wszystko to sprawia, że skutki przemieszczeń ludności
trudno określić jako pozytywne lub negatywne i każda próba sprowadzenia ich do
tych kategorii jest obarczona poważnym błędem jednostronnego widzenia tego złożonego zagadnienia. Niezależnie jednak od obiektywnego osądu efektów obecności
imigrantów, każdy ma na ich temat mniej lub bardziej ugruntowaną opinię. Ta jednak
nie koniecznie musi wynikać z rzetelnych ocen zjawiska, często jest pochodną wielu
stereotypów.
1. Cel analizy i założenia badawcze
Badanie poglądów na temat cudzoziemców wydaje się zagadnieniem na równi istotnym ze śledzeniem realnych skutków migracji. Dowodzi tego zapotrzebowanie na liczne, regularnie powtarzane badania opinii publicznej338, czy raporty ekspertów339. Coraz
 iędzy innymi: Wyniki sondażu CBOS opublikowane w marcu 1993 r. (Gazeta Wyborcza, nr 70, 1993); Wyniki
M
sondażu CBOS: E. Nowicka, Polacy i inni, 1988 i 1998 r.; Stosunek do obcokrajowców przebywających w Polsce. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, październik 1999; Stosunek Polaków do innych narodów, komunikat
CBOS, grudzień 2008 r.
339
S. Łoziński, Opinie i postawy mieszkańców Polski wobec migracji i cudzoziemców w świetle badań opinii publicznej, Raport, numer 200, styczeń 2002, (Autor zestawia wyniki badań na temat stosunku do cudzoziemców
i migracji z ostatniej dekady poprzedzającej raport), czy M. Wenzel, Stosunek do obcokrajowców w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009 (dużo uwagi w raporcie poświęcono kwestii obecności cudzoziemców
na rynku pracy).
338
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częściej dyskutuje się nad problemem asymilacji tzw. obcych, poszukuje optymalnych
w tym zakresie rozwiązań, prognozuje scenariusze rozwoju sytuacji migracyjnej. Z tego
też względu celem niniejszej analizy jest określenie obecnych postaw wybranej kategorii ludności, tj. studentów (reprezentowanych przez osoby uczące się w Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu), i porównanie ich z opiniami studentów sprzed blisko
20 lat340. Za istotne uznano stwierdzenie kierunku ewolucji postaw młodzieży akademickiej wobec kwestii otwartości na cudzoziemców, tolerancji wobec ich odmienności
religijnej, odczuwanych zagrożeń związanych z obecnością imigrantów itp.
W badaniu przyjęte tezy oparto na założeniu, że wpływ na kształtowanie postaw i opinii mają osobiste doświadczenia (przy ich braku wkraczają stereotypowe wyobrażenia). Wobec tego uznano, że porównywane kategorie (studenci badani w 1993 r. i 2012 r.) różnią się w opiniach. W związku z ogólnym wzrostem
mobilności terytorialnej współczesna młodzież ma częstsze, niż ich rówieśnicy
sprzed prawie 20 lat, kontakty z cudzoziemcami za sprawą wyjazdów stypendialnych (wprowadzenie systemu punktacji ECTS ułatwiło znacznie realizację części
studiów za granicą), czy podróży o charakterze turystycznym lub zarobkowym.
Można zatem oczekiwać, że poziom otwartości na przyjazdy cudzoziemców będzie
w tej grupie większy niż w 1993 r.
Drugą istotną kwestią, która wpływała w długim czasie na zmiany poglądów,
były przeobrażenia zachodzące w sferze społecznej, politycznej i gospodarczej kraju. Sytuację z roku 1993 cechowała duża niepewność dotycząca fali napływu migracyjnego do Polski po rozpadzie b. ZSRR. Pojawiły się spekulacje na ten temat
ukazujące Polskę jako obszar docelowego napływu licznej rzeszy cudzoziemców.
Wywoływało to dość powszechne obawy przed niekontrolowaną imigracją. Kolejne
lata je zweryfikowały, pojawiły się jednak nieco inne uwarunkowania. Z pewnością
do kluczowych spraw kształtujących poglądy społeczeństwa należy zaliczyć wejście
Polski do Unii Europejskiej i idące za tym, z jednej strony ułatwienia w przepływach
dla mieszkańców strefy Schengen, z drugiej zaś obostrzenia dla pozostałych, zwłaszcza wschodnich sąsiadów Polski (z wyjątkiem Litwy, Łotwy i Estonii). Ostatnie lata
przyniosły też obserwowane zjawisko niechęci do obcych, zaznaczające się w odżywaniu nacjonalizmów wzmacnianych obawami przed skutkami rozprzestrzeniającego się terroryzmu międzynarodowego, czy sytuacją na rynku pracy.
Generalnie zatem wzrost mobilności Polaków (szczególnie młodszej części społeczeństwa), którego skutkiem powinna być większa otwartość i tolerancja wobec
cudzoziemców zderza się z przejawami ksenofobii. Współczesne poglądy ludzi młodych są w pewnym sensie wypadkową tych odmiennych postaw. W ujęciu indywidualnym oczekuje się, że będą one uzależnione od cech społeczno-demograficznych
badanych, jak płeć, status ekonomiczny, miejsce zamieszkania oraz wspomnianej
wyżej ogólnej mobilności, zwłaszcza doświadczeń w migracjach zagranicznych, czy
powiązań z cudzoziemcami (rodzinnych bądź towarzyskich).
340

Fragment wyników opisano w publikacji E. Grzelak Kwestia cudzoziemców w opinii społecznej, Czasopismo
Geograficzne, LXV, 1994, 3-4, s. 345-349.
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2. Metodyka badań
Niniejszą analizę oparto na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych
wśród studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zbierając opinie respondentów posłużono się metodą badania ankietowego
w technice PAPI – Paper and Pencil Interview.
Wywiady kwestionariuszowe przeprowadzono w toruńskiej części campusu, którą
wytypowano jako poligon badawczy. Formularz ankiety skonstruowano w klasyczny
sposób, posługując się w przeważającej większości pytaniami zamkniętymi z zastosowaniem skali dychotomicznej, nominalnej i zmodyfikowanej wersji skali Likerta.
W badaniu, stosując schemat doboru nielosowego, wykorzystano próbę kwotową,
zapewniając właściwą reprezentację studentów poszczególnych wydziałów i lat. Ankietyzację prowadziło kilkunastu przeszkolonych ankieterów, realizujących zadanie
na początku 1993 r. i między 16 kwietnia a 11 maja 2012 r.
W pierwszym wypadku wykonano nieco ponad 400 ankiet, a po ich weryfikacji, 398 poddano dalszej analizie statystycznej. W wyniku ankietyzacji prowadzonej
w 2012 r. z 582 ankiet zbudowano bazę danych w programie PASW Statistics i zawartość jej zestawiono z wcześniejszymi wynikami.
Rozważając opinie i postawy wobec cudzoziemców przyjęto założenie, że dotyczyć będą one specyficznej kategorii, tj. studentów. Badana grupa nie jest reprezentatywna dla całości społeczeństwa z racji chociażby wieku czy wykształcenia. Wydaje
się jednak, że zebrane opinie stanowią cenne źródło informacji na temat przyszłych
postaw Polaków. Analizując poglądy młodzieży, często bardziej mobilnej od reszty
społeczeństwa, której wzrost aktywności prognozujemy, możemy podjąć próbę przewidywania stosunku Polaków do imigrantów. Młodsza część społeczeństwa, mniej
zaangażowana politycznie, z mniejszym bagażem doświadczeń historycznych, będzie decydować o przyszłym nastawieniu Polaków do cudzoziemców.
Należy również nadmienić, że termin cudzoziemiec jest używany w badaniu
w jego potocznym znaczeniu, zamiennie z terminami imigrant i obcokrajowiec,
z pełną świadomością różnic, jakie niosą ze sobą te pojęcia. Wydaje się jednak, że
w świetle podjętej analizy rozróżnienie to nie jest konieczne.
3. Wyniki badań
W myśl przyjętego na wstępie założenia, za istotny czynnik kształtujący opinie
badanych uznano kontakt respondentów z cudzoziemcami. Rozważano go z jednej strony poprzez ustalenie czy ankietowany ma w rodzinie obcokrajowca (15,5%
wskazało, że tak), a także czy zna osobiście cudzoziemca mieszkającego w Polsce
(60,6% twierdzących odpowiedzi). Z drugiej strony za ważne przyjęto określenie
czy respondenci uczestniczyli w migracjach zagranicznych i jaka była częstotliwość
ich ewentualnych podróży. Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami zdecydowana
większość badanych była choć raz za granicą – tylko 20,3% nigdy nie brało udziału
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w tego typu wyjazdach. Należy dodać, że 40,7% studentów zadeklarowało wysoką
aktywność migracyjną (32,5% wyjeżdżało wiele razy na krótko a 8,2% przebywało za granicą dłużej niż 3 miesiące). Jedynie 12,6% stanowi kategoria osób, które
nie deklarują znajomości lub pokrewieństwa z imigrantami i nie wyjeżdżały nigdy
za granicę. Wynik ten świadczy o znacznej częstotliwości kontaktów osób młodych
z cudzoziemcami, co z pewnością wpływa na wyrażane przez nich opinie.
Zasadniczym celem badania było określenie zmian w postawach i poglądach młodzieży akademickiej na kwestie związane z postrzeganiem i obecnością w Polsce imigrantów. Wobec rozległości problemu wyniki podzielono na trzy kategorie. W pierwszej
rozważano kwestię otwartości studentów na przyjazdy cudzoziemców do Polski, w drugiej badano percepcję odczuwanych zagrożeń wynikających z ich napływu, w trzeciej
zaś za istotne uznano określenie potencjalnych postaw młodzieży w hipotetycznych sytuacjach kontaktu z obcymi, co może wskazywać na kierunek ewolucji poglądów rzutujący na możliwości integracji cudzoziemców ze społeczeństwem polskim.
Jak ustalono w toku badania poglądy studentów na kwestię obecności imigrantów
w Polsce uległy zmianom. Opinie na ten temat sprzed blisko 20 laty kształtowała
spora niepewność dotycząca skali i kierunków przemieszczeń imigrantów pochodzących z byłego ZSRR. Najprawdopodobniej to zadecydowało, że w 1993 r. aż 85%
respondentów stwierdziło, że w Polsce pojawiło się zbyt wielu cudzoziemców (9%
odpowiedziało, że nie, 6% nie miało na ten temat zdania). Z kolei w 2012 r. osąd ten
podzielało tylko 16% (48% zaprzeczyło, a 36% wybrało wskazanie nie wiem). W badaniu tym nieco większą niechęcią do imigrantów cechowali się mężczyźni (opinię,
że cudzoziemców jest zbyt wielu podzielało 19,8% z nich i 13,3% kobiet). Należy
jednak zaznaczyć, że generalnie kobiety rzadziej miały na ten temat sprecyzowany
pogląd (około 40% wskazało odpowiedź nie wiem). Nieznacznie różniły się też osądy mieszkańców miast i wsi – wśród ostatnich 13,1% dostrzega w Polsce zbyt wielu
cudzoziemców, w miastach o 3,2% więcej. Dość wyraźnie zdanie respondentów uzależnione jest od wysokości ich deklarowanych dochodów (średni miesięczny dochód
netto na jednego członka gospodarstwa domowego) – odsetek wskazań na tak rośnie wraz z zamożnością badanych, zmieniając się od 13,6% do 20,2% i odwrotnie,
najczęściej odpowiedź nie, bo aż w 51% wskazywały osoby o dochodzie do 1000
zł na jedną osobę, przy 41,7% ankietowanych z dochodem sięgającym 1500-2000
zł. Szczegółowe wyniki badania z 2012 r. pozwoliły także ustalić związek między
opinią na ten temat a aktywnością migracyjną respondentów. Wśród ankietowanych,
którzy nigdy nie byli za granicą 46,8% nie zgadza się ze stwierdzeniem, że w Polsce
pojawiło się zbyt wielu cudzoziemców, podobnie niższe od średniej wskazanie zanotowano w przypadku osób, które były za granicą tylko raz lub kilka razy (44,2%).
W grupie najbardziej mobilnych respondentów wynik był wyższy: 59,1% dla osób,
które mieszkały poza Polską dłużej niż 3 miesiące i 53,7% dla ankietowanych, którzy
wyjeżdżali z kraju wielokrotnie na krótko. Analogicznie, zgodnie z oczekiwaniami,
obecność cudzoziemca w rodzinie lub w gronie znajomych kształtowała opinię w badanej kwestii. Blisko 60% respondentów posiadających w rodzinie obcokrajowca
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nie uważa, że pojawiło się ich w Polsce zbyt wielu (przy 46,8% nie spokrewnionych
z cudzoziemcem). Z kolei znajomość z cudzoziemcem mieszkającym w Polsce sprawiła, że częściej zamiast odpowiedzi nie wiem wybierano nie (53,8% respondentów,
którzy znają osobiście obcokrajowca przy 42,0%, którzy deklarowali, że nie znają).
Wracając jednak do porównania opinii młodzieży z 1993 r. i 2012 r. można przypuszczać, że przyczyną dość istotnej jej zmiany było zweryfikowanie dawnych obaw
dotyczących rozwoju sytuacji migracyjnej na początku lat 90., które okazały się
nieuzasadnione. Prawdopodobnie znaczenie miały także częstsze kontakty z cudzoziemcami i powszechniejsze występowanie respondentów w roli imigranta.
Pierwszą tezę wydaje się potwierdzać wynik badania z 2012 r., w którym ankietowani mieli za zadanie wskazać kraje pochodzenia pożądanych i niepożądanych
w Polsce imigrantów. W pierwszej kategorii najczęściej typowano obywateli Stanów
Zjednoczonych, Europy Zachodniej (Włochy, Niemcy) i południowych sąsiadów
(Czechy, Słowacja). W drugiej grupie w czołówce, wbrew oczekiwaniom opartym
na wynikach innych badań, znaleźli się mieszkańcy Wietnamu i Korei, dalej dopiero
Rosji, Niemiec, Białorusi i Ukrainy. Brak porównywalnych wyników z 1993 r. uniemożliwia jednoznaczne stwierdzenie ewolucji poglądów młodzieży, jednakże badanie CBOS z 1999 r.341 przeprowadzone na reprezentatywnej grupie Polaków wskazywało na większą niechęć do wschodnich sąsiadów. Być może opinia współczesnej
młodzieży różni się w tym względzie od poglądów całego społeczeństwa, a imigranci z Azji postrzegani są (mimo ich niewielkiej liczebności w kujawsko-pomorskim)
jako najbardziej odmienna pod względem kulturowym, językowym i tym samym
najbardziej obca nacja. Mieszkańcy Rosji, Ukrainy czy Białorusi, w znacznie mniejszym stopniu rozpoznawani w otoczeniu i rzadziej zainteresowani pobytem stałym
(traktujący raczej nasz kraj jako tranzytowy), są przez obecnych studentów odbierani
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Ryc. 1. Z
 estawienie odpowiedzi na pytanie Czy w ostatnim czasie w Polsce pojawiło
się zbyt wielu cudzoziemców?
341

Stosunek do obcokrajowców przebywających w Polsce. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, październik 1999, s.4.
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nieco przychylniej. Nie bez związku z wyrażaną opinią może być też wiek badanych
i wynikający z niego brak obciążeń historycznych.
Jak wspomniano wyżej, drugi wątek przewijający się w badaniu dotyczył percepcji zagrożeń związanych z obecnością w Polsce cudzoziemców. Jedno z pytań skierowanych do studentów, zarówno w 1993 r. jak i w 2012 r., dotyczyło opinii na temat
ewentualnych, związanych z tym negatywnych skutków. W 1993 r. aż 59,8% badanych
potwierdziło taką możliwość, natomiast blisko dwadzieścia lat później już tylko 40,9%.
Częściej negatywne skutki obecności cudzoziemców w Polsce wskazywali mężczyźni
niż kobiety (odpowiednio 50,0% i 35,6%). Udział twierdzących odpowiedzi rósł też
wyraźnie wraz z dochodem respondentów (od 34,9% wśród badanych z przedziału do
500 zł/osobę do 54,1% wśród osiągających dochód powyżej 2000 zł). Różnica między
opiniami mieszkańców miast i wsi ograniczała się do wskazań negatywnych. Wystąpieniu szkodliwych skutków obecności cudzoziemców zaprzeczyło 35,0% responden100%
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Ryc. 2. P
 orównanie odpowiedzi na pytanie Czy obecność cudzoziemców w Polsce
może mieć negatywne skutki?
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tów pochodzących z miast i 28,7% mieszkańców wsi. Wśród nich też odsetek osób nie
mających na ten temat zdania był wyższy, co może się wiązać z rzadszą obecnością
w ich środowisku obcokrajowców. Z kolei porównując opinie badanych z uwzględnieniem ich aktywności migracyjnej można dostrzec pewne różnice – spośród mieszkających dłużej niż 3 miesiące za granicą 38,6% twierdzi, że obecność cudzoziemców nie
niesie za sobą negatywnych konsekwencji, udział ten maleje wraz z częstotliwością
wyjazdów, by wśród osób, które nigdy nie były poza granicami kraju zmniejszyć się
do 30,6%. Różnice te nie są zbyt wysokie, należy jednak pamiętać, że kontakt z cudzoziemcami (nie tylko za granicą ale i w kraju) deklarowało blisko 90% badanych.
Spośród czterech sugerowanych kategorii zagrożeń współczesna młodzież najrzadziej wybierała problem związany z rozpowszechnianiem się chorób (tylko 7% wskazań), natomiast zbliżoną wagę przykładała do zagrożeń kryminalnych (jak kradzieże,
przemyt, prostytucja itp.), gospodarczych (wykup nieruchomości, konkurencja na rynku pracy) i kulturowych (problem z asymilacją, napięcia etniczne itp.). Odpowiedzi
porównano z wynikami sondażu Polacy i inni z 1998 r.342, gdzie aż 70% respondentów
wskazywało na zagrożenia kryminalne. Obawy takie z pewnością w dalszym ciągu są
powszechniejsze w większych skupiskach imigrantów czy w strefie nadgranicznej,
wydaje się jednak, że nastąpiło tu pewne przesunięcie akcentów ku coraz częściej
dostrzeganym problemom społecznym związanym z obecnością cudzoziemców.
Nieco odmienną kwestię, badaną zarówno w 1993 rr jak i w 2012 r., stanowiła ocena zagrożeń z jakimi mogą zetknąć się obcokrajowcy w naszym kraju. Na pytanie „czy spotkałeś
się w Polsce z przejawami nietolerancji wobec cudzoziemców?” blisko dwadzieścia lat
wcześniej odpowiedziało twierdząco aż 93% ankietowanych, tj. o 15,1% więcej niż w 2012
r. W pierwszym badaniu prawie 70% uznało, że przejawy te, lub ich część można
usprawiedliwić (63,0% wskazało, że tak, ale w wyjątkowych sytuacjach). W drugim
badaniu już zdecydowana większość (72,3%) uznała, że są one niedopuszczalne. Wydaje
się zatem, że poziom akceptacji dla jakichkolwiek przejawów nietolerancji wobec
cudzoziemców znacząco zmalał. W 2012 r. nieco mniejszy odsetek osób uznał też, że cudzoziemcom w Polsce może grozić niebezpieczeństwo (było to odpowiednio 61,4% w najnowszym badaniu i 79,8% w 1993 r.).
Pewnych zmian w poglądach młodych Polaków dowodzą także odpowiedzi na
pytania dotyczące hipotetycznych sytuacji kontaktu z obcokrajowcami. Wśród tej
kategorii znalazło się m.in. pytanie, w którym respondenci mieli wyrazić osąd, czy
przeszkadzałoby im bliskie sąsiedztwo cudzoziemca. Zarówno w 1993 r. jak i w 2012
r. większość ankietowanych stwierdziła, że nie, jednakże we wcześniejszym badaniu
15,4% dało odpowiedź twierdzącą a w 2012 r. prawie o połowę mniej – 8,6%. W grupie tej przeważali mężczyźni (16,0% wobec 4,9% kobiet), mieszkańcy miast (10,0%
przy 4,2% osób pochodzących ze wsi) oraz, podobnie jak w poprzednich pytaniach,
akceptacja dla cudzoziemców, tym razem jako sąsiadów, malała wyraźnie wraz z dochodem (od 97,6% wskazań aprobujących wśród najgorzej sytuowanych do 88,2%
wśród badanych o najwyższym dochodzie). W pytaniu tym dwukrotnie częściej od342

Wyniki sondażu CBOS: E. Nowicka Polacy i inni, 1998 r.
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powiedź twierdząca była wybierana przez osoby nie mające w rodzinie obcokrajowca
(9,6% przy 4,9%) i te, które nie znają osobiście cudzoziemca (11,9% przy 6,5%).
Obraz coraz bardziej tolerancyjnych postaw wobec obcych burzy jednak rozkład
odpowiedzi na pytanie czy przeszkadzałaby ci odmienna religia sąsiada-cudzoziemcy? W 1993 r. 48% wskazało, że zdecydowanie nie, w 2012 r. o 10% mniej
ankietowanych (38,1%). Nieznacznie zwiększył się też odsetek deklarujących, że
zdecydowanie tak (z 3,9% na 4,9%) i twierdzących, że tak, ale tylko w niektórych
przypadkach (z 14,9% na 15,7%). W 2012 r. twierdząco na to pytanie odpowiadali znacznie częściej mężczyźni (10,5% zdecydowanie tak i 20,9% tak, w niektórych
przypadkach, podczas gdy dla kobiet udział tych wskazań wynosił zaledwie 2,0%
i 13,1%). Opinie mieszkańców miast i wsi nie różniły się w żaden istotny sposób, podobnie osób mających kontakt z cudzoziemcami w Polsce. Natomiast najbardziej negatywnie do odmiennej religii sąsiada-obcokrajowca byli nastawieni ci respondenci,
którzy mieszkali za granicą dłużej niż 3 miesiące. Być może ta kategoria częściej niż
inni miała osobiście do czynienia z sąsiadami cudzoziemcami będącymi wyznawcami innej religii. Powierzchowny kontakt z nimi, uleganie panującym za granicą
stereotypom, przy braku zrozumienia ich odmienności religijnej mógł wpłynąć na
kształt poglądów wyrażanych w badaniu.
W ankiecie z 2012 r. dodatkowo zapytano respondentów czy w Polsce powinny powstawać miejsca kultu dla wyznawców innych religii. 69,9% badanych (częściej kobiet, mieszkańców miast i mających w kraju kontakt z cudzoziemcami) stwierdziło, że tak, jednakże
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Ryc. 3. S truktura odpowiedzi na pytanie Czy przeszkadzałoby ci bliskie sąsiedztwo
cudzoziemca?
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Ryc. 4. O
 dpowiedzi respondentów na pytanie Czy przeszkadzałaby ci odmienna religia sąsiada-cudzoziemcy?
poproszeni o wskazanie, którą z wymienionych świątyń akceptują, typowali najchętniej
cerkiew (62,4%), nieco rzadziej synagogę (59,9%), wyraźnie rzadziej meczet (52,0%).
Istotnych informacji na temat stosunku do obcokrajowców dostarczyły także odpowiedzi na pytanie o akceptację związków małżeńskich zawieranych z cudzoziemcami. Ponad połowa badanych w 2012 r. wskazała, że zdecydowanie je aprobuje 56,0% (wśród kobiet 63,6%), 31,4% tylko w niektórych przypadkach. Częściej także
pozytywnie na ten temat wyrażali się mieszkańcy wsi, posiadający (wielokrotnie za
sprawą związków małżeńskich) cudzoziemca w rodzinie (61,9% zdecydowanie tak)
oraz respondenci znający osobiście obcokrajowca mieszkającego w Polsce (61,5%).
Zależność między opinią na ten temat a dochodem jest trudna do uchwycenia, wydaje się zatem, że kwestia ta jest raczej związana z uwarunkowaniami kulturowymi
a znaczna aprobata kobiet, zwłaszcza tych pochodzących z obszarów wiejskich dowodzi, iż w dalszym ciągu małżeństwo z obcokrajowcem jest uznawane w niektórych środowiskach za rodzaj awansu społecznego.
Podsumowanie
Zaprezentowane powyżej fragmenty wyników badań potwierdzają zakładane na
wstępie zmiany opinii i postaw młodzieży akademickiej. Z pewnością, jak wyka-
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zano, kontakty z cudzoziemcami wpływają na kształtowanie poglądów na ich temat – poznanie obcych wypiera często fałszywe stereotypy – stąd też stwierdzony
wzrost poziomu aprobaty dla cudzoziemców. Warto jednak jeszcze raz podkreślić, że
mimo ogólnie bardziej tolerancyjnego nastawienia rośnie paradoksalnie niechęć do
odmienności związanej z odrębnością religijną. Może być to wywołane niechętnym
stosunkiem do wyznawców islamu kojarzonych obiegowo z aktami terrorystycznymi, lub też wiązać się z obserwowanym w krajach Europy Zachodniej wzrostem
napięć na tle etnicznym i narastającą falą nacjonalizmów.
Nie rozstrzygając tych kwestii warto w ramach podsumowania wskazać na opinie młodych Polaków o stopniu tolerancji naszego społeczeństwa. Jak wynika z badań z 2012 r.
większość respondentów (60,2%) twierdzi, że Polacy nie są narodem tolerancyjnym
(w tym co dziesiąty uważa, że zdecydowanie nie). Wśród ankietowanych przeświadczonych silnie o tolerancji naszego społeczeństwa znalazło się tylko 4,4% badanych.
Na koniec można zaryzykować jeszcze jedną tezę. Być może w ciągu ostatnich
dwudziestu lat poziom akceptacji dla obcych zwiększył się, być może oswoiliśmy się
z obecnością imigrantów, w dalszym ciągu niezbyt powszechną, może jednak manifestowana tolerancja jest kwestią większej poprawności politycznej, której znaczenia
do końca nie rozumiemy, ale uważamy za właściwe, aby w jej duchu formułować
opinie na temat przedstawicieli innych nacji.
Summary
University students’ views on foreigners in Poland - the evolution of attitudes
and beliefs
The analysis covers the results of the research on attitudes and opinions on foreigners expressed by the students of the Nicolaus Copernicus University in Torun. It
compares the results of the questionnaire interviews conducted nearly 20 years ago
among the same category of respondents. The aim of the study was to determine the
evolution of the views of university students on the issue of openness to foreigners,
the perceived risks associated with the presence of immigrants in the country, etc.
The obtained results confirm the earlier assumptions on changes of opinions and attitudes of university students. Contacts with foreigners influence their views on the
subject, and therefore the increased level of acceptance of foreigners was found out.
However, despite the generally more tolerant attitude towards foreigners, aversion
related to differences in religion is, paradoxically, on the rise.
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Uwarunkowania procesu adaptacji przesiedleńców
(repatriantów) przybywających do Polski
w latach 1992-2011

Wstęp
Omawiając współczesne powroty Polaków do ojczyzny z azjatyckiej części byłego ZSRR warto nawiązać do masowych przesiedleń podjętych bezpośrednio po
zakończeniu II wojny światowej, a także w drugiej połowie lat 50.343.
W latach 1944-1949 wyjechało 1 507 tys. osób344. Byli to głównie Polacy z województw: stanisławowskiego, tarnopolskiego, lwowskiego i wołyńskiego345. Natomiast na obszarze centralnych i północnych Kresów Wschodnich odmówiono zgody
na wyjazd połowie ludności polskiej346. Odrębne transporty zorganizowano dla osób
repatriujących się z azjatyckiej części Związku Sowieckiego347.
Dane spisu ludności przeprowadzonego na terytorium ZSRR w 1959 roku dowodziły, że w granicach państwa przebywa 1 380 tys. osób deklarujących narodowość polską348. Rozpoczęta jesienią 1955 roku druga fala wyjazdów do PRL objęła prawie ćwierć
miliona osób349. Również tę akcję przesiedleńczą można uznać za fragmentaryczne rozwiązanie problemu, ponieważ kolejne spisy ludności przeprowadzone w późniejszym
 województwach wschodnich wg danych ze spisu ludności z 1931 roku mieszkało 13 021 tys. osób w tym 5 597
W
tys. Polaków (wg kryterium językowego). Zob. wydawnictwa spisowe dla poszczególnych województw; wydanie
GUS, lata 1935-1937.
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które po utworzeniu Państwa Polskiego w 1918 roku pozostały w ZSRR.
349
M. Latuch, Repatriacja ludności polskiej w latach 1955-1960 na tle zewnętrznych ruchów wędrówkowych, Warszawa 1994, s. 54.
343
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czasie nadal wykazywały obecność ponad miliona osób narodowości polskiej w Związku Sowieckim350. Po zakończeniu obowiązywania umowy pomiędzy PRL i ZSRR przesiedlenia zdarzały się incydentalnie i odbywały się w trybie indywidualnym351.
Idea umożliwienia przesiedlenia się Polakom ze Wschodu odżyła po upadku systemu komunistycznego w Europie. Jednocześnie – ze względu na ówczesną sytuację
społeczno-gospodarczą starano się ograniczać za pomocą instrumentów prawnych imigrację Polaków z byłego ZSRR352. W efekcie o ile granica nadal pozostawała otwarta,
o tyle praktycznie nie istniała żadna możliwość trwałego osiedlenia się w Polsce.
Utrwalona w polskim ustawodawstwie definicja repatrianta odbiega od kryteriów prawnych i socjologicznych przyjętych w opracowaniach międzynarodowych353. Warto podkreślić, że obecnie pojęcie „repatriacja” jest stosowane przez Wysokiego Komisarza do Spraw
Uchodźców do opisu przemieszczeń ludności w Ameryce Południowej lub w Afryce354.
Jak wynika z zapisów ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji355 za tę formę
migracji uznawany jest przyjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego, które posiadają wizę krajową w celu repatriacji i zamierzają osiedlić się na
stałe. Definiowanie tego typu migracji jako repatriacji jest o tyle nieuzasadnione, że współcześnie do Polski przesiedlają się osoby, które najczęściej są potomkami Polaków, którzy
decyzją władz Związku Sowieckiego utracili obywatelstwo polskie, a ponadto miejscem
zamieszkania ich przodków były miejscowości znajdujące się obecnie w granicach Litwy,
Białorusi lub Ukrainy356. Obowiązująca od 2001 roku ustawa wyraźnie określiła preferencje
terytorialne prowadzonej akcji – o ile do grudnia 2000 roku wnioski o objęcie tą uprzywilejowaną formą migracji, mogły składać osoby z całego obszaru byłego ZSRR, to z dniem
wejścia w życie nowych przepisów możliwość taką zachowano wyłącznie dla osób (i ich
potomków), którzy do 1991 roku trwale zamieszkiwali w azjatyckiej części byłego Związku Sowieckiego357. Zatem uwzględniając nieadekwatność stosowania terminu „repatriacja”
Население СССР 1987 (Статистический сборник), Москва, 1988, s. 99.
M. Ruchniewicz, Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955-59, Warszawa 2000, s. 256.
352
Do powyższej tezy odnosi się wypowiedź Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców – min. P. Stachańczyka, stenogram Sprawozdania Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o repatriacji (druki nr 1855 i 1915),
27 sierpnia 2003r.
353
Termin repatriacja współcześnie dobrze opisuje powroty z wychodźstwa zarobkowego do państw zachodnich Unii
Europejskiej, które w 2004 roku otworzyły rynki pracy dla pracowników z Polski.
354
Zob. Uchodźcy świata. 50 lat pomocy humanitarnej, UNHCR 2000.
355
Dz. U. Nr 53, poz. 532; art. 1 ust. 2.
356
Okoliczności, które spowodowały masowe przemieszczenia Polaków do azjatyckiej części ZSRR są wskazane
w następujących aktach prawnych oraz materiałach źródłowych: Uchwała Rady Komisarzy Ludowych ZSRR nr
776-120 ss z 28 kwietnia 1936r. O wysiedleniu z USSR i osiedleniu w Obwodzie Karagandyjskim Kazachskiej
ASSR 15 000 polskich i niemieckich rodzin, w: Z dziejów Polaków w Kazachstanie 1936-1956; Zbiór dokumentów z Archiwum Prezydenta Republiki Kazachstanu, Oficyna Olszynka, Warszawa 2006, s. 21-24; Из истории
поляков в Казахстане (1936-1956 гг.): Сборник документов / (red.) Абылхожин Б.Ж., Дегитаева Л.Д.,
Зинкевич И.Б., Сариева Р.Х.; Сост.: Грибанова Е.М. Зулкашева А.С., Маскеев М.У., Арх. Президента Респ.
Казахстан, Ком. по управлени. архивами и документацией М-ва культуры, инфор. и обществ. согласия
Респ. Казахстан, Казакстан, Алматы 2000, s. 18-21; M. Iwanow, Pierwszy naród ukarany; Polacy w Związku
Radzieckim 1921-1939, Warszawa-Wrocław 1991, s. 369-378.
357
Ustawodawca przyjął założenie, że osoby znajdujące się w poza republikami bałtyckimi i wschodniosłowiańskimi – za
wyjątkiem azjatyckiej części RFRR, miały ograniczone możliwości ubiegania się o wyjazd do Polski od 1944 roku.
350
351
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do opisu przesiedleń osób polskiego pochodzenia z byłego ZSRR, zaproponowano nowe
określenie – impatriacja358, które pełniej oddaje specyfikę tego typu migracji, uwzględniając m.in. różnicę pokoleniową osób przemieszczających się do historycznej ojczyzny oraz
wieloletnie odseparowanie od możliwości pielęgnowania polskiej tożsamości359.
1. Przesiedlenia do Polski w latach 1992-2010
Analizując krajowe doświadczenia związane z przesiedlaniem się osób polskiego
pochodzenia na terytorium RP można wyróżnić dwa zasadnicze okresy: pierwszy – żywiołowy, który w dużym stopniu wynikał z destabilizacji politycznej, społecznej oraz
gospodarczej na obszarze byłego Związku Radzieckiego, oraz drugi – umiarkowany,
który charakteryzował się ograniczeniem terytorialnym, a także postępującą stabilizacją polityczną oraz korzystnymi zmianami gospodarczymi w Federacji Rosyjskiej.
W latach 1992-2000 do Polski przesiedliło się ogółem 1501 osób, w tym samym
okresie kolejnych 1619 osób oczekiwało na decyzję w sprawie repatriacji360. Warto
odnotować, że w grupie osób objętych postępowaniem o udzielenie wizy repatriacyjnej znalazły się także osoby z państw zachodnich: Szwajcarii, Niemiec, Holandii,
Szwecji, Wielkiej Brytanii, Kanady i Brazylii361.
Tabela 1. Republika pochodzenia repatriantów w latach 1992-2000
Republika pochodzenia
repatrianci
pobyt stały
pobyt czasowy
Federacja Rosyjska
11
9
8
Ukraina
79
58
79
Białoruś
20
10
26
Mołdowa
5
6
Litwa
9
8
Łotwa
2
3
3
Kazachstan
906
102
84
Kirgistan
5
2
Uzbekistan
5
1
Ogółem
1042
183
216
Źródło: dane MSWiA z 12 stycznia 2001 roku; maszynopis powielony.

Prowadzona przez władze polskie akcja przesiedleń z byłego ZSRR objęła w latach 2001-2010 ogółem 3576 osób, przy czym w 2010 roku do Polski przyjechało jeZob. P. Hut, Warunki życia i proces adaptacji repatriantów w Polsce w latach 1992-2000, IPS, Warszawa 2002.
Dotyczy to głównie Polaków deportowanych do azjatyckiej części b. ZSRR.
360
Dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 12 stycznia 2001; maszynopis powielony.
361
Na podstawie analizy danych urzędowych można stwierdzić, że żadna z osób ubiegających się o wydanie wizy
repatriacyjnej z państw zachodnich nie otrzymała zgody na uprzywilejowany tryb nabycia obywatelstwa RP, natomiast uzyskiwały one zgodę na pobyt stały lub czasowy. Należy także odnotować skalę nieustaleń – w świetle danych urzędowych znalazły się bowiem osoby, które wszczęły procedurę repatriacyjną będąc już w Polsce (w tym
5 repatriantów), a także osoby o nieokreślonym kraju pochodzenia (w tym 23 repatriantów).
358
359
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dynie 168 osób. Analiza danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pozwala stwierdzić, że w ostatnich latach mamy do czynienia z coraz mniejszą skalą przyjazdów
Polaków ze Wschodu.
Tabela 2. Liczba osób przesiedlonych do Polski w latach 2001-2010
Status pobytu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
w Polsce
Repatrianci
(w tym: dzieci) 603 613 301 269 252 239 248 204
Członkowie
rodzin
101 70
52
33
43
48
88
30
repatriantów
Ogółem
704 683 353 302 295 287 336 234

2009 2010
165

138

49

30

214

168

Źródło: Informacja o przebiegu repatriacji w roku 2010, MSW, Warszawa 2011, s. 20, maszynopis powielony.

Z danych urzędowych wynika, iż w 2010 roku w dwóch województwach nie osiedliła się żadna osoba w ramach akcji repatriacyjnej. Odnotowana statystycznie stosunkowo liczna grupa przesiedleńców w województwie łódzkim była uwarunkowana
szczególną sytuacją – konfliktem etnicznym w południowym Kirgistanie362. Natomiast
najliczniejsza grupa osiedliła się w województwie mazowieckim363.
Tabela 3. Struktura repatriantów osiedlonych w poszczególnych województwach
w 2010 r.
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Województwo:
dorosłych
członków
dzieci
przesiedlonych
repatriantów
rodziny
do 18 roku
osób ogółem
repatrianta
życia
dolnośląskie
14
5
3
22
kujawsko4
1
2
7
pomorskie
lubelskie
3
1
0
4
lubuskie
4
0
0
4
łódzkie
15
6
6
27
małopolskie
8
4
3
15
mazowieckie
27
1
10
38
opolskie
4
1
0
5
podkarpackie
1
0
0
1
podlaskie
2
2
3
7
Na prośbę proboszcza parafii w Dżalalabadzie, w trybie pilnym umożliwiono przesiedlenie się do Polski 4 rodzin z terytorium objętego zamieszkami (ogółem 15 osób, w tym 5 dzieci). W zaistniałej sytuacji Rada Miejska
w Łodzi podjęła trzy uchwały w zakresie zapewnienia repatriantom lokali mieszkalnych. Informacja o przebiegu
repatriacji w roku 2010; MSW, Warszawa 2011, s. 19, maszynopis powielony.
363
Dane MSWiA z dn. 12 stycznia 2001 roku; maszynopis powielony.
362
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pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińskomazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Ogółem

15
7
0

4
3
0

7
4
0

26
14
0

1

0

0

1

0
4
109

0
0
28

0
0
38

0
4
175

Źródło: Informacja o przebiegu repatriacji w roku 2010; MSW, Warszawa 2011, s. 12, maszynopis powielony.

Warto także podkreślić, że przy uwzględnieniu ilości rodzin jako docelowe miejsce osiedlenia dominują województwa: mazowieckie, pomorskie i łódzkie. Niniejsze dane pozwalają
na dostrzeżenie istotnej zmiany, która następuje w strukturze osiedleń osób objętych repatriacją – na mocy poprzednich regulacji prawnych, przesiedleńcy przybywali głównie do województw: dolnośląskiego, mazowieckiego oraz małopolskiego, w których osiedliło się do 2000
roku 391 repatriantów (36% ogółu) oraz udzielono 181 wiz pobytowych (78% ogółu)364.
Tabela 4. Województwo osiedlenia rodzin repatriantów w 2010 r.
Województwo osiedlenia:
Liczba osiedlonych rodzin repatriantów
dolnośląskie
7
kujawsko-pomorskie
3
lubelskie
3
lubuskie
2
łódzkie
9
małopolskie
7
mazowieckie
17
opolskie
3
podkarpackie
1
podlaskie
2
pomorskie
12
śląskie
4
świętokrzyskie
0
warmińsko-mazurskie
1
wielkopolskie
0
zachodniopomorskie
1
Ogółem
72

Źródło: Informacja o przebiegu repatriacji w roku 2010; MSW, Warszawa 2011, s. 12, maszynopis powielony.

Kwestionowanie dotychczasowych rozwiązań prawnych tego procesu stanowiło
przesłankę do opracowania i złożenia w dniu 15 września 2010 roku obywatelskie364

Tamże.
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go projektu ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich 365. Proponowane zmiany legislacyjne koncentrowały się głównie na poszerzeniu odpowiedzialności instytucji państwowych RP za przebieg adaptacji przesiedleńców, a w efekcie nadanie mu wyraźnej dynamiki366. Na przełomie 2010/2011
roku projekt ustawy został przekazany do uzgodnień w Sejmowej Podkomisji powołanej przy Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP367. W przyjętej do prac legislacyjnych wersji obywatelskiego projektu ustawy o powrocie do
Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych
przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich – składającej się z 10
rozdziałów i 45 artykułów, obowiązek zapewnienia lokalu mieszkalnego dla przesiedleńców powierzono Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Proponuje
się także dopuszczenie zagwarantowania lokalu mieszkalnego przez obywatela RP
(przez okres minimum dwóch lat)368.
W dalszym – 4 rozdziale pt. „Formy i tryb udzielania pomocy dla repatriantów”
zawarto szczegółowe regulacje w tym zakresie – w tym refundację wydatków
związanych z wyjazdem na pobyt stały do Polski całego gospodarstwa domowego
przesiedleńców (m.in. dodatkowe świadczenie na transport ruchomości)369, pomoc
materialną na zagospodarowanie się w nowym miejscu oraz „zasiłek szkolny” dla
małoletnich podlegających obowiązkowi edukacji. Zgodnie z art. 16 ustawy przesiedleńcy zyskaliby także uprawnienia do bezpłatnego uczestnictwa w kursach
adaptacyjnych i językowych. Należy tu zwrócić uwagę na fakultatywny charakter
tego typu „szkolenia” – co można uznać za odejście od projektowanego w ramach
prac zespołu działającego w KPRM obligatoryjnego uczestnictwa w programie
adaptacyjnym370. Na szczególną uwagę zasługują art. 22-28 omawianego projektu
ustawy – dotyczą one metod i finansowania aktywizacji zawodowej przesiedleńców. Przede wszystkim – a jest to bardzo istotne, przyjmuje się, że imigrant narodowości polskiej (ale także członkowie jego gospodarstwa domowego) może
mieć trudności z wejściem na krajowy rynek pracy. Podobna diagnoza znalazła
odzwierciedlenie w aktualnie obowiązującej ustawie, przy czym zakres pomocy
ze strony administracji państwowej był bardziej ograniczony.
Odrębną (i wymagającą dyskusji) sprawą jest proponowany zapis art. 29, który
Projekt dostępny na stronach Sejmu RP (http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=22).
P. Hut, Współczesne przesiedlenia do Polski – uwarunkowania prawne i proponowane zmiany dotyczące repatriacji, Polityka Społeczna 4/2011 (445).
367
Następnie w dniu 23 listopada 2011 roku został skierowany do czytania na posiedzeniu Sejmu RP. Dnia 2 grudnia
2011 roku odbyło się pierwsze czytanie w Sejmie RP i debata nad proponowanymi zmianami. Następnego dnia
projekt skierowano do dalszych omówień w: Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Łączności
z Polakami za Granicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Sejm RP, Druk nr 3605.
368
Art. 11 par. 2 ust. 3 obywatelskiego projektu ustawy.
369
W uzasadnionych przypadkach wypłata może nastąpić już w kraju pochodzenia i jest dokonywana przez konsula.
370
Na podstawie dotychczasowych badań empirycznych realizowanych w środowiskach przesiedleńców zdiagnozowane zostały problemy adaptacyjne. Przy założeniu, że najszybciej wyemigrowali z kraju pochodzenia najlepiej
wykształceni i przedsiębiorczy można przyjąć, że w kolejnych grupach przyjeżdżających problemy adaptacyjne
będą charakteryzowały się wyższym stopniem dotkliwości.
365
366
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gwarantuje członkom przesiedleńczego gospodarstwa domowego wypłatę świadczenia pieniężnego (1175 zł miesięcznie przez trzy lata) na pokrycie wydatków związanych z nauką języka, utrzymaniem i ponoszeniem wydatków na czynsz371.
W Rozdziale 7 omawianego projektu ustawy (art. 30-32) proponuje się powołanie
Rady do Spraw Repatriacji372. Powołanie tego ciała zostało zaprojektowane podczas
prac zespołu działającego w KPRM – planowano wówczas stworzenie jednego organu, który rozpatrywałby sprawy związane zarówno z wydawaniem Karty Polaka, jak
też z procesem przesiedlania się do Polski.
2. Cel i przebieg przeprowadzonego badania
Intencją zrealizowanego badania373 była diagnoza sytuacji, w której znalazły się
osoby narodowości polskiej i członkowie ich rodzin osiedleni na mocy przepisów
ustawy o repatriacji w Polsce (lub uznani za repatriantów). Wśród kluczowych zagadnień znalazły się sprawy związane z pokonywaniem barier formalnych, warunkami życia i pracy oraz kontaktami społecznymi w nowym środowisku. Dla pozyskania informacji o sytuacji, w jakiej znaleźli się po osiedleniu w Polsce repatrianci
zdecydowano o przeprowadzeniu badania dwustopniowego, na które składały się
wywiady pogłębione oraz ankieta pocztowa rozesłana do wszystkich gospodarstw
domowych poza Warszawą.
Realizację wywiadów rozpoczęto 15 maja 2011 roku374. Na podstawie uzyskanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji bazy adresowej wytypowano 35 gospodarstw domowych respondentów. Ostatecznie – na skutek licznych
odmów, a także zmian miejsca stałego pobytu repatriantów, udało się przeprowadzić wywiady pogłębione jedynie w Warszawie. Ogółem badaniem objęto 45
osób w 20 gospodarstwach domowych. Osoby te przybyły na terytorium Polski od
początku 2001 roku.
Obiektywne trudności z dotarciem do respondentów (rozproszenie terytorialne,
odmowy lub zmiana adresu zamieszkania) spowodowały rezygnację z tej techniki
badawczej i podjęcie decyzji o rozesłaniu do wszystkich gospodarstw domowych
kwestionariusza ankiety pocztowej375. Badaniem objęto ogółem 147 gospodarstw
domowych, które zgodnie z urzędową ewidencją tworzyło 369 osób. Należy zazna wiadczenie ma być finansowane ze środków zarezerwowanych w budżecie wojewody, a wypłacane przez staŚ
rostę. Ponadto wypłata tego świadczenia (waloryzowanego przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych) nie ogranicza prawa do ubiegania się o świadczenia na podstawie ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej.
372
Koncepcja utworzenia tego organu wywodzi się z powołanej ponad dekadę temu – Rady do Spraw Uchodźców,
która orzeka w sprawach cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy na terytorium RP. Ponadto
istnieje Rada do Spraw Polaków na Wschodzie, która rozpatruje odwołania osób ubiegających się o potwierdzenie
polskiej tożsamości z byłego ZSRR.
373
Badanie zostało przeprowadzone w 2011 roku przez Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego,
kierownik badań – P. Hut.
374
Ostatni wywiad przeprowadzono 30 czerwca 2011 roku.
375
Respondenci otrzymywali przesyłkę zawierającą list informujący o placówce prowadzącej badanie oraz jego celu,
a także zaadresowaną kopertę zwrotną opatrzoną znaczkiem pocztowym.
371
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czyć, że 184 osoby przesiedliły się w 2008 roku, zaś 81 w 2010 r.376. W gospodarstwach domowych respondentów było 199 osób, w tym 22 w wieku poprodukcyjnym oraz 54 dzieci (do 18-go roku życia).
3. Cechy społeczno-demograficzne respondentów
Informacje uzyskane podczas wywiadów pogłębionych pozwoliły na ustalenie
doświadczeń życiowych osób osiedlonych w Warszawie. W wypowiedziach licznych badaczy zagadnień związanych z imigracją Polaków ze Wschodu, pojawiają się
uwagi o szczególnych uwarunkowaniach przemieszczeń do Warszawy, bowiem tylko
nielicznym udaje się uzyskać zaproszenie od władz stołecznego miasta, a ponadto
późniejsze wejście na rynek pracy jest ułatwione.
Tabela 5. Kraj pochodzenia i struktura wieku respondentów w gospodarstwach
domowych przesiedleńców z Warszawy
Liczba członków
W tym osoby
Kraj
W tym dzieci do
gospodarstwa
w wieku
pochodzenia
18-go
roku życia
domowego
poprodukcyjnym
Kazachstan
Ukraina
Białoruś
Ogółem

40
3
2
45

17
1
1
19

20
2
0
22

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w wywiadach pogłębionych.

Przede wszystkim należy wskazać, że najliczniej przesłali odpowiedzi przesiedleńcy z Kazachstanu. Ponadto aktywny udział w badaniu wzięli respondenci z Federacji Rosyjskiej,
Uzbekistanu, a także z Białorusi i Ukrainy – co nieco może zaskakiwać przy uwzględnieniu obowiązujących regulacji prawnych377. Natomiast nie zdecydowali się na udział
w badaniu przesiedleńcy z następujących państw: Kirgistan, Gruzja, Mołdawia, Turcja
i Tunezja378. Szczegółowe dane aktywnych uczestników badania przedstawia tabela 6.
 dniu 3 sierpnia 2011 roku rozesłano do respondentów kwestionariusze. Wkrótce zwrócono dwie przesyłki,
W
które opatrzono adnotacją o zmianie miejsca pobytu respondenta. Po upływie dwóch tygodni napłynęła pierwsza
fala odpowiedzi; ostatnie uwzględnione w niniejszym opracowaniu kwestionariusze z odpowiedziami napłynęły
10 października 2011 roku. Kwestionariusze zostały rozesłane do respondentów dokładnie 11 lat później i podobnie jak poprzednio badanie miało charakter ogólnopolski i było realizowane w Instytucie Polityki Społecznej
Uniwersytetu Warszawskiego. Respondenci zostali poinformowani, że mogą wypełniać kwestionariusze także
w języku rosyjskim.
377
Obowiązujące przepisy wykluczają możliwość ubiegania się o wizę repatriacyjną przez obywateli Białorusi
i Ukrainy – o ile do 1991 roku nie mieszkali oni na stałe w azjatyckiej części byłego ZSRR. Respondenci prawdopodobnie wywodzili się z deportowanych do azjatyckiej części ZSRR rodzin i dopiero korzystając z liberalizacji systemu politycznego powrócili do rodzinnych miejscowości na Kresach Wschodnich, a następnie podjęli
decyzję o dalszej migracji do Polski. Przeprowadzone badanie pozwoliło ustalić, że osoby z dwóch gospodarstw
domowych po 1991 roku przemieściły się z Kazachstanu do Federacji Rosyjskiej (3 osoby) oraz na Białoruś (4
osoby).
378
Prawdopodobnie przesiedleńcy z Turcji i Tunezji do 1991 roku mieszkali w azjatyckiej części b. ZSRR, a następnie wyemigrowali poza granice Wspólnoty Niepodległych Państw, Gruzji oraz republik bałtyckich.
376
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Tabela 6. Kraj pochodzenia i struktura wieku respondentów w gospodarstwach
domowych przesiedleńców z całej Polski
Liczba członków
W tym osoby
Kraj
W tym dzieci do
gospodarstwa
w wieku
pochodzenia
18-go
roku życia
domowego
poprodukcyjnym
Kazachstan
Uzbekistan
Federacja
Rosyjska
Ukraina
Białoruś
Ogółem

149
25

14
2

44
5

11

1

4

9
5
199

3
2
22

1
0
54

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w ankiecie pocztowej.

Analiza struktury wojewódzkiej uczestników badania pozwala na stwierdzenie, że
najliczniej w badaniu były reprezentowane gospodarstwa domowe z Zachodniego
Pomorza oraz Dolnego Śląska. Zgromadzone dane pozwalają także dostrzec, iż zaledwie z 7 województw udało się pozyskać odpowiedzi od repatriantów z Federacji
Rosyjskiej, Ukrainy i Białorusi (szczegółowe dane przedstawia tabela 7).
Tabela 7. Struktura województw osiedlenia ankietowanych gospodarstw domowych
przesiedleńców z uwzględnieniem kraju pochodzenia
Ogółem
W tym ankietowane
ankietowane
gospodarstwa
domowe
Województwo
gospodarstwa
z Federacji Rosyjskiej,
domowe
Ukrainy i Białorusi
zachodniopomorskie
8
2
dolnośląskie
7
1
pomorskie
4
1
mazowieckie
3
1
śląskie
3
1
małopolskie
3
0
opolskie
3
0
lubelskie
2
0
wielkopolskie
2
0
podkarpackie
1
1
świętokrzyskie
1
0
warmińsko-mazurskie
1
0
lubuskie
1
1
podlaskie
1
0
ogółem
40
8
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w ankiecie pocztowej.

226

Część 2. Imigranci w Polsce

Zrealizowane badanie pozwala także na określenie struktury osiedlenia respondentów
przy uwzględnieniu stopnia urbanizacji. Do grupy respondentów osiadłych w dużych
miastach należy dodać 5 osób wywodzących się z Ukrainy i Białorusi, z którymi przeprowadzono wywiady pogłębione. Na podstawie wyników badania można stwierdzić,
że ponad połowa ankietowanych gospodarstw domowych na stałe mieszkała w dużych
miastach wojewódzkich: w Szczecinie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Białymstoku
i Rzeszowie379. Ogółem w dużych miastach osiedliło się 88 respondentów380 – w tej grupie najliczniejsi są byli obywatele Kazachstanu – 57 osób, ponadto 14 osób posiadało
wcześniej obywatelstwo Uzbekistanu, 11 – Federacji Rosyjskiej i 6 – Ukrainy.
W miastach średniej wielkości (do 100 tys. mieszkańców) było 25 przesiedleńców
z Kazachstanu, 9 z Uzbekistanu oraz 3 z Federacji Rosyjskiej. Warto zaznaczyć, że z grona wszystkich osób objętych badaniem 44 osoby po przyjeździe do Polski zamieszkały
na wsi (w tej grupie byli wyłącznie przybysze z Kazachstanu i pięć osób z Białorusi).
4. Przesiedlenie się do Polski
Prowadzona przez polskie władze akcja zachęcająca do przyjazdu do naszego kraju
cechuje się malejącą dynamiką, przy czym uwarunkowana jest ona gotowością podmiotów samorządowych do przyjęcia na siebie odpowiedzialności za zagwarantowanie przybyszom mieszkania oraz źródła utrzymania. Nie powinno zatem dziwić, że
wśród wypowiedzi uczestników badania ankietowego znalazła się także informacja
o 8-letnim oczekiwaniu na przesiedlenie do Polski. Wielu innych osób oczekiwało po
kilka lat. Tylko respondenci z jednego gospodarstwa domowego przesiedli się bardzo
szybko - w ciągu 5 miesięcy381. Warto podkreślić, że do azjatyckiej części ZSRR deportowana była ludność z obszarów, które przyłączono do tego państwa382 i nie posiadła
ona zbyt wielu więzów z krewnymi zza Bugu, natomiast w wyniku ograniczeń administracyjnych narzuconych przez władze sowieckie praktycznie niemożliwe stało się
pielęgnowanie rodzinnych kontaktów transgranicznych.
W badaniu z 2000 roku respondenci oczekiwali krócej na przyjazd na stałe do Polski, ale też krócej trwała możliwość legalnego wyjazdu osiedleńczego do Polski. W jednym przypadku respondent wskazał, że na przesiedlenie oczekiwał całe życie, w badaniu
z 2011 roku takich opinii już nie było. Wreszcie na odrębne potraktowanie zasługuje kwestia czynników uzasadniających podjęcie decyzji o opuszczeniu dotychczasowego miejsca zamieszkania. Lata 90. ubiegłego wieku w przestrzeni postsowieckiej charakteryzowały się znaczącymi przeobrażeniami politycznymi oraz załamaniem gospodarczym, co
bez wątpienia sprzyjało podejmowaniu decyzji migracyjnych, wobec narastających problemów materialnych. Ponadto w tamtym czasie w polskich rodzinach w Kazachstanie,
 badania pocztowego zostali wyłączeni przesiedleńcy mieszkający w Warszawie.
Z
Ogółem uczestników badania osiadłych w miastach było 93,w tym ogółem 9 byłych obywateli Ukrainy i 2 Białorusi.
381
W tym samym badaniu ankietowani z Kazachstanu wskazywali nawet na 15-letni okres oczekiwania na wyjazd
do Polski.
382
Wyjątek stanowi tzw. Okręg Białostocki z Łomżą i okolice Przemyśla.
379
380
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w Federacji Rosyjskiej lub na obszarach dawnych województw wschodnich II RP, liczna
była grupa osób, które pamiętały jeszcze z lat dziecinnych życie w Polsce. Była to także
grupa, która nie miała większych problemów z udokumentowaniem swego polskiego
pochodzenia. Przesiedleńcy współcześni to w dominującej części potomkowie represjonowanych Polaków z Kresów Wschodnich, którzy nie mieli zbyt wielu okazji dobrego
opanowania języka polskiego i przyswojenia polskich zwyczajów.
Rozpoczęcie procedury administracyjnej związanej z przesiedleniem skutkuje koniecznością pokonania licznych problemów – należy zgromadzić wymagane dokumenty
potwierdzające polskie pochodzenie, odbyć wizyty w konsulacie i przede wszystkim trzeba mieć formalnie potwierdzone zaproszenie z Polski, w którym określone są gwarancje
dotyczące zapewnienia lokalu mieszkalnego i źródła utrzymania przynajmniej dla jednej
osoby w gospodarstwie domowym. Najwięcej dokumentów przechowało się w rodzinach,
które nie zostały deportowane do azjatyckiej części ZSRR, a ponadto bliskość geograficzna umożliwia im dobrą orientację w realiach dnia codziennego w Polsce i jednocześnie
pozwala na znacznie skuteczniejsze poszukiwanie podmiotu gotowego wystosować zaproszenie. Generalnie wszyscy uczestnicy badania podkreślali, że największą barierą było
uzyskanie zaproszenia z Polski, co oznacza, że po spełnieniu wszelkich wymogów formalnych związanych ze stwierdzaniem uprawnień do uczestnictwa w procedurze, nie było
żadnego zainteresowanego podmiotu samorządowego, którego władze podjęłyby decyzję
o zagwarantowaniu lokalu mieszkalnego i źródła utrzymania.
Można przypomnieć, że rozpoczęcie procedury stwierdzania polskiego pochodzenia skutkuje wysokimi kosztami, które musi ponieść osoba zainteresowana (np. wydatki na wyjazdy do konsulatu). W przypadku respondentów z Federacji Rosyjskiej,
Ukrainy lub Białorusi są to znacznie mniejsze odległości i koszty dojazdów, niż te,
które ponoszą Polacy z azjatyckiej części byłego ZSRR383.
Na podstawie udzielonych przez respondentów odpowiedzi można stwierdzić, że
bardzo liczna grupa przesiedleńców do Polski przyjechała na studia i już podczas nauki podjęła starania o pozostanie w ojczyźnie przodków – podobne wnioski pojawiły
się po badaniu przeprowadzonym w 2000 roku, jednakże nowością są wytworzone
przez przybyszów z lat 90. XX wieku sieci migracyjne – i związane z nimi przyjazdy
członków rodzin: przesiedleńcy z lat 90. współcześnie aktywnie wspierają i udzielają
pomocy w osiedleniu się w Polsce swoim krewnym, którzy ze względu na różne okoliczności dopiero teraz przybywają do historycznej ojczyzny. Respondenci z Białorusi
mieszkający w Warszawie przyjechali na zaproszenie od znajomych. Respondenci
z Ukrainy przesiedlili się również do Warszawy, ale dopiero po uzyskaniu zaproszenia od rodziny od dawna osiadłej w Polsce.
5. Przesłanki wpływające na podjęcie decyzji o przesiedleniu się do Polski
Analiza odpowiedzi nadesłanych przez respondentów pozwala stwierdzić, że poza nielicznymi przypadkami przesiedleńcy korzystnie ocenili swoją sytuację zawodową, mieszka383

J. Elrick., J. Frelak, P. Hut, Polska i Niemcy wobec rodaków na Wschodzie, Warszawa 2006.
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niową oraz towarzyską po przybyciu do Polski, natomiast gorzej oceniali sytuację materialną. Nawet pomimo znalezienia zatrudnienia ich dochody pozostawały na niskim poziomie
i nie pozwalały na osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu życia, a w przypadku osób
starszych i wywodzących się z azjatyckiej części byłego ZSRR – poziom dochodów pozwalał jedynie na bardzo skromne życie. Innym objawem trudnej sytuacji materialnej było
niezadowolenie z warunków mieszkaniowych w Polsce – opuszczenie dotychczasowego
miejsca pobytu oznaczało pogorszenie warunków lokalowych. Sytuacja taka nie powinna
budzić większego zdziwienia, a świadczy o determinacji osób decydujących się na emigrację. Podczas prowadzonych wywiadów pogłębionych udało się stwierdzić, że np. respondenci z Ukrainy opuścili 5-pokojowe mieszkanie o powierzchni 200 m kw., natomiast
w Warszawie zamieszkali w 2-pokojowym lokalu o powierzchni 56 m kw.
Ponadto populacja przesiedleńców ze słowiańskich republik byłego ZSRR składa
się w większości z osób młodych i cieszących się dobrym stanem zdrowia, co bardzo
korzystnie odróżnia je od ogólnej grupy przesiedleńców, bowiem podczas badania udało się ustalić, że aż 7 respondentów z Kazachstanu zaznaczyło, że ich sytuacja zdrowotna w kraju pochodzenia była zła. Byli to ankietowani w wieku poprodukcyjnym.
Przybywający na terytorium RP w ramach procedury repatriacyjnej Polacy z byłego
ZSRR narzekali głównie na sytuację materialną oraz na dyskryminację według kryterium
etnicznego 384. Najwyraźniej zostało to ukazane wśród przybyszów z Kazachstanu, ale tego
rodzaju odpowiedzi odnotowali także uczestnicy badania z Federacji Rosyjskiej, Białorusi
oraz Ukrainy. Wreszcie, na decyzję o wyjeździe do Polski wpływ miała także emigracja
dzieci do Polski – rodzice podjęli decyzję o dołączeniu do nich. Natomiast w badanej grupie
gospodarstw domowych, wśród której przeprowadzono wywiady pogłębione wskazywano
przede wszystkim zrealizowanie swego zamiaru powrotu do ojczyzny przodków (historyczna ojczyzna) oraz klarowne deklaracje: czuję się Polakiem i chcę mieszkać w ojczyźnie Polaków. W przypadku jednego z gospodarstw domowych z Ukrainy podkreślono także bliskość
kulturową 385, zaś w drugim – zamiar dołączenia do rodziny mieszkającej już w Polsce.
6. Pierwsze dni po osiedleniu się i podmioty wspierające
Załatwienie formalności w kraju pochodzenia, dopiero otwiera cały proces przenoszenia się do nowego kraju. Zmiana miejsca dotychczasowego pobytu, poznawanie
nowych warunków życia i kontakty z nieznanymi osobami są ogromnym wyzwaniem
Można przyjąć, że od tego jak wyglądały pierwsze dni w nowym miejscu w dużym
stopniu zależy dalszy przebieg procesu przystosowawczego. Dla większości respondentów pierwsze dni po przyjeździe do Polski były pozytywnym doświadczeniem,
które wieńczyło (często) wieloletni proces przesiedlania się w nowe miejsce. Pewną
prawidłowością potwierdzoną badaniami empirycznymi wśród repatriantów jest zależ a temat podłoża napięć etnopolitycznych w Kazachstanie (i szerzej Azji Centralnej) można znaleźć liczne inforN
macje w publikacji A. Wierzbickiego, Etnopolityka w Azji Centralnej; Między wspólnotą etniczną a obywatelską,
Warszawa 2008, s. 349 i następ.
385
Zob. E. Jabłoński, Polacy na Ukrainie; t. 1, Warszawa 2000.
384
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ność pomiędzy warunkami życia i sytuacją materialną gospodarstwa domowego w kraju pochodzenia i później w Polsce. Ci, którzy mieli poczucie bezpieczeństwa socjalnego przeżyli pewne rozczarowanie – być może liczyli na lepsze warunki życia, bardziej
dochodową i satysfakcjonującą pracę oraz dobre kontakty w nowym otoczeniu386.
Zgromadzony podczas przeprowadzonych wywiadów pogłębionych materiał pozwala stwierdzić, że we wszystkich badanych gospodarstwach domowych z Warszawy były osoby z wykształceniem wyższym (w tym absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego). Zauważalna jest różnica pomiędzy wypowiedziami rozczarowanych
i zawiedzionych Polaków z Kazachstanu, którzy obraz historycznej ojczyzny opierali
na przekazach przodków, a wyważonymi opiniami osób, u których decyzja o osiedleniu się w Polsce rodziła się podczas wielu lat studiów, obcowania z Polakami,
rozpoznawania uwarunkowań społecznych i gospodarczych.
Przede wszystkim wsparcia udzielały lokalne władze poprzez pracowników samorządowych starających się dopomóc w załatwieniu różnych formalności, ale także
gwarantując zatrudnienie przynajmniej dla jednej osoby w gospodarstwie domowym
i przekazując lokal mieszkalny. Pomocy udzielali także duchowni w miejscowych parafiach, lekarze, nauczyciele dzieci repatriantów (już w Polsce), ale w kilku przypadkach także nieznani wcześniej ludzie. Poza - niejako naturalną rolą, którą odgrywają
w tym procesie urzędnicy i inni funkcjonariusze publiczni, warto wskazać na kluczową rolę osobistych powiązań przesiedleńców. Zaangażowanie krewnych i znajomych
z Polski umożliwia sformułowanie wniosku, że mamy do czynienia z inną specyfiką
migracji repatriacyjnej, niż ta w latach 90. Współcześni przesiedleńcy – szczególnie
widoczne jest to w grupie z Kazachstanu, mogli opuścić swój kraj pochodzenia dzięki
wsparciu i pomocy bliskich członków rodziny przebywających na stałe w Polsce. Jest
to zasadnicza zmiana, ponieważ badanie z 2000 roku wykazało, że na pomoc rodzin
mogą liczyć wyłącznie Polacy przemieszczający się z byłych wschodnich województw
II RP – obywatele dzisiejszej Białorusi, Ukrainy i Litwy. Więzy rodzinne pomiędzy
Polakami deportowanymi do Kazachstanu i na Syberię, a ich krewnymi z Centralnej
Polski zostały zerwane. Nikły, ale jednak ustawicznie trwający strumień przyjazdów
Polaków z Kazachstanu po upływie dwóch dekad stworzył podstawę do samopomocy w tej grupie. Także utrzymywanie przez wiele lat programów stypendialnych dla
studiującej młodzieży polskiej pozwala na lepsze przygotowanie sobie warunków do
przesiedlenia, również dzięki pomocy poznanych w Polsce osób387.
Przeprowadzone badanie pozwala też na porównanie osób i podmiotów publicznych, które
udzieliły przesiedleńcom wsparcia w początkowym okresie pobytu w Polsce, a także tych, które
wspierają ich aktualnie. Bez wątpienia w kategoriach adaptacyjnych za ogromny sukces można
uznać wielokrotnie wskazywaną samodzielność w radzeniu sobie z przeciwnościami losu – respondenci mają wprawdzie poczucie „porzucenia” i „osamotnienia”, niemniej jednak dają sobie
J eden z respondentów ankiety pocztowej wywodzący się z Białorusi oświadczył, że wobec braku perspektyw
życiowych w gminie zapraszającej, jego córki samodzielnie przeniosły się do Warszawy w poszukiwaniu pracy.
387
C. Żołędowski, Studenci zagraniczni w Polsce; motywy przyjazdu, ocena pobytu, plany na przyszłość, IPS, Warszawa 2010, s. 101, 148 i następ.
386
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radę. Kolejną różnicą w porównaniu z wynikami badania z 2000 roku jest efektywność i zdolność do nawiązania trwałych i przyjacielskich kontaktów z obywatelami RP. Jak wynika z badań, gospodarstwa domowe, które nie deklarowały wsparcia od sąsiadów i obcych ludzi zaraz po
osiedleniu się w Polsce, po pewnym czasie takie wsparcie otrzymywały. Poczucie osamotnienia
i braku kontaktów towarzyskich – paradoksalnie, najsilniejsze jest w Warszawie.
Sygnalizowane wcześniej poczucie „porzucenia” znajduje odzwierciedlenie w udzielonych odpowiedziach. Szczegółowe dane dotyczące problemów po przyjeździe do Polski i w chwili wypełniania kwestionariusza przedstawia tabela 8.
Tabela 8. Problemy w ankietowanych gospodarstwach domowych po przyjeździe do
Polski i obecnie
czas wystąpienia
W momencie
Rodzaj problemów
Niedługo po
wypełniania
przyjeździe
kwestionariusza
Załatwianie formalności
Choroba
Brak mieszkania
Mieszkanie nieodpowiednie
Brak pieniędzy na życie
Brak pieniędzy na wyposażenie
mieszkania
Brak pieniędzy na leki i leczenie
Nieotrzymywanie świadczeń
Brak pracy
Niskie wynagrodzenie
Brak pracy zgodnej
z kwalifikacjami
Słaba znajomość języka polskiego/
akcent
Trudności dziecka w szkole z nauką
Trudności dziecka w szkole
w kontaktach z rówieśnikami
Niechęć ze strony Polaków
Brak krewnych i przyjaciół z kraju
pochodzenia
Utrata dochodów uzyskiwanych
w kraju pochodzenia (np.
emerytura)
Różnice klimatyczne

4
3
4
2
6

1
2
3
1
3

4

2

2
3
4
4

1
1
1
6

3

2

5

2

0

0

0

0

2

2

4

1

2

0

1

1

Odpowiedzi w tabeli nie sumują się; pytanie miało charakter częściowo otwarty i nie zawierało ograniczeń ilości
możliwych wskazań.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety pocztowej.
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Przedstawiony powyżej rozkład odpowiedzi na pytanie o występowanie rozmaitych
problemów (w różnym momencie) pozwala na kilka zasadniczych konkluzji. Po pierwsze widać wyraźnie, że pomimo upływu dekady od prowadzonego poprzedniego badania,
charakter i powszechność pewnych zjawisk nie zmieniły się – do nich przede wszystkim
należy zaliczyć bariery związane z wejściem na rynek pracy w Polsce oraz słabą pozycję zawodową przesiedleńców. Po drugie przesiedleńcy - o ile nie są absolwentami polskich szkół
wyższych mają duże problemy językowe – zarówno związane z rozumieniem kierowanych
do nich wypowiedzi, jak też wyrażaniem swoich myśli w języku polskim.
Pewne rozczarowanie związane z imigracją do naszego kraju może też wynikać
z mniejszego niż oczekiwane wynagrodzenia. Jest to jedyna kategoria, w której w subiektywnej ocenie respondentów nie nastąpiła poprawa, a wręcz pojawił się regres
pomimo upływu czasu. Oceny ankietowanych wynikały prawdopodobnie z subiektywnego poczucia dyskryminacji na rynku pracy, w stosunku do miejscowych kolegów. Innym wytłumaczeniem może być fakt wyczerpania się po pewnym czasie
dotychczasowych dochodów uzyskanych z innych źródeł niż świadczona praca –
należy wspomnieć, że osobom objętym programem repatriacyjnym przysługują ustawowe zasiłki – w tym na zagospodarowanie się388.
Do najbardziej optymistycznych wniosków prowadzi analiza wskazań związanych z problemami dzieci uczącymi się w polskiej szkole oraz ich kontaktów z rówieśnikami. Najmłodsi przesiedleńcy najlepiej i najszybciej pokonują trudności
edukacyjne, o ile one w ogóle wystąpią. Natomiast nie mają żadnych problemów
w swoim środowisku rówieśniczym. Sytuacja ta uzyskuje potwierdzenie niezależnie
od kraju (i kontynentu) pochodzenia respondentów.
Warto też wspomnieć o często bagatelizowanych różnicach klimatycznych i ich
negatywnym wpływie na jakość życia w Polsce – respondenci przybywający z Uzbekistanu, Kazachstanu lub syberyjskiej części Federacji Rosyjskiej potrzebują czasu
na adaptację do nowych warunków klimatycznych.
7. Strategie radzenia sobie z problemami
Na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego trudno wskazać jedną
i uniwersalną strategię radzenia sobie przez uczestników badania z problemami pojawiającymi się po przybyciu do Polski. Obiektywne uwarunkowania zmuszają przesiedlonych Polaków do samodzielnego poszukiwania dróg wyjścia z niepożądanych
388

 epatriantom przysługują następujące formy zasiłków: zasiłek transportowy na pokrycie kosztów przejazdu do
R
najbliższej jego miejscu zamieszkania za granicą stacji kolejowej do miejsca osiedlenia się w Polsce, w wysokości
ceny biletu kolejowego drugiej klasy oraz równowartości ceny jednego biletu kolejowego drugiej klasy na pokrycie kosztów przewozu mienia. Zasiłek transportowy może przyznać i wypłacić konsul, jeżeli osoba, której wydał
wizę wjazdową w celu repatriacji nie posiada wystarczających środków na pokrycie kosztów podróży do Polski;
zasiłek na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w wysokości dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w kwartale poprzedzającym dzień przyznania pomocy, na każdego członka rodziny; zasiłek szkolny
na pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium Polski nauki przez małoletniego podlegającego obowiązkowi szkolnemu, w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na każde dziecko. Możliwe są
także dalsze formy wsparcia – związane m.in. z adaptacją lub remontem lokalu mieszkalnego.
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sytuacji. Podejmują nielegalną pracę, zatrudniają się dorywczo lub są utrzymywani
przez lepiej sytuowanych krewnych. Bez wątpienia przybysze z Federacji Rosyjskiej,
Ukrainy i Białorusi radzą sobie w Polsce lepiej i są skuteczniejsi w pokonywaniu barier niż rodacy z Kazachstanu, Uzbekistanu czy Gruzji. Wynika to przede wszystkim
ze znacznie lepszej znajomości języka polskiego w tej grupie. Warto też pamiętać,
że gospodarstwa domowe repatriantów ze słowiańskich republik byłego ZSRR są
mniejsze – co w praktyce powoduje, że proporcjonalnie większa grupa osób jest absolwentami polskich uczelni i dobrze znała realia życia w historycznej ojczyźnie.
Faktyczną sytuację gospodarstw domowych repatriantów osiedlonych w Polsce po
2000 roku pokazuje ocena podjętej decyzji o emigracji z krajów obywatelstwa. Generalnie respondenci z obu badań trwały pobyt oceniają pozytywnie. Ocena ta warunkowana jest głównie przez świadomość opuszczenia obcego środowiska kulturowego
i dołączenie do grupy Europejczyków. Natomiast porównując uzyskane odpowiedzi
z odpowiedziami przesiedleńców z Kazachstanu lub Uzbekistanu widać, że przybysze z Azji dostrzegają istotne różnice kulturowe pomiędzy dotychczasowym miejscem
pobytu, ale jednak trudno im się odnaleźć w nowych realiach. Pojawiały się nawet
komentarze o rozczarowaniu brakiem europejskich wartości – respondent z Kazachstanu nie wyjaśnił o co konkretnie mu chodziło, jednak z perspektywy uzyskanych
odpowiedzi w badaniu, można uznać, że decyzję o repatriacji do Polski były często
podejmowane bez dostatecznej orientacji w realiach życia w historycznej ojczyźnie.
Ważnym ustaleniem jest, że dla części respondentów przesiedlenie się do Polski było wyłącznie czynnością służącą nabyciu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Paszport RP był im potrzebny do uzyskania prawa legalnego pobytu w Niemczech389.
Na podstawie ogółu udzielonych przez respondentów odpowiedzi można wskazać na
najsłabsze elementy w procesie przesiedleńczym - tym razem od strony samych zainteresowanych. Przede wszystkim ankietowani bardzo często podkreślali, że osoby osiedlające
się w Polsce powinny dobrze znać język polski. Co charakterystyczne opinię taką wyrazili ci, którzy po pierwsze w przeważającej części są absolwentami polskich uczelni wyższych, nie powinno zatem dziwić, że pozytywnie oceniają osiedlenie się w Polsce. Druga
liczna grupa badanych stwierdziła, że warto przed przyjazdem wszystko dobrze sprawdzić
– poznać warunki mieszkaniowe i rozeznać swoje możliwości na rynku pracy.
Niniejsze badania pozwoliły też stwierdzić występowanie różnicy pomiędzy
spełnieniem pragnień powrotu między swoich przedstawicieli starszego pokolenia
Polaków deportowanych do azjatyckiej części ZSRR, a młodszymi, którzy liczą na
poprawę sytuacji materialnej. Sytuację tę dobrze oddaje wypowiedź osoby, która
oczekiwała na przesiedlenie się z Kazachstanu do Polski ponad dziesięć lat, obecnie
mieszkającej we Wrocławiu: Jeżeli szukają polepszenia stanu materialnego – trzeba
jechać do bogatszych krajów. Lecz jeżeli chcą na ojczyznę historyczną – początki na
pewno nie będą łatwe. Kultura tu jest wyższa niż w Kazachstanie.
389

 espondenci wcześniej już nawiązali kontakty dotyczące pobytu w Niemczech, ale barierą okazały się ograniczeR
nia administracyjne związane z imigracją obywateli Ukrainy i Białorusi. Polskie dokumenty tożsamości pozwalały na skuteczne ominięcie przepisów imigracyjnych.
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Osoby z Federacji Rosyjskiej, Ukrainy i Białorusi nawet jeśli doświadczyły rozczarowania związanego z osiedleniem się w Polsce, to jednak w odróżnieniu od przesiedleńców z Kazachstanu nie decydują się na reemigrację. Warto przypomnieć, że
w porównaniu z badaniem z 2000 roku jest to ważna zmiana – o ile wówczas Polacy
(głównie byli obywatele ukraińscy) podejmowali czasem decyzję o reemigracji, to
współcześnie – prawdopodobnie nie widząc dla siebie perspektyw życiowych w krajach urodzenia, podejmują decyzję o dalszej migracji do Europy Zachodniej. Na podstawie uzyskanych od ogółu respondentów odpowiedzi można stwierdzić, że jest to
bardzo często brane pod uwagę rozwiązanie. Ankietowani wskazywali, że poważnie
rozważają wyjazd do Niemiec lub innego państwa członkowskiego UE – przy czym
należy podkreślić, że te pomysły w części przypadków zrodziły się wobec niemożności pokonania trudności materialnych w Polsce390. Respondenci mniej lub bardziej
intensywnie podtrzymywali związki rodzinne i towarzyskie z osobami z kraju pochodzenia, szczególnie jeśli za granicą pozostali bliscy – rodzice lub dziadkowie.
Kontakty z krajem pochodzenia, a raczej znanym kręgiem kulturowym, są pielęgnowane – także poprzez orientowanie się w sytuacji społeczno-politycznej za
pomocą przekazu telewizyjnego. Duża grupa ankietowanych zadeklarowała, że
ogląda rosyjskojęzyczną telewizję. Jest to o tyle interesujące, że wprawdzie część
repatriantów niejako uciekało przed kulturą dominującą w kraju pochodzenia, ale
jednocześnie trwałe osiedlenie w Polsce w pewnym sensie dowiodło, że w obiektywnych kategoriach przynależą w mniejszym lub większym stopniu do tamtego kręgu
kulturowego391.
8. Oceny decyzji o przesiedleniu się do Polski
Największe niezadowolenie u respondentów budziły kwestie materialne - brak
pracy lub zatrudnienie niskopłatne oraz brak odpowiednich warunków mieszkaniowych (wspólne mieszkanie z rodzicami). Podobne opinie wyrażali także przesiedleńcy z azjatyckiej części byłego ZSRR: padło nawet stwierdzenie wprost, że osoba czuje się rozczarowana, że są tak niskie zarobki. Powyższe odpowiedzi respondentów
uzasadniają tezę, że zamiar poprawy swojej sytuacji materialnej jest często uwzględniany w podejmowaniu decyzji repatriacyjnych i stanowi jedną z ważniejszych przesłanek do opuszczenia kraju pochodzenia. Nie powinno to dziwić, ponieważ równie
często odnotowywano odpowiedzi uzasadniające podjęcie decyzji o emigracji do
Polski ze względu na dzieci i stworzenie im lepszych perspektyw życiowych.
Warto podkreślić, że w badaniu z 2000 roku, a także w części wypowiedzi uzyska ożna zauważyć, że ogólnie wśród repatriantów istnieją przesłanki skłaniające do poważnego rozważania o dalM
szej emigracji na Zachód, bowiem należy pamiętać o silnych związkach rodzinnych, które występowały pomiędzy
osiedlonymi w Kazachstanie Polakami i Niemcami i wielotysięczną akcją przesiedleńczą zorganizowaną przez
władze RFN po upadku ZSRR. Wśród ankietowanych z Kazachstanu prawie wszyscy zadeklarowali posiadanie
krewnych w Niemczech, którzy wyjechali tam w ramach akcji organizowanej przez rząd RFN.
391
Ocena ta dotyczy przede wszystkim najbardziej dotkniętych sowietyzacją kazachstańskich Polaków, którzy przez
kilka dziesięcioleci trwali w oderwaniu od ojczystej kultury.
390
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nych w badaniu ankietowym wśród ogółu repatriantów, pojawiały się uwagi dotyczące
stygmatyzacji i określania mianem Ruskich lub Kazachów. Jeden z respondentów opisał swe zaskoczenie wynikające z tego, że mając polskie pochodzenie i przyjechawszy tu na ojczyznę historyczną jesteśmy określani jako „ruscy”. Należy zaznaczyć, że
widoczna jest znacząca poprawa, bowiem grupa osób stygmatyzowanych jako Ruscy
w porównaniu z badaniem z 2000 roku znacząco zmalała, ale też jednocześnie ankieterzy przeprowadzający wywiady pogłębione wyraźnie zaznaczali w „uwagach do
wywiadu”, że respondenci mówią płynnie w języku polskim – także bez akcentu392.
Doświadczenia życiowe respondentów, które miały miejsce po przybyciu do historycznej ojczyzny dowodzą wielkiej determinacji tych osób. Jednoczesne występowanie różnych problemów – w dodatku w nowym miejscu, stanowi duże wyzwanie. W porównaniu
z wynikami badania z 2000 roku na pewno daje się zauważyć mniej emocjonalne, a bardziej racjonalne podejmowanie decyzji o osiedleniu się w Polsce – choć czasem ów racjonalizm może nabierać pejoratywnego zabarwienia, jak w przypadku respondentów, którzy
instrumentalnie potraktowali procedurę repatriacyjną, ażeby wyjechać do Niemiec.
Bez wątpienia nie jest możliwa jednoznaczna ocena przebiegu przystosowywania
się do nowych warunków, bowiem w różnych grupach repatriantów przebiega on
odmiennie. Wśród czynników różnicujących są: miejsce osiedlenia (stopień urbanizacji), długotrwałość pobytu, kwalifikacje zawodowe, sieć kontaktów rodzinnych
i towarzyskich w Polsce, kompetencje językowe, a przede wszystkim uzyskiwanie
regularnych dochodów przez jak największą grupę członków gospodarstwa domowego oraz posiadanie odrębnego mieszkania.
Zakończenie
Zgromadzony w badaniu materiał empiryczny pozwala na stwierdzenie, że zakres
i dotkliwość występowania w tej grupie mieszkańców Polski przejawów różnych kwestii społecznych – w porównaniu z badaniem zrealizowanym dekadę wcześniej, zmalały.
Ściślejsze egzekwowanie wymogu posiadania gwarancji mieszkaniowych oraz posiadanie źródeł dochodu w Polsce, spowodowało wygaszenie bardzo silnie sygnalizowanych
wcześniej zarzutów o niewywiązanie się z obietnic przez stronę zapraszającą.
Ważnym wnioskiem nasuwającym się po analizie danych zgromadzonych w badaniu
jest potwierdzenie dosyć oczywistej tezy, że najlepszym sposobem na skuteczną repatriację jest podjęcie studiów wyższych w Polsce. Studenci poznają realia życia, nawiązują
osobiste kontakty, wchodzą na rynek pracy i przede wszystkim mają wiele miesięcy na
podjęcie ostatecznej decyzji o trwałym osiedleniu się w Polsce. Jednocześnie pozostawanie w Polsce tej grupy studentów, podważa celowość utrzymywania programów stypendialnych dla młodzieży polskiej na Wschodzie. Kluczową przesłanką do fundowania
przez rząd polski edukacji na poziomie wyższym było wykształcenie polskich elit, które
w przyszłości ożywią środowiska polskiej mniejszości i Polonii w byłym ZSRR. Okaza392

 pinia ta dotyczyła głównie absolwentów polskich uczelni wyższych, natomiast członkowie ich rodzin sygnalizoO
wali wyróżnianie się ze względu na wschodni akcent.
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ło się jednak, że osiągnięto skutek odwrotny od zamierzonego – nie tylko nie następuje
transfer kapitału kulturowego do środowisk polskich na Wschodzie, ale wręcz pojawiają
się głosy, że obowiązujące rozwiązania wydatnie osłabiają polskość w krajach postsowieckich poprzez prowadzony drenaż najzdolniejszych i najaktywniejszych.
Innym ważnym ustaleniem niniejszego badania jest wysoka skłonność migracyjna
wśród części repatriantów. Warto rozważyć, szczególnie w kontekście nabrzmiewających problemów demograficznych Polski, czy nie powinno się zastosować pewnych
mechanizmów ograniczających dalszą migrację po uzyskaniu świadczeń zapomogowych dla repatriantów. Krokiem w tym kierunku mogłaby stać się zmiana przepisów
związanych z nabyciem obywatelstwa RP przez repatrianta. Na mocy obecnie obowiązujących regulacji prawnych obywatelstwo nabywane jest przez posiadacza wizy
repatriacyjnej z mocy prawa w momencie wjazdu na terytorium Polski. Uzależnienie
nadania obywatelstwa od faktycznego pobytu w Polsce przez ustawowo określony
czas, zapewne utrudniłoby dalszą migrację na Zachód.
Nie sposób także nie odnieść się do wyrażanych sporadycznie poglądów dotyczących
zorganizowania dla przesiedleńców punktów recepcyjno-pobytowych. W świetle zgromadzonych w badaniu danych widać wyraźnie istotne różnice pomiędzy poszczególnymi
grupami przybyszów – trudno zakwestionować zasadność tego rozwiązania w przypadku
niektórych gospodarstw domowych repatriantów z azjatyckiej części byłego ZSRR, natomiast wobec przesiedleńców z Ukrainy czy Białorusi taka konieczność nie występuje.
Obowiązująca od 2001 roku ustawa o repatriacji skutecznie ograniczyła strumień
przesiedleń z Łotwy, Litwy, Białorusi i Ukrainy, nadając priorytet przyjazdom z Kazachstanu. Wbrew intencjom ustawodawcy można stwierdzić, że większa grupa Polaków z Azji Centralnej „repatriowała się” na terytorium Federacji Rosyjskiej niż na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Summary
Determinants of adaptation resettlers-repatriates coming to Poland
in the years 1992- 2011
The article describes the law and social determinants resettlement of compatriots
from the former USSR in the homeland. The description used the results of empirical
studies conducted in 2001 and 2011. The article indicated significant changes which
distinguish two phases of temporary resettlement. An important observation is the
high propensity for further migration to the West of resettlers-repatriates.
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Swoi czy obcy? Problemy adaptacyjne repatriantów
z Kazachstanu

Wstęp
Wraz z wejściem w życie Ustawy o repatriacji z 2000 r. prowadzona przez rząd
polski akcja repatriacyjna obejmuje głównie azjatyckie tereny byłego Związku Radzieckiego393. Zarówno ze względu na kształt polskiej polityki repatriacyjnej, jej zakres terytorialny, jak i na trudne warunki życia, najwięcej repatriantów przyjechało
do Polski z Kazachstanu. W przeważającej mierze są to potomkowie wywiezionych
na Wschód w latach 30-tych XX w. Polaków zamieszkujących Kresy (przygraniczne
obwody Ukrainy – kamieniecki, żytomierski oraz winnicki). Co za tym idzie, powroty
repatriantów do ojczyzny nie są powrotami dosłownymi, lecz powrotami do ojczyzny
historycznej i ideologicznej394, których umożliwienie i organizację rząd polski w założeniach traktuje jako spełnienie moralnego obowiązku wynagrodzenia historycznych
krzywd Rodakom pochodzącym z terenów azjatyckiej części byłego ZSRR395.
Mimo niewielkich rozmiarów rozpoczętej w latach 90-tych akcji repatriacyjnej, jej
malejącej dynamiki (w latach 1997-2010 w ramach repatriacji do Polski przybyło jedynie
6 223 osób, z czego po wejściu w życie Ustawy o repatriacji – 4 251, w tym status repatrianta otrzymało 3 009 osób) oraz objęcia przyjazdów repatriantów specjalną polityką,
proces ich adaptacji do nowego środowiska rzadko przebiega łagodnie. W niniejszym artykule na podstawie zarówno analizy danych zastanych, jak i badań własnych396,przedstaUstawa o repatriacji z 9 listopada 2000 r. (Dz.U. nr 106, poz. 1118).
S. Ossowski, Analiza socjologiczna pojęcia Ojczyzny, Dzieła, t. 3, Warszawa 1967, s. 210-217.
395
J. Frelak, P. Hut, Polska i Niemcy wobec rodaków na Wschodzie, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2006.
396
Badania empiryczne przeprowadzono w 2009 r., stosując metodę niestandaryzowanych wywiadów pogłębionych
z 15 repatriantami z Kazachstanu oraz pracownikami Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom przy Polskiej
Akcji Humanitarnej. Dodatkowe materiały do analizy zbierane były podczas obserwacji uczestniczącej w trakcie
spotkań repatriantów w Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom przy PAH oraz podczas Konferencji problemowej delegatów Związku Repatriantów Rzeczypospolitej Polskiej „Trudne powroty”, która odbyła się w dniach
29-30 listopada 2008 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.
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wiona zostanie charakterystyka głównych problemów adaptacyjnych, z którymi borykają
się przedstawiciele tej grupy, ze szczególnym uwzględnieniem problemów społecznokulturowych. Poruszana problematyka obejmować będzie zarówno specyfikę powrotu
do ideologicznej ojczyzny, proces oswajania nowej rzeczywistości, jak również sposób
postrzegania przez repatriantów własnej sytuacji w społeczeństwie polskim jako szczególnej kategorii migrantów.
1. Główne problemy adaptacyjne
Przyjazd do Polski oznacza dla repatriantów zmianę warunków społecznych, kulturowych, politycznych i klimatycznych. Innymi słowy, jest to całkowita zmiana dotychczasowego sposobu życia. Motywowani zarówno chęcią poprawy bytu, jak i pobudkami natury
sentymentalnej i patriotycznej, stają przed koniecznością przystosowania się do nowego
środowiska, przy czym konfrontacja wyidealizowanej wizji nowego kraju osiedlenia z niezrozumiałą rzeczywistością pojawia się niezwykle szybko i bywa bardzo bolesna.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że na proces adaptacji repatriantów wywierają
wpływ nie tylko cechy indywidualne przybysza, takie jak: wiek, poziom wykształcenia,
zdolności poznawcze, predyspozycje psychologiczne, lecz także czynniki o charakterze
sytuacyjnym i społecznym: zasady polityki repatriacyjnej, stworzone warunki pobytu
oraz gotowość społeczeństwa do przyjęcia osadników. Problemy w przystosowaniu się
do nowej rzeczywistości nie wynikają tylko z wygórowanych oczekiwań repatriantów
i nieznajomości polskich realiów. Problem tkwi nierzadko w nieprzygotowaniu gmin,
które zapraszają repatriantów oraz braku należytej pomocy w pierwszym okresie tuż po
ich przyjeździe do Polski. Jeśli przesiedleńcy nie mają w pobliżu nowego miejsca zamieszkania krewnych bądź znajomych, którzy wcześniej repatriowali się do Polski, zdani
są na własne siły i samodzielne radzenie sobie w nowym, nieznanym środowisku.
Przystosowanie się do niego utrudnione jest przez kilka istotnych czynników. Po
pierwsze, częsta w tej grupie jest słaba znajomość języka polskiego. Przyczyniła się
do tego zarówno asymilacyjna polityka radziecka o charakterze przymusowym, jak
i brak polskiego szkolnictwa w odległych republikach ZSRR. W związku z tym repatrianci po przyjeździe do Polski potrzebują dodatkowych kursów językowych w celu
rozwinięcia niezbędnego słownictwa potrzebnego do znalezienia i podjęcia pracy
oraz przydatnego w kontaktach z polskim otoczeniem.
Biegła znajomość języka jest także jednym z czynników eliminujących potencjalną dyskryminację, która dotyka osoby przybywające do Polski z państw powstałych
po rozpadzie Związku Radzieckiego. Okazuje się bowiem, że pomimo deklarowanej
dobrej woli samorządów i społeczności lokalnych, przybysze nie są automatycznie
akceptowani. Muszą zamazywać stygmat człowieka ze Wschodu widoczny w wielu
aspektach życia społecznego w Polsce397.
397

 . Weinar, Tak daleko stąd, tak blisko – europeizacja a integracja legalnych imigrantów, uchodźców i repatrianA
tów w Rzeczypospolitej Polskiej, w: K. Iglicka (red.), Integracja czy dyskryminacja? Polskie wyzwania i dylematy
u progu wielokulturowości, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
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W ocenie samych repatriantów, największe trudności sprawiają im bariery prawne i administracyjne. Z powodu niewystarczającej znajomości przepisów i języka nie
wiedzą, o jaką pomoc mogą się ubiegać. Przeszkody natury biurokratycznej uniemożliwiają im także otrzymanie w należytym czasie dokumentów potrzebnych do
rozpoczęcia normalnego funkcjonowania w nowym społeczeństwie. Jednakże problemy te nie wynikają tylko z niskiego stopnia znajomości polskiego prawa i niedoinformowania, lecz także z niekompetencji urzędników i niedoskonałości ustawodawstwa repatriacyjnego.
Kolejnym ważnym problemem z grupy formalno-prawnych jest kwestia rent
i emerytur, bowiem Polska nie podpisała umów o wzajemnym rozliczaniu świadczeń
emerytalnych z większością państw byłego Związku Radzieckiego. W związku z tym
repatrianci, którzy pobierają emeryturę z ZUS, otrzymują ją w najniższym możliwym wymiarze, mimo wielu lat przepracowanych w Kazachstanie.
W najtrudniejszej sytuacji znajdują się rodziny mieszane etnicznie, a należy pamiętać, że taki model rodziny pojawia się często w grupie osób osiedlających się w Polsce
w ramach repatriacji. Mężowie lub żony przesiedleńców, którzy przyjechali do Polski na
podstawie wizy repatriacyjnej i nie posiadają polskiego obywatelstwa, nie mają prawa do
jakiejkolwiek emerytury niezależnie od okresu przepracowanego poza granicami kraju.
Skazuje to małżonków repatriantów na całkowitą zależność finansową od członków rodziny, a także na konieczność korzystania z pomocy społecznej w wypadku, gdy nie są
w stanie podjąć zatrudnienia. Osoby, które znajdują się w trudnym położeniu finansowym,
postrzegają konieczność skorzystania z takiej pomocy jako poniżającą ostateczność. Czują się oszukani przez polskie władze, gdyż najczęściej podczas starań o uzyskanie wizy
repatriacyjnej nie byli informowani o takich perspektywach dla swoich bliskich.
Brak orientacji w polskim prawie utrudnia repatriantom także wejście na rynek
pracy, gdyż podjęcie zatrudnienia wiąże się z uporządkowaniem całej sfery formalnej, czyli uznania wykształcenia i doświadczenia zawodowego w kraju pochodzenia.
To z kolei określa dalszą pozycję zawodową repatriantów i warunkuje ich sytuację
materialno-bytową. Co więcej, podjęcie pracy decyduje o przebiegu wchodzenia do
nowego środowiska społecznego. O roli pracy w przebiegu adaptacji świadczą dobitnie postulaty samych repatriantów, aby pomoc rządowa i samorządowa skupiała się
przede wszystkim na aktywizacji zawodowej, a nie tylko na wsparciu materialnym.
Zilustruje to przytoczona wypowiedź 40-letniej repatriantki: Nie podejmiesz pracy,
bo nie masz papierów. Nie masz aktów urodzenia, musisz na nie czekać. Musisz na
nie czekać, bo nie możesz założyć PESEL, NIP. Nie możesz nic. I tu jest ta rzucona
wędka i ryba. Daj mi wędkę, a ja nauczę się łowić rybę i robić sobie z tego jedzenie.
A wy mi dajecie rybę, tę pomoc materialną, za którą każdy jest wdzięczny, ale ja tę
pomoc zeżrę w ciągu pierwszego półrocza, kiedy tak naprawdę będę siedziała i będę
czekała na te papiery i nie będę mogła nic zrobić, bo nie mam żadnych uprawnień, bo
ja i tak i tak muszę na nie czekać398.
398

A. Brzozowska, „Obcy” wśród „swoich” czy „obcy” wśród „obcych”? Problemy adaptacyjne repatriantów z Kazachstanu, nieopublikowana praca magisterska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

Anita Brzozowska, Swoi czy obcy? Problemy adaptacyjne repatriantów z Kazachstanu

241

Pomoc w zakresie znalezienia pracy jest niezbędna także z tego względu, że przyjeżdżający do Polski repatrianci ze średniego i starszego pokolenia mają problemy
z odnalezieniem się w systemie wolnorynkowym mimo znacznych zmian ekonomiczno-gospodarczych, jakie przeszedł Kazachstan po transformacji ustrojowej w 1991
roku. W najgorszej sytuacji znajdują się osoby po 50-tym roku życia. Odmienne doświadczenia zawodowe przy jednoczesnych wysokich oczekiwaniach polskich pracodawców utrudniają im ponowne wejście na rynek pracy. Z kolei ze względu na niedopasowanie kwalifikacji repatriantów do ofert zatrudnienia osoby posiadające wyższe
wykształcenie zmuszone są do podejmowania pracy poniżej swoich kwalifikacji.
Oprócz problemów materialno-bytowych i zawodowych repatriantów dotykają
także problemy o podłożu społeczno-kulturowym. Borykają się z poczuciem braku
akceptacji w lokalnych społecznościach i doświadczają kryzysów tożsamościowych.
Jest to dla nich tym trudniejsze, że w Kazachstanie, zwłaszcza najstarsze pokolenie, uważało swoją polskość za oczywistą – karą za przynależność narodową była
deportacja w głąb Związku Radzieckiego. Po pojawieniu się możliwości repatriacji
w latach 90-tych XX w. poczucie bycia Polakiem zostało rozbudzone także wśród
młodszych. Przyjeżdżając do Polski, mają nadzieję, że trafią między swoich i zostaną
zaakceptowani, dzięki czemu w końcu będą mogli poczuć się bezpiecznie. Tymczasem – według repatriantów – Polacy urodzeni w Polsce nie chcą przyznać należnego
im miejsca. Podważają prawomocność identyfikacji narodowej repatriantów, stosując wobec nich określenia typu Ruski czy Kazach. W dużym stopniu kwestionują
relację między ojczyzną ideologiczną a powracającymi do niej osobami polskiego
pochodzenia. Takie sygnały płynące z otoczenia wzmacniają u repatriantów pojawiające się po przyjeździe do Polski poczucie obcości.
Jak zatem przebiega proces oswajania obcości w jej różnych wymiarach? Aby
uzyskać pełny obraz zagadnienia i usystematyzować temat, w jego omówieniu posłużę się podziałem uwzględniającym pięć wymiarów wyalienowania przyrodniczofizyczny, kulturowy, instytucjonalno-prawny, społeczny oraz psychologiczny.
2. Oswajanie nowej rzeczywistości
a) Wymiar przyrodniczo-fizyczny
Zdecydowanie najszybciej przystosowanie się do nowego kraju zamieszkania
przebiega w wymiarze przyrodniczo-fizycznym. Przystosowanie na tej płaszczyźnie
rozumiane jest tu jako doświadczenie fizycznej realności innego świata, odmienności
klimatu, krajobrazu, innej flory i fauny. Istniejące różnice w tym zakresie między
Polską a Kazachstanem są bardzo znaczące, w związku z czym nawet przyzwyczajenie się do panujących w Polsce warunków atmosferycznych może okazać się problematyczne. Jednakże ze względu na trudny, kontynentalny klimat Kazachstanu oraz
problemy ekologiczne, z jakimi ten kraj się boryka, przyjazd do Polski jest odbierany
jako poprawa warunków życia.
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Trudności w przyzwyczajeniu się do otoczenia fizycznego pojawiają się wówczas, gdy repatrianci osiedlają się w miejscowościach o zupełnie innym statusie urbanistycznym w porównaniu do ich poprzedniego miejsca zamieszkania bądź kiedy
zmuszeni są zamieszkać w lokalach substandardowych. Osiedlenie rodzin w miejscowościach o odpowiedniej do ich poprzedniego zamieszkania wielkości, statusie
urbanistycznym i podobnym zagęszczeniu ludności jest bardzo istotnym czynnikiem
w przystosowaniu się do nowych warunków. Trudności adaptacyjne i stres akulturacyjny są tym większe, im bardziej znacząca jest ta różnica. Jest to niezwykle istotny
aspekt omawianego procesu, bowiem dotychczasową cechą charakterystyczną systemu był napływ zaproszeń w dużej mierze z niewielkich miejscowości, borykających
się z problemami demograficznymi. Tymczasem na przyjazd do Polski decydują się
przede wszystkim ludzie dobrze wykształceni i motywowani między innymi chęcią
poprawy bytu. Osiedlenie w małej gminie jest traktowane przez nich jak przymus
i brak możliwości rozwoju.
b) Wymiar kulturowy
Przystosowanie się do kraju osiedlenia w wymiarze kulturowym oznacza poznanie obowiązujących kodów kulturowych, symboli grupy większościowej, jej tradycji,
zwyczajów, systemu wartości, a przede wszystkim języka. Repatriantom najmniejszy problem sprawia poznanie polskiej obyczajowości, zwłaszcza tej związanej z obchodzeniem świąt religijnych. Czynnikiem ułatwiającym adaptację w tej sferze jest
przynależność do Kościoła rzymskokatolickiego. Zdarza się jednak, że jednorodność
wyznaniowa, a co za tym idzie także w znaczącym stopniu jednorodność kulturowa,
jest odbierana jako przeszkoda w pełnym przystosowaniu się do nowego środowiska. Przedstawiciele najmłodszego pokolenia repatriantów odbierają Polskę jako kraj
pod każdym względem homogeniczny, w którym brakuje tolerancji i otwartości na
inność. Staje się to widoczne, gdy porównują Polskę i wieloetniczne środowisko Kazachstanu, w którym się wychowali. Repatrianci niezależnie od wieku z dumą mówią
o koegzystencji ponad stu trzydziestu narodów i grup etnicznych w jednym państwie.
Jednocześnie dziwi ich brak akceptacji dla różnorodności ze strony Polaków.
Z kolei starsze pokolenie repatriantów większą uwagę zwraca na różnice w mentalności i wychowaniu między Polakami urodzonymi w Polsce a Polakami z Kazachstanu. Podkreślają różnice w stylach życia i kulturze pracy oraz większą indywidualizację panującą w nowym kraju osiedlenia. Różnice te nie są jednak aż tak duże,
aby utrudniać repatriantom codzienne funkcjonowanie. Z biegiem czasu zaczynają
przyzwyczajać się do nowych, obowiązujących reguł.
Znacznie większym problemem pozostaje wciąż nieznajomość języka polskiego.
Dopiero dłuższy pobyt w Polsce, kontakty z polskojęzycznym otoczeniem oraz kursy
językowe pozwalają im nabrać biegłości w posługiwaniu się tym językiem. Stopniowo staje się on naturalnym środkiem komunikacji z otoczeniem.
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c) Wymiar instytucjonalno-prawny
W oswajaniu sfery formalno-prawnej bardzo istotną rolę odgrywa czynnik czasu.
Początkowe zagubienie i dezorientacja wynikające z nieznajomości polskiego prawa stopniowo ustępują. Repatrianci zaczynają dobrze orientować się w regulacjach
prawnych dotyczących swojej grupy. Wiedzą do jakich urzędów i organizacji mogą
zgłosić się po pomoc oraz w jakim zakresie mogą ją uzyskać. Stopniowo stają się też
coraz bardziej samodzielni. Często zmusza ich do tego sytuacja, w jakiej się znajdują
i niewielka wiedza urzędników na temat procedur repatriacyjnych oraz ustawodawstwa dotyczącego pobytu cudzoziemców w Polsce.
W tym kontekście warte podkreślenia jest, że dla repatriantów, którzy rozważają
wyjazd do krajów Europy Zachodniej w celu podjęcia tam lepiej płatnej pracy, istotne
jest poczucie bezpieczeństwa, jakie daje im status repatrianta. Dzięki nabyciu polskiego obywatelstwa zyskują większą swobodę działania i podejmowania decyzji dotyczących ewentualnych dalszych migracji. Uregulowanie statusu prawnego i legalizacja pobytu są ważne dla repatriantów również z tego względu, że nabywają wówczas
pełnię praw obywatelskich. Jest to szczególnie ważne w oczach młodych osób, które
porównują system demokratyczny oraz zakres praw przysługujących obywatelom
państw powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego i obywatelom Polski.
d) Wymiar społeczny
Oswajanie obcości w wymiarze społecznym oznacza pokonywanie dystansu społecznego dzielącego przyjezdnych i ludność miejscową. Jeśli kontakty z miejscową społecznością
są częste i mają charakter pozytywny, następuje poszerzenie społecznego kręgu swojskości. Obserwujemy wówczas poprawę komunikacji repatriantów ze środowiskiem lokalnym,
utrzymywanie przez nich towarzyskich i sąsiedzkich relacji oraz przystosowanie się ich
dzieci do wymagań i warunków obowiązujących w polskich szkołach. Bardzo ważne w tej
kwestii jest nastawienie członków kultury przyjmującej – niepowodzenia w przystosowaniu
się do nowych warunków społecznych i kulturowych mają częściowe zakorzenienie w braku
gotowości społeczeństwa do przyjęcia osadników. Natomiast kontakty wolne od obustronnych stereotypów i uprzedzeń sprzyjają szybszemu przystosowaniu się przesiedleńców.
Badania opinii publicznej pokazują, że w Polsce panowała dotychczas zgoda co
do umożliwienia osobom polskiego pochodzenia powrotu do kraju, lecz społeczne
przyzwolenie na uprzywilejowane traktowanie tej grupy jest ograniczone399. Polacy
żywią przekonanie o obowiązku niesienia pomocy rodakom za granicą, ale jednocześnie odnoszą się z dużą rezerwą do przesiedleńców i obywateli państw powstałych
po rozpadzie Związku Radzieckiego400. Pokutuje stereotyp ubogiego rodaka, którego
wyróżnia akcent oraz niełatwy do przełamania stereotyp Ruska.
 ysokie poparcie dla repatriacji pokazało badanie CBOS z 1994 r. Czy jest dla nich miejsce wśród nas? (O PoW
lakach z Kazachstanu).
400
TNS OBOP, Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie, komunikat z badań, Warszawa 2009.
399
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Interesujące w tym kontekście okazują się być wyniki badania przeprowadzonego
na przełomie 2003 i 2004 r. przez Instytut Badania Opinii i Rynku GfK. Pokazują one,
że zaledwie 56% polskiego społeczeństwa wie, co oznacza określenie repatriant401.
Niezależnie od znajomości pojęcia – 71% ankietowanych uznało, że repatrianci powinni być traktowani tak samo jak inni obywatele Polski.
Jednakże przyjeżdżający do kraju Polacy zza wschodniej granicy nie są automatycznie akceptowani przez lokalne społeczności402. Repatrianci wyczuwają zachowywany względem nich dystans i spotykają się z przejawami dyskryminacji. Zdarza
się, że miejscowi Polacy podkreślają wyższy poziom cywilizacyjny Polski i traktują
Polaków z Kazachstanu jak ludzi zacofanych i niepotrafiących odnaleźć się w nowoczesnym państwie. Powoduje to rozgoryczenie i zmniejsza chęć repatriantów do
nawiązywania kontaktów z polskim otoczeniem.
Na integrację repatriantów w środowisku lokalnym duży wpływ ma także miejsce
ich zakwaterowania. Bywa, że rodziny repatriantów umieszczane w mieszkaniach socjalnych trafiają do swoistych gett. Ich sąsiadami są rodziny z problemami alkoholowymi albo osoby mające problemy z wymiarem sprawiedliwości. Wówczas żadna ze stron
nie jest zainteresowana utrzymywaniem kontaktów i integracją, a repatrianci jeszcze
dotkliwiej odczuwają degradację społeczną, jaka ich spotkała po przyjeździe do Polski.
Z drugiej strony, okazuje się, że pomoc udzielana repatriantom może stać się barierą w przystosowaniu się do nowego środowiska społecznego. Przydział mieszkania, środków finansowych na zagospodarowanie się oraz zapewnienie pracy wywołuje postawy zawiści wśród miejscowej ludności. Traktowanie repatriantów jak
konkurentów do podziału dóbr materialnych i osoby odbierające pracę pojawia się
w niewielkich miejscowościach. Pomoc udzielana repatriantom jest w takich ośrodkach bardziej widoczna i relacjonowana na bieżąco w lokalnych mediach.
Repatrianci starają się racjonalizować pojawiające się wobec nich niechętne nastawienie otoczenia. Podkreślają konieczność przyzwyczajenia się społeczności przyjmującej do obecności Innych oraz konieczność podszlifowania przez nich samych języka,
co ułatwi swobodne kontaktowanie się z miejscowymi Polakami i pomoże zatrzeć różnicę między Polakami z Kazachstanu a Polakami urodzonymi w kraju. Przesiedleńcy
zwracają też uwagę na zależność między stosunkiem otoczenia wobec przyjezdnych
a sytuacją ekonomiczną kraju osiedlenia. Przyznają, że po fali masowych wyjazdów
Polaków do pracy za granicą po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i otwarciu
tamtejszych rynków pracy, stosunek do przyjezdnych w Polsce uległ poprawie.
Kolejnym czynnikiem ułatwiającym oswojenie rzeczywistości kraju osiedlenia
jest uzyskanie przez repatriantów wsparcia społecznego. W pierwszym okresie emigracji, kiedy repatrianci borykają się z trudnościami w sferze społecznego funkcjonowania, bardzo ważna jest obecność wsparcia osób życzliwych i najbliższej rodziny.
 ane za: J. Frelak, P. Hut, Polska i Niemcy wobec rodaków na Wschodzie, Fundacja Instytut Spraw Publicznych,
D
Warszawa 2006, s. 16.
402
A. Brzozowska, „Obcy” wśród „swoich” czy „obcy” wśród „obcych”? Problemy adaptacyjne repatriantów
z Kazachstanu, nieopublikowana praca magisterska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa,
2010.
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Pozwala to na częściowe zrekompensowanie poczucia straty i osamotnienia powstałego na skutek wyjazdu z kraju pochodzenia. Na dłuższą metę wsparcie osób najbliższych jest niewystarczające, gdyż może prowadzić do zamknięcia się w niewielkim kręgu, co spowalnia proces przystosowania się. Pomocny jest wówczas kontakt
z osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji, czyli innymi repatriantami, którzy
są nieocenionym źródłem informacji o nowym kraju. Kontakt z takimi osobami pozwala też uporać się z poczuciem wyobcowania ze społeczności i piętnem negatywnej wyjątkowości.
Niestety przyjęte w Polsce rozwiązania służące zapobieganiu samoistnego tworzenia się rosyjskojęzycznych gett utrudniają budowanie systemu wsparcia społecznego.
Rozproszenie przybyłych rodzin po całym kraju uniemożliwia zorganizowanie się
środowiska. Zdarza się, że blisko spokrewnieni ze sobą repatrianci otrzymują zaproszenia od gmin położonych na różnych krańcach Polski. W ten sposób repatrianci nie
tylko tracą możliwość bezpośredniego kontaktowania się z krewnymi i znajomymi,
którzy pozostali w kraju pochodzenia, lecz także ich wzajemne kontakty w Polsce są
ograniczone. Na przeszkodzie w utrzymywaniu więzi stoją przede wszystkim bariery
finansowe, gdyż gros przesiedleńców znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
Omawiając temat oswajania obcości w wymiarze społecznym należy też zwrócić
uwagę na kwestię ewentualnych problemów dzieci repatriantów w polskich szkołach
i środowisku rówieśniczym. Okazuje się, że na tle różnych kłopotów wynikających
z przesiedlenia się do ojczyzny problemy w kontaktach dzieci i młodzieży z rówieśnikami zdarzają się najrzadziej. Rodzice zazwyczaj zadowoleni są także z postawy kadry pedagogicznej, która ułatwia ich potomstwu wyrównanie różnic programowych.
Dzieci najszybciej przyswajają sobie język i tym samym mają największą szansę
na szybką adaptację. Z upływem czasu postawy dyskryminujące zdarzają się coraz
rzadziej, a dzieci w pełni przystosowują się do nowego środowiska. Sukcesy dzieci
w szkołach są źródłem odczuwanej głębokiej satysfakcji, a ponadto przyczyniają się
do pozytywnej oceny podjętej decyzji o repatriacji. Nadzieja na lepszą przyszłość
potomstwa repatriantów pomaga im także stawić czoła bieżącym problemom.
e) Wymiar psychologiczny
Oswajanie obcości w wymiarze psychologicznym wiąże się z ustępowaniem poczucia niezrozumienia, niepokoju i niechęci wywoływanych kontaktami z nowym
środowiskiem na rzecz odczuwanej z ich powodu satysfakcji. Wymiar ten dotyczy
także określenia siebie i swojego miejsca w społeczeństwie przyjmującym. W przypadku repatriantów potrzeba samookreślenia wzrasta na skutek zachwiania poczucia
tożsamości narodowej wywołanego nieprzychylnymi reakcjami otoczenia. Jednakże
cała sytuacja, w jakiej się znajdują, utrudnia sformułowanie prostej autodefinicji. Repatrianci czują przynależność do polskiej zbiorowości, lecz spotykają się z odrzuceniem z jej strony. Głównym problemem staje się zmazanie wschodniego stygmatu,
przypisywanych etykiet typu człowiek zza Buga, Ruski.
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Dostrzegane w społeczeństwie nowego kraju stereotypy dotyczące własnej grupy
pochodzenia powodują u repatriantów wiele konfliktów wewnętrznych. Im bardziej
sztywne i rozbudowane są określenia stereotypowe, a ich zgodność z posiadanym autostereotypem mniejsza, tym trudniejszy i dłuższy okres pogodzenia oraz reinterpretacji tej rozbieżności403. Upokorzenie, niesprawiedliwe traktowanie i stygmatyzacja
sprawiają, że repatriantom trudniej jest podjąć skuteczne działania. Maleje także ich
samoocena. Dołącza się do tego przeżywanie stresu akulturacyjnego, wynikającego
z obciążenia związanego z funkcjonowaniem w dwóch kulturach i nieznajomością
języka polskiego, przyjętych wzorów zachowań oraz zasad komunikacji.
Zazwyczaj dopiero po przyjeździe do Polski repatrianci uświadamiają sobie istniejące odmienności między krajem pochodzenia a nową ojczyzną bądź między
wcześniej posiadaną wiedzą a zastaną rzeczywistością. W tym czasie poczucie dezorientacji i niepewności przyczynia się do pojawienia się dążeń ucieczkowych i chęci
powrotu do kraju, z którego się wyjechało. Wzmaga się tęsknota za rodzinnymi stronami i bliskimi, którzy tam pozostali. Z biegiem czasu uczucia te tracą na intensywności. Powoli zmienia się spojrzenie na kraj pochodzenia. Nabiera się do niego coraz
większego dystansu. Bywa, że podczas wyjazdów tęskni się za krajem osiedlenia
i w kulturze kraju, w którym jednostka się wychowała i spędziła całe życie, doznaje
poczucia obcości.
Repatrianci w różnym tempie przebywają tę drogę do pełnego odnalezienia się
w nowej rzeczywistości. Niektórzy w wysokim stopniu czują się wyobcowani, twierdząc, że zawsze będą odbierani i traktowani jak obcy, jak przybysze z Rosji. Bywa,
że trudności w porozumiewaniu powoli ustępują, repatrianci dostosowują się do wymagań kraju osiedlenia, lecz mimo to poczucie osamotnienia z biegiem czasu narasta, co przekłada się na negatywną ocenę podjętej decyzji o repatriacji.
Stopień zadowolenia i przystosowania oraz ocena decyzji o repatriacji uzależnione są nie tylko od czynników społecznych i zasobów psychicznych poszczególnych
repatriantów, lecz także od ich sytuacji materialnej. Oswojenie się z nową rzeczywistością jest utrudnione przez liczne obawy i niepewność związane z możliwościami
podjęcia pracy w Polsce, zapewnienia dzieciom przyszłości oraz otrzymania godziwej emerytury. Repatrianci z niepokojem patrzą w przyszłość i niestety wciąż zdarza
się, że z powodu braku zaspokojenia podstawowych potrzeb, nie odnajdują drugiego
domu w wymarzonej ojczyźnie.
Zakończenie
Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, że świadomość
pochodzenia polskiego czy deklarowana wola bycia Polakiem to za mało w ocenie
tych, którzy repatriantów przyjmują, aby uznać ich za swoich. Aspekt wolicjonalny
musi być według nich wsparty znajomością języka i obyczajowości. Jednakże nawet
403

 . Malewska-Peyre, Ja wśród swoich i obcych, w: P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre (red.), TożsaH
mość a odmienność kulturowa, Wydawnictwo IP PAN, Warszawa 1992, s. 15-66.
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jeżeli repatrianci wykazują się dobrą znajomością polskiego, zazwyczaj wyróżnia
ich akcent, co powoduje u partnerów interakcji aktywizację stereotypu przybysza ze
Wschodu. Dlatego też otoczenie często traktuje ich jak zwykłych migrantów ekonomicznych przyjeżdżających do Polski z krajów byłego bloku wschodniego. Świadomość tego, że po przyjeździe do Polski nie są traktowani jak prawdziwi Polacy,
jest dla repatriantów szczególnie bolesna i może prowadzić do negatywnych strategii
akulturacyjnych, polegających na niechęci do uczestnictwa w życiu społecznym i odsunięciu się od głównego nurtu polskiej kultury.
Adaptacja to proces dwukierunkowy i obejmuje zarówno przybyszów, jak i środowisko przyjmujące, dlatego polskość rozbudzona na skutek podjęcia decyzji o repatriacji musi być wspomagana przez sprzyjające zachowania i postawy członków
społeczności przyjmującej. Bardzo ważne jest również włączenie w życie miejscowej
społeczności członków rodzin repatriantów, którzy nie mają polskiego pochodzenia
i z tego powodu spotykają się z brakiem akceptacji ze strony Polaków.
Niezmiernie ważne jest nie tylko budowanie poparcia społecznego dla akcji repatriacyjnej oraz usprawnienie systemu instytucjonalnego, lecz także dostarczanie
Polonii w republikach środkowoazjatyckich rzetelnych informacji o warunkach życia
we współczesnej Polsce, a także umożliwienie im nauki języka polskiego. Przygotowałoby to rodziny do wyjazdu i pozwoliłoby na uniknięcie wielu rozczarowań oraz
problemów adaptacyjnych.
Summary
Natives or foreigners? Adaptation difficulties among repatriates
from Kazakhstan
This paper discusses the case of adaptation process of a particular category of
repatriates – Kazakhstan Poles who just after the democratic changes of 1989 could
return to their ideological homeland. The notion of “repatriation” has the positive
connotation of coming back home, to the country of origins which is supposed to be
very well known place and seen as a natural social and cultural environment. However, even for the oldest generation of Kazakhstan Poles repatriation doesn’t mean
a literal return because they don’t come back to the place of birth. They had not
been born nor had they ever resided within the territory of Poland. They return to an
imagined homeland of their forefathers.
In this paper I focused on the situation of repatriates after a long-term stay in the
country of exile. For nearly 70 years the group of Kazakhstan Poles has not been able to
come back home. Many of them are not familiar with the culture of Poland and not fluent
in the Polish language. In these circumstances not only the repatriates’ family members
with no Polish roots but also some of repatriates regard themselves and are regarded as
foreigners. They are strangers in their native country in comparison to their compatriots.
As migrants they have different cultural and social backgrounds. Repatriants are bound
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to their countries of return only through their ethnic identity. However, the fact of being
Polish in the legal and ideological sense is not enough for successful adaptation process.
These article attempts to answer the following questions: Which are main problems related to the adaptation and integration of repatriates from Kazakhstan in Polish
society? How does the process of becoming familiar with a new situation look like
in case of repatriates from Kazakhstan? In order to examine these questions I shall
analyse different dimensions of becoming familiar with the new conditions.
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Detencja dzieci w Polsce

1. Detencja
Detencja cudzoziemców, również rodzin z dziećmi, jest obecnie jednym z najczęściej stosowanych przez rządy państw europejskich środków, które mają zagwarantować sprawną deportację cudzoziemców do kraju ich pochodzenia. Jest stosowana
również w Rzeczpospolitej Polskiej, także w odniesieniu do dzieci. Dzieci wraz z rodzinami lub bez trafiają do zamkniętych ośrodków z powodu nieuregulowanego pobytu na terenie Polski lub wskutek zastosowania europejskiej regulacji Dublin II (po
nielegalnym opuszczeniu pierwszego kraju Unii Europejskiej, do którego trafiły – zazwyczaj wraz z rodzicami). Dzieje się tak w państwie, któremu wspólnota międzynarodowa zawdzięcza uchwalenie Konwencji Praw Dzidecka W 1978 r. to właśnie Polska
zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie i przedstawiła stosowny
projekt. Konwencja Praw Dziecka w artykule 2 zakazuje karania dzieci za czyny rodziców. Artykuł 3 nakazuje kierowanie się najlepszym interesem dziecka we wszystkich
działaniach władz publicznych dotyczących małoletnich. Artykuł 37 Konwencji stanowi natomiast, iż detencja może być zastosowana wobec dzieci jedynie jako środek
ostateczny i na właściwy, możliwie najkrótszy czas. Natomiast z badań prowadzonych
przez organizacje pozarządowe wynika, że pomimo tych regulacji sądy postanawiają
o umieszczeniu rodzin z dziećmi w ośrodkach strzeżonych często bez żadnego badania
wpływu takiego środka na małoletnich. Praktyka taka nie tylko stanowi naruszenie zasady kierowania się najlepszym interesem dziecka, ale również niepełną implementację
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (tzw.
dyrektywy powrotowej).
Detencja stosowana jest również wobec małoletnich bez opieki, czyli dzieci cudzoziemskich przebywających w Polsce bez rodziców czy prawnych opiekunów.
Wprawdzie, przepisy ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
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Rzeczypospolitej Polskiej, wskazują, że osoby szczególnej troski, w tym małoletni
bez opieki, w trakcie procedury uchodźczej, nie powinny być umieszczane w warunkach detencji. Jednak, osoby te często nie są odpowiednio szybko identyfikowane
przez Straż Graniczną, co skutkuje umieszczaniem ich w ośrodkach strzeżonych do
czasu złożenia wniosku o status uchodźcy. Podobnych gwarancji nie mają dzieci bez
opieki, które nie ubiegają się o ochronę uchodźczą. Należy zauważyć, że rodzaju
rozwiązań prawnych nie zna większość dorosłych obywateli polskich i tym bardziej
nie należy oczekiwać, że dzieci cudzoziemskie będą świadome na tyle aby skorzystać z możliwości stworzonych przez prawo, dzieci są zależne od dobrej woli osób
z którymi mają styczność w warunkach zamknięcia.
W Polsce istnieje sześć zamkniętych ośrodków strzeżonych, w których mogą przebywać dzieci cudzoziemskie: w Białymstoku, Białej Podlaskiej, Krośnie Odrzańskim,
Lesznowoli, Przemyślu i Kętrzynie. Umieszczani są w nich małoletni z rodzicami, a także
małoletni, które przebywają na terenie Polski bez opiekuna prawnego. Detencja oznacza
umieszczenie w zamkniętym zakładzie o rygorze nieco łagodniejszym niż w więzieniu.
Ośrodki są monitorowane 24 godziny na dobę przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
i otoczone trzymetrowym ogrodzeniem z siatki. Ponadto warunki w ośrodkach strzeżonych mają charakter więzienny i nie są przystosowane do potrzeb dzieci. Dzieci nie
mają również zapewnionej pomocy psychologicznej. Dzieci mają prawo do spaceru ok
2 godzin dziennie, w takim samym wymiarze jak dorośli, zaś jeśli pogoda jest niesprzyjająca przebywają cały dzień w ośrodku404. Małoletni bez opieki, którzy nie wystąpili
o nadanie statusu uchodźcy mogą przebywać w ośrodkach strzeżonych przez okres 1
roku. W tym czasie obowiązek szkolny nie jest realizowany we właściwy sposób. Lekcje
organizowane w ośrodkach detencyjnych nie obejmują całego programu nauczania realizowanego w szkołach publicznych, a ponadto często nie odbywają się z podziałem na
grupy wiekowe. Nie ma ani jednolitego programu nauczania ani listy przedmiotów, które powinny być nauczane we wszystkich ośrodkach detencyjnych. W części ośrodków
detencyjnych lekcje odbywają się w wymiarze 2-3 godzin dziennie405. Obecnie żaden
z ośrodków detencyjnych nie zabezpiecza w całości prawa dzieci cudzoziemskich do
edukacji. Należy podkreślić, że Polska Konstytucja w art. 70 stanowi, że dzieci poniżej
18 roku życia są zobowiązane do nauki. Dlatego też wskazane jest aby Minister Edukacji
wydał Zalecenia o jednolitych standardach edukacji w strzeżonych ośrodkach. Obecna
sytuacja nie odpowiada ani krajowym ani międzynarodowym standardom dotyczącym
prawa do edukacji. Organizacje pozarządowe prezentują pogląd, że całkowite zapewnienie dzieciom cudzoziemskim tego prawa może mieć miejsce tylko poza ośrodkami
detencyjnymi. Dzieci, w szczególności dzieci pozostające bez opieki, nie powinny być
umieszczane w detencji tylko z tego powodu, że są cudzoziemcami, i z powodu nielegalnego pobytu na terenie Polski. Jest to sprzeczne z dobrem dziecka, będącym podstawową zasadą dotyczącą prowadzenia wszelkich ingerencji władz publicznych w życie
A. Gorlach, M. Pryczyńska, K. Przybysławska (red.), „Detencja dzieci cudzoziemskich w Polsce. Raport na temat
realizacji międzynarodowych i krajowych standardów dotyczących detencji dzieci cudzoziemskich”, 03. 2011 r.
405
Tamże.
404
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dziecka. Negatywny wpływ detencji na zdrowie fizyczne i psychiczne wszystkich dzieci
jest oczywisty. W ocenie organizacji pozarządowych, warunki panujące w zamkniętych
ośrodkach dla cudzoziemców wpływają negatywnie na zdrowie fizyczne, psychiczne
i emocjonalne dzieci-migrantów. Dzieci odseparowane od rodziców czy innych opiekunów prawnych są szczególnie podatne na negatywne skutki i wpływ jaki niesie ze sobą
detencja. Dodatkowo, w świetle prawa nie są one sprawcami żadnego przestępstwa.
Dotkliwe skutki co roku odczuwa kilkuset małoletnich cudzoziemców umieszczanych
w strzeżonych ośrodkach w całej Polsce. Wg. danych Straży Granicznej w zamknięciu
przetrzymywano następujące liczby dzieci w: 2007 r. – 27, 2008r. – 136, 2009 r. – 326,
2010 r. – 694, 2011 r. – 506406 - zauważalna jest tu tendencja wzrostowa.
2. Koalicje na rzecz zniesienia detencji dzieci
W odpowiedzi na powszechne stosowanie detencji dzieci migrantów 21 marca 2012 r.
powstała międzynarodowa koalicja – International Detention Coalition (IDC), która ma na
celu całkowite zniesienie umieszczania małoletnich w zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców407. Kampania rozpoczęła się poprzez opublikowanie – na forum 19. Sesji Rady
Praw Człowieka ONZ – raportu dotyczącego sposobów zapewnienia przestrzegania praw
i wolności dzieci ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, jak również nieposiadających uregulowanego pobytu. Celem akcji jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na fakt,
iż wolność osobista dziecka jest jednym z podstawowych standardów praw człowieka,
a we wszystkich działaniach dotyczących dzieci-migrantów, podejmowanych na różnych
szczeblach władzy, sprawą nadrzędną powinno być jak najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka.
W Polsce organizacje pozarządowe od 2011 roku apelują o zmianę sytuacji408,
a w 2012 koalicję zawiązały Polska Akcja Humanitarna, Amnesty International,
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej,
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, La Strada i Instytut na rzecz Państwa Prawa.
Pragniemy zwrócić uwagę polskich władz i opinii publicznej na niedopuszczalną
sytuację umieszczania w zamkniętych zakładach dzieci tylko dlatego, że ich opiekunowie naruszyli prawo. Nie istnieje żadne usprawiedliwienie dla umieszczania dzieci
w detencji. Nie ma znaczenia, czy stosowana jest ona wobec małoletnich bez opieki,
czy dzieci przebywających wraz z rodziną, bowiem detencja dzieci stanowi skrajne
naruszenie obowiązku poszanowania, opieki i ochrony praw dziecka.
3. Postulaty
Mając na uwadze trwające obecnie prace nad nową Ustawą o cudzoziemcach postulujemy wprowadzenie zakazu umieszczania wszystkich małoletnich w strzeżonych ośrodkach
Informacje przekazane drogą mailową przez Straż Graniczną Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
http://endchilddetention.org/about-us/.
408
http://www.hfhr.org.pl/uchodzcy/opinie-i-wystapienia/wystapienie-w-sprawie-detencji-maloletnich-2, [dostęp 20.03. 2012].
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dla cudzoziemców, przy jednoczesnym wprowadzeniu alternatywnych środków zapobiegawczych, poddających kontroli miejsce przebywania cudzoziemców, lecz niewiążących
się z pozbawieniem wolności np.: dozoru elektronicznego. Zakaz detencji w żadnym wypadku nie powinien umożliwiać rozdzielenia dziecka z rodzicami lub opiekunami, stąd postulat wprowadzenia środków alternatywnych. Należy również zwrócić uwagę na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz z dnia 4 kwietnia 2012 r. do
Ministra Spraw Wewnętrznych i Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, w których Rzecznik
zaleca rozważenie wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania detencji wobec osób
małoletnich oraz podkreśla negatywne skutki pobytu w ośrodku strzeżonym dla rozwoju
psychofizycznego dzieci i małoletnich. W wielu państwach, w tym także państwach członkowskich Unii Europejskiej, zauważalna jest tendencja do ograniczania detencji dzieci-migrantów. Dotyczy ona nie tylko małoletnich bez opieki, ale też rodzin z dziećmi. Praktyka
stosowania środków alternatywnych względem detencji w przypadku rodzin z dziećmi jest
powszechnie stosowana w państwach takich jak Francja i Belgia. Warto jednak zauważyć,
że także na Węgrzech, w kraju o profilu migracyjnym bardziej podobnym do Polski, także
będącym często krajem tranzytowym dla osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, małoletni bez opieki w ogóle nie są umieszczani w ośrodkach detencyjnych. Natomiast
w przypadku rodzin z dziećmi (zarówno ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, jak
i będących nieregularnymi migrantami) najpierw sprawdzane jest, czy w danym przypadku
mogą zostać zastosowane środki alternatywne w stosunku do detencji, a jeśli nie, to detencja w tym przypadku wynosi maksymalnie 30 dni.
Jak wspomniałam, problem detencji dzieci jest na różne sposoby rozwiązywany w różnych krajach. Warto jest zapoznać się z doświadczeniami innych państw. 20 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Uchodźcy. Tego dnia Polska Akcja Humanitarna organizuje
wykład dotyczący problemu detencji dzieci, który wygłosi pan Michael Flynn - założyciel
Global Detention Project, który monitoruje i analizuje sytuację w ośrodkach deportacyjnych na całym świecie, działając na rzecz zniesienia praktyk detencji dzieci. Wykład odbędzie się 20 czerwca na Wydziale Prawa UW. Ponadto zapraszamy na wykłady Michaela
Flynna poza Warszawą – w Białymstoku (21 czerwca, Uniwersytet) i Lublinie (22 czerwca, KUL). Mając na uwadze trwające obecnie prace nad nową Ustawą o cudzoziemcach,
postulujemy wprowadzenie zakazu umieszczania wszystkich małoletnich w strzeżonych
ośrodkach dla cudzoziemców, przy jednoczesnym wprowadzeniu alternatywnych środków zapobiegawczych, poddających kontroli miejsce przebywania cudzoziemców, lecz
niewiążących się z pozbawieniem wolności np.: dozoru elektronicznego. Zakaz detencji
w żadnym wypadku nie powinien umożliwiać rozdzielenia dziecka z rodzicami lub opiekunami, stąd postulat wprowadzenia środków alternatywnych. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na zaspokojenie potrzeby kontroli państwowej nad nieudokumentowanymi cudzoziemcami, nie naruszając jednocześnie praw dzieci i jedności rodziny.
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Summary
The detention of children in Poland
Foreign children are sent to detention facilities in the Republic of Poland because
their stay in Poland is not documented or as a result of the application of the European
regulation Dublin II (after illegally leaving the UE Member State where they first arrived – usually with their parents). Meanwhile, the adoption of the Convention on the
Rights of the Child is considered to be one of the greatest achievements of Poland in
the field of the protection of children’s rights. It was Poland that proposed the adoption of the Convention to the UN Human Rights Committee in 1978 and put forward
the relevant draft. Article 2 of the Convention on the Rights of the Child prohibits
punishing children for acts committed by their parents.
Studies conducted by NGOs show that despite those regulations, courts do decide
to place families with children in detention facilities, often without investigating what
impact such a facility may have on a minor. To address the common use of detention
for migrant children, the International Detention Coalition (IDC) was established
on 21 March 2012, with the objective to abolish the placement of minors in closed
detention centres for foreigners. The campaign was initiated with the publication – in
the forum of the 19th Session of the UN Human Rights Council – of a report on the
ways to ensure the protection of the rights and freedoms of child asylum seekers, as
well as those whose stay is undocumented.
Since 2011, NGOs in Poland have been calling to change this situation. In 2012
to try and rectify the situation a coalition was established between the Polish Humanitarian Action, Amnesty International, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
(Halina Nieć Legal Aid Centre), Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (Legal Intervention Association), Helsinki Foundation for Human Rights, La Strada and Instytut
na rzecz Państwa Prawa (The Rule of Law Institute).
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Wspólnota arabska w Polsce – organizacja
a stopień integracji

Wstęp
Wspólnotę arabską w Polsce tworzą przybysze z dwudziestu dwóch krajów arabskich czyli krajów, w których znaczącą część ludności stanowią Arabowie bądź
kultura kraju jest zdominowana przez kulturę arabską. Są to: Algieria, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Dżibuti, Egipt, Irak, Jemen, Jordania, Katar, Komory, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Mauretania, Oman, Palestyna (Strefa Gazy i Zachodni Brzeg
Jordanu), Somalia, Sudan, Syria, Tunezja oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.
1. Liczebność wspólnoty arabskiej
Udokumentowane kontakty Polski ze światem arabskim liczą sobie już ponad
tysiąc lat409 (głównie za sprawą podróżników – Ibrahima Ibn Jakuba Al-Tartuszi czy
Al-Idrisi’ego410), jednak wspólnota arabska w Polsce ma stosunkowo krótką historię i małą liczebność. Pierwszą liczną grupę Arabów stanowili studenci z Bliskiego
Wschodu, którzy przyjechali do Polski w latach 60.- 80. Przybyło ich wtedy łącznie
około 20 tysięcy. Część z nich założyła tu rodziny i powoli wtopiła się w polskie społeczeństwo411. Po 1989 r. liczba studentów z krajów arabskich zaczęła się zmniejszać,
gdyż skończył się wówczas rozkwit współpracy polsko – arabskiej przypadający na
lata 70. – 80. W Polsce w 2002 r. mieszkało około 3,5 tys. osób z krajów arabskich,
z których prawie co druga miała polskie obywatelstwo (dla porównania w roku akaM. M. Dziekan, Polacy a świat arabski, Niezależne Wydawnictwo „Rocznik Tatarów Polskich”, Gdańsk 1998, s. 9.
O kontaktach tych świadczą nie tylko archiwalne dokumenty, relacje podróżników arabskich, ale i: średniowieczne
monety arabskie znajdowane w Polsce po dziś dzień, ponad dwustuletnia hodowla koni arabskich (dzięki m.in.
hrabi Rzewuskiemu), relacje Polaków z pielgrzymek do Palestyny (m.in. księcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła).
411
Między religią a kulturą, dostępne w: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie, www.rcie.rzeszow.pl/pobierz.asp?plik=469.doc [dostęp 09.12.2011].
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demickim 1987/88 samych studentów z krajów arabskich było 2,5 tys.)412. Podczas
spisu ludności w 2002 r. oficjalnie zadeklarowało narodowość arabską 1873 osoby,
z czego 934 z polskim obywatelstwem413.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2007 r. w Polsce studiowało
tylko ok. 1300. studentów z krajów arabskich. Świadczy to o zmianie motywów imigracji do Polski – już nie głównie studia, ale również biznes, praca oraz uchodźstwo
jest powodem przyjazdu do Polski. W chwili obecnej na podstawie danych Urzędu
ds. Cudzoziemców liczbę osób pochodzenia arabskiego przebywających w Polsce
można oszacować na ok. 9-10 tysięcy414.
Wspólnota arabska w Polsce jest dość dobrze zorganizowana, czego wyrazem jest
formalne bądź nieformalne uczestnictwo przedstawicieli tej wspólnoty w organizacjach arabskich i polsko-arabskich. Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki wybranych organizacji arabskich oraz polsko-arabskich w kontekście integracji
wspólnoty arabskiej czyli arabskich imigrantów mieszkających w Polsce.
2. Integracja wspólnoty arabskiej w Polsce
Integracja wspólnoty arabskiej w Polsce może być rozpatrywana na trzech płaszczyznach:
a) integracja członków wspólnoty arabskiej (integracja wewnętrzna);
b) integracja członków wspólnoty arabskiej z innymi wyznawcami tej samej religii w Polsce (integracja religijna bądź wyznaniowa);
c) integracja członków wspólnoty arabskiej ze społecznością przyjmującą (integracja społeczna bądź obywatelska).
Integracja wewnętrzna członków wspólnoty arabskiej jest wynikiem dużego stopnia dywersyfikacji tej wspólnoty, ponieważ jej przedstawiciele:
– pochodzą z różnych krajów;
– mieszkają w rożnych częściach Polski – najczęściej w Warszawie oraz dużych
miastach Polski;
– są wyznawcami różnych religii, z czego najliczniejszą grupę stanowią muzułmanie (w tym wyznawcy różnych szkół prawnych jak sunnici, szyici), są też
chrześcijanie i nieliczni druzowie.
Integracja wewnętrzna członków wspólnoty arabskiej następuje w formie kontaktów bezpośrednich na poziomie lokalnym – spotkania w domach modlitw, kościołach, miejscu pracy, na uczelniach, w lokalach arabskich (sklepy, restauracje,
kluby arabskie), halach sportowych, w siedzibach organizacji arabskich i w swoich
mieszkaniach lub domach. Integracja ta nie ma ogólnopolskiego charakteru.
Integracja religijna (wyznaniowa) członków wspólnoty arabskiej w Polsce następuPor. J. Piotrowski, Stosunki Polski z krajami arabskimi, PISM, Warszawa 1989.
Obliczenia własne na podstawie danych statystycznych (strona GUS): Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.
pl [dostęp 10.10.2011].
414
Obliczenia własne na podstawie danych statystycznych (strona GUS): Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.
pl [dostęp 10.10.2011] oraz (strona UDSC) Urząd ds. Cudzoziemców, www.udsc.gov.pl [dostęp 11.03.2012].
412
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je poprzez wspólne uczęszczanie do miejsc kultu religijnego (domów modlitewnych,
meczetów czy kościołów) i wspólne praktykowanie modlitw, uczestnictwo w obchodach świąt i uroczystości religijnych. Integracja religijna również ma charakter lokalny.
Z kolei integracja społeczna (obywatelska) członków wspólnoty arabskiej ze społecznością przyjmującą dokonuje się nieformalnie podczas codziennych kontaktów
bezpośrednich – w szkołach, w pracy, na ulicy oraz formalnie – za pośrednictwem
organizacji polsko-arabskich (których członkami i/lub założycielami są Arabowie),
a których głównym zadaniem jest zazwyczaj promocja kultury arabskiej i wspieranie
rozwoju współpracy polsko-arabskiej. Dzięki działalności tychże organizacji powstaje wiele inicjatyw na rzecz integracji polsko-arabskiej i dialogu międzykulturowego,
np. organizacja konferencji i warsztatów naukowych, wycieczki polskich uczniów do
meczetów i domów modlitewnych, uczestnictwo władz organizacji arabskich w ważnych uroczystościach narodowo-społecznych, organizacja lekcji języka arabskiego,
kaligrafii czy kuchni arabskiej dla Polaków, itp. Integracja społeczna ma charakter
ogólnopolski.
3. Organizacje arabskie i polsko-arabskie zarejestrowane w Polsce
Z uwagi na fakt, iż w Polsce jest najwięcej Arabów – muzułmanów, wspólnota
arabska jest skoncentrowana wokół polskich organizacji muzułmańskich, których
działalność przyczynia się do wszystkich trzech ww. rodzajów integracji członków
wspólnoty arabskiej. Największe skupiska imigrantów arabskich w Polsce to właśnie
miasta, w których zlokalizowane są centra islamu i muzułmańskie domy modlitw,
są one jednocześnie oddziałami regionalnymi Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej (LM) lub Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej (MZR).
Te miasta to: Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Wrocław oraz Warszawa - jako największe skupisko przedstawicieli wspólnoty arabskiej
w Polsce.
a) Organizacje ogólnopolskie
Liga Muzułmańska w Rzeczypospolitej Polskiej to muzułmański związek wyznaniowy działający na terenie RP, utworzony w 2001 r., a zarejestrowany w 2004
r, który zrzesza polskich muzułmanów (posiadających obywatelstwo polskie oraz
osoby z czasowym i stałym pobytem w Polsce). LM zajmuje się interesami i sprawami muzułmańskiej społeczności. De facto większość członków LM to imigranci
z krajów arabskich, jednak członków, którzy oficjalnie złożyli deklarację członkowską jest niewspółmiernie mniej niż osób, którzy faktycznie odwiedzają oddziały Ligi
w polskich miastach. Przyjście do sali modlitw nie oznacza bowiem automatycznej
deklaracji członkostwa i nie wiąże się z żadnymi formalnościami. Przewodniczącym
Rady Naczelnej LM w RP jest Samir Ismail, a stanowisko muftiego sprawuje Nedal
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Abu Tabaq (jednocześnie imam Centrum Islamu w Lublinie). Rada Imamów przy
LM wydaje periodyk „Al-Umma. Czasopismo nowych muzułmanów” oraz „Al-Salam” – po polsku: „pokój” (muzułmański magazyn społeczno-kulturalny). Oddziały
LM są (lub wkrótce będą) w następujących miastach: Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław. LM nie ma
jeszcze w Polsce żadnego meczetu, tylko sale modlitewne, pierwszy meczet Ligi
Muzułmańskiej jest w trakcie budowy na warszawskiej Ochocie.
Od momentu powstania LM stara się realizować swoje motto: „Być dobrym muzułmaninem oznacza, być dobrym obywatelem”.Główną misją LM jest integracja ze
społeczeństwem polskim poprzez zaangażowanie społeczności muzułmańskiej w budowę kraju, pozytywne uczestnictwo w życiu społeczno-obywatelskim oraz współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi w Polsce. Aktualnie LM współpracuje
z działającymi dotychczas na terytorium Polski stowarzyszeniami muzułmańskimi:
Muzułmańskim Stowarzyszeniem Kształcenia i Kultury (MSKK) oraz Stowarzyszeniem Studentów Muzułmańskich (SSM) i dąży do zrzeszenia tych organizacji oraz do
członkostwa w Związku Organizacji Muzułmańskich w Europie (FIOE)415.
MSKK zarejestrowano w 1996 r. w Białymstoku. Jest polską organizacją muzułmańską skoncentrowaną na kulturze i edukacji. MSKK realizuje wielostronne
cele, w tym m.in.: działanie na rzecz wykształcenia kadr, które aktywnie służyłyby
w przyszłości islamowi i muzułmanom w Polsce, utrwalanie osiągnięć muzułmańskich w Polsce, upowszechnienie dialogu, kultury i cywilizacji muzułmańskiej. Zaspokaja ono podstawowe potrzeby religijne muzułmanów (takie jak: pielgrzymka,
święta, budowa świątyń itp.). Organizuje wycieczki, obozy i kursy na temat islamu.
Prowadzi i opiekuje się pięcioma centrami kultury muzułmańskiej w kraju: w Białymstoku, Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu416.
Jego założyciele wcześniej współtworzyli i rozwijali SSM. Stowarzyszenie to
funkcjonuje w Polsce od ponad 20 lat – zostało utworzone dwa lata po polskiej transformacji ustrojowej (najpierw jako Związek Studentów Muzułmańskich – w 1989
r., a od 1991 r. jako SSM). SSM jest członkiem Europejskiego Związku Organizacji
Islamskich.
Działania SSM koncentrują się na młodzieży szkolnej i studenckiej (także pochodzenia arabskiego). SSM przez lata wychowało i wykształciło młodzież muzułmańską
na terenie Polski i za granicą. We wszystkich miastach gdzie są Centra Islamu są też
oddziały SSM skupiające jego członków oraz realizujące założenia programowe czyli:
1) B
 udowanie więzi braterstwa pośród młodzieży i studentów muzułmańskich
na zasadach tolerancji, miłości i dialogu.
2) P
 opularyzacja kultury i cywilizacji islamu u młodzieży i studentów muzułmańskich.
3) Z
 wrócenie szczególnej uwagi na odkrywanie talentów u młodzieży i studenLiga Muzułmańska w RP, www.islam.info.pl [dostęp 03.10.2011], informacje z cytowanych stron internetowych
zweryfikowano i uzupełniono informacjami pochodzącymi z wywiadów z imamami i/lub założycielami opisywanych organizacji (badania terenowe przeprowadzono w VII-IX.2011r.).
416
Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego w RP, www.mskk-islam.8m.com [dostęp 03.10.2011].
415
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tów muzułmańskich.
4) Rozszerzanie wymiany kulturalnej między młodzieżą i studentami muzułmańskimi a młodzieżą i studentami innych religii w atmosferze przyjaźni
i wzajemnego szacunku.
W celu realizacji swoich zadań statutowych SSM cyklicznie organizuje: kolonie,
obozy, szkolenia i wyjazdy zagraniczne dla młodzieży i studentów, imprezy kulturalne (targi, wystawy, itp.), nawiązuje współpracę z innymi organizacjami i instytucjami. Stowarzyszenie jest również patronem zajęć religijnych i kursów językowych
organizowanych w Centrach Islamu oraz umożliwia kształcenie z zakresu prawa islamskiego poza granicami Polski. SSM wydało ponadto liczne publikacje i tłumaczenia książek religijnych, a wspólnie z MSKK wydaje czasopismo młodzieżowe
„Al-Hikma” (po polsku: „mądrość”), które jest w całości opracowane przez studentów417. Główna siedziba SSM znajduje się w Białymstoku, najważniejsze oddziały są
w Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu.
Muzułmański Związek Religijny jest polskim związkiem religijnym sunnitów hanafickich, który został utworzony 28-29 grudnia 1925 r., podczas zjazdu muzułmanów w Wilnie, pod nazwą „Wszechpolski Zjazd Delegatów Gmin Muzułmańskich”.
Na czele Związku stał mufti, którym został wówczas wybrany dr Jakub Szynkiewicz.
Siedzibą MZR początkowo było Wilno. Stosunki pomiędzy Rzeczypospolitą a muzułmanami regulowała ustawa o stosunku państwa do wyznania muzułmańskiego,
uchwalona przez Sejm dnia 21 kwietnia 1936 r. MZR w wewnętrznym życiu miał
korzystać z pełnej wolności rządzenia w zakresie obowiązującego prawa i swojego statutu, uznanego przez państwo w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Stosownie do tego wymogu, Rada Ministrów uznała status Muzułmańskiego Związku rozporządzeniem z dnia 26.08.1936 r. Wspomniany statut określał uprawnienia
muftiego, Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego, Wszechpolskiego Kongresu,
Gmin Wyznaniowych oraz regulował sprawy związane z nauką religii, przysięgą
nowomianowanych imamów (mianowanych przez muftiego) i etatowych pracowników MZR, prowadzeniem uroczystych modlitw świątecznych i kwestię subsydiowania przez państwo działalności MZR, w tym: funduszu osobowego, utrzymywania
meczetów, których w okresie międzywojennym było 17 (19 muzułmańskich Gmin
Wyznaniowych), naukę religii, delegacje i wydawnictwa. Wysokość tych dotacji
stanowiła ok. 60-80 tysięcy złotych rocznie i byłą przekazywana muftiemu przez
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, do rozdysponowania
według potrzeb418.
MZR został reaktywowany i ponownie zarejestrowany przez polskie władze po
II wojnie światowej, w 1947 r. podczas Kongresu Muzułmańskiego w Warszawie.
Posiadał on już jednak inną strukturę niż przed wojną. Na czele Związku stało Najwyższe Kolegium Muzułmańskie, wybierane na 5-letnią kadencję. Organizatorem
powojennego życia religijnego polskich muzułmanów – Tatarów, był Jakub Roma417
418

Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce, www.islam.org.p/ [dostęp 06.10.2011].
 . Chazbijewicz, Międzywojenne życie społeczne i religijne, w: L. Bohdanowicz, S. Chazbijewicz, J. Tyszkiewicz
S
(red.), Tatarzy muzułmanie w Polsce, Niezależne Wydawnictwo „Rocznik Tatarów Polskich”, Gdańsk 1997, s. 44-45.
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nowicz (osoba świecka), pierwszy Prezes (przewodniczący) Najwyższego Kolegium
MZR, a przed 1938 r. pełniący funkcję zastępcy muftiego (zwierzchnika religijnego muzułmanów polskich)419. Dr Jakub Szynkiewicz, który pełnił funkcję muftiego
przed wojną stracił swój urząd po zajęciu Wilna przez sowieckie wojska 17.09.1939
r. i po wojnie pozostał zagranicą420. Aktualnie MZR skupia następujące muzułmańskie gminy wyznaniowe: Białystok, Bohoniki, Kruszyniany, Warszawa, Gdańsk,
Bydgoszcz, Poznań, Gorzów Wielkopolski. Głową polskich muzułmanów jest Mufti
Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium (z siedzibą w Białymstoku), wybrany na to stanowisko - pierwszy raz w powojennej historii Związku - 20
marca 2004 r. podczas XV Kongresu MZR421. MZR wydaje dwa czasopisma: „Przegląd Tatarski” oraz „Muzułmanie Rzeczypospolitej”. MZR ma, oprócz sal modlitewnych, trzy meczety w Polsce: w Bohonikach, Kruszynianach i Gdańsku.
b) Organizacje regionalne
Lokalizacje oddziałów Ligi Muzułmańskiej RP i Muzułmańskiego Związku Religijnego RP zwykle pokrywają się (oprócz typowo tatarskich gmin Bohoniki i Kruszyniany, arabscy muzułmanie spotykają się we wszystkich ww. miastach). Dla
przeciętnego muzułmanina najważniejsze jest wypełnianie religijnych obowiązków,
niezależnie do kogo należy prawnie sala modlitewna i która organizacja nią zarządza. Istnienie obydwu organizacji jest usprawiedliwione i jak najbardziej logiczne,
ponieważ imigranci (w tym imigranci z krajów arabskich) i Tatarzy (oraz polscy
konwertyci) mają inny status w Polsce, mają też inne problemy, a jednak wszyscy są
wyznawcami tej samej religii, i to ich łączy.
Struktura regionalna (lokalna) organizacji arabskich i arabsko-polskich przedstawia
się następująco:
– Białystok
W Białymstoku działa Oddział Podlaski Ligi Muzułmańskiej w RP, a w nim: SSM,
MSKK, Centrum Kultury Muzułmańskiej (CKM), Centrum Islamu (CI) w Białymstoku
oraz Sekretariat Rady Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP). CI powstało w 1994
r., jest zatem najstarszym CI powstałym po 1989 r. (roku przełomowym dla wolności religijnej i obywatelskiej w Polsce). Fakt, iż to właśnie na Podlasiu powstało najstarsze CI
nie jest przypadkowy. Podlasie od stuleci jest miejscem zamieszkiwania polskich muzułmanów – Tatarów, w Białymstoku do tej pory prowadzi działalność także Najwyższe
Kolegium i Sekretariat MZR. Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Białymstoku została powołana w 1960 r.422, obecnie imamem CI jest Palestyńczyk, Husam Freikh.
Tamże, s. 81.
 . A. Miśkiewicz, Z dalszej i bliższej przeszłości, w: A. A. Miśkiewicz, J. Kamocki, Tatarzy Słowiańszczyzną
A
obłaskawieni, Universitas, Kraków 2004, s. 83.
421
Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Gdańsku, www.meczetgdansk.pl [dostęp 05.10.2011].
422
A. A. Miśkiewicz, Z dalszej i bliższej przeszłości, w: A. A. Miśkiewicz, J. Kamocki, Tatarzy Słowiańszczyzną
obłaskawieni, Universitas, Kraków 2004, s. 84.
419
420
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Gdańsk
Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Gdańsku formalnie powstała 20.09.1959
r. podczas Wszechpolskiego Kongresu Muzułmańskiego. Stanowi ona filię MZR,
a osobowość prawną posiada od 28.04.1960423. Na uroczyste poświęcenie pierwszego, murowanego meczetu im. Dżamal-ad-dina-Al-Afganiego na terenie obecnej Polski, które odbyło się 1. czerwca 1990 r., przybyli goście administracji państwowej,
sponsorzy, przedstawiciele kościoła katolickiego, przedstawiciele ambasad krajów
muzułmańskich, przedstawiciele MZR w Polsce oraz wielu muzułmanów z całego
kraju. Imamem był wówczas Tatar Bekir Jakubowski, obecnie imamem jest Palestyńczyk, Hani Hraish424.
–

– Katowice
W Katowicach funkcjonuje Oddział Śląski Ligi Muzułmańskiej w RP: MSKK,
Centrum Kultury Islamu powstałe (CKI) w 2007 r. z inicjatywy śląskich muzułmanów oraz SSM w Katowicach). Główne cele CKI to:
– organizacja obrzędów religijnych (modlitwy, ramadan, święta, spotkania religijne,
małżeństwa i pogrzeby muzułmańskie, nocne czuwania czyli tzw. itikafy, itd.);
– poszerzenie poziomu wiedzy wśród muzułmanów (lekcje, wykłady i kursy –
dla dzieci, młodzieży, kobiet i mężczyzn);
– organizacja spotkań kulturalnych dla członków wspólnoty (m.in. wycieczki,
uroczystości świąteczne, imprezy integracyjne);
– propagowanie wiedzy i kultury muzułmańskiej pośród nie-muzułmanów (lekcje
i wykłady dla uczniów szkół i studentów, spotkania, dyskusje, konferencje)425.
CKI działa cztery lata, jest to miejsce modlitw, co sobotniej nauki religii i wychowania muzułmańskiego. Nauka religii w CKI jest uznawana przez państwo – dzieci dostają świadectwa podobnie jak dzieci katolików. Poza tym dla muzułmanów jest kurs
zasad islamu dla kobiet i mężczyzn (dla Polaków i Arabów oraz muzułmanów innego
pochodzenia), w Ramadanie (miesiącu postu muzułmanów) są w weekendy organizowane wspólne kolacje (iftary), tradycją w tym Centrum jest przygotowywanie posiłków na iftar za każdym razem przez osoby pochodzące z innych krajów, w ten sposób
uczestnicy kolacji mogą spróbować za każdym potraw charakterystycznych dla danego kraju czyli np. potraw kuchni syryjskiej, libijskiej, egipskiej, itd. CKI organizuje
lekcje języka arabskiego dla Polaków, a w szkołach i uniwersytetach są też dla nich
wykłady o islamie. Z kolei 26 styczeń to Dzień Islamu w kościele katolickim, na który
kościół zaprasza muzułmanów. Są wtedy w kościele lub w CKI wykłady o islamie.
Poza tym CKI w Katowicach jest w bardzo dobrych stosunkach z przedstawicielami
władz województwa śląskiego – przedstawiciele CKI i władz często nawzajem się
odwiedzają. Kierownikiem CKI i imamem jest Algierczyk, Abdelwahab Bouali.
S. Chazbijewicz, W okresie powojennym w Gdańsku i w reszcie Polski. Zdarzenia, fakty, kronikarska relacja, w:
L. Bohdanowicz, S. Chazbijewicz, J. Tyszkiewicz (red.), Tatarzy muzułmanie w Polsce, Niezależne Wydawnictwo
„Rocznik Tatarów Polskich”, Gdańsk 1997, s. 81.
424
Tamże, s. 86.
425
Centrum Islamu w Katowicach, www.islam-katowice.dzs.pl [dostęp 04.10.2011].
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– Kraków
W Krakowie jest obecnie organizowany Oddział Małopolski Ligi Muzułmańskiej
w RP, ale zarejestrowane jest tam i działa Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
Palestyńczyków Polskich pod przewodnictwem Omara Farisa. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy Palestyńczyk posiadający obywatelstwo polskie (jest ich
obecnie dwudziestu). W ramach podstawowej działalności jest dużo wykładów, uroczystości, pochodów, manifestacji kiedy dzieją się w Palestynie i arabskim świecie
ważne wydarzenia, wydano też trzy książki akademickie o sytuacji Palestyńczyków
i co roku jest organizowany tydzień kina palestyńskiego w Krakowie.
– Lublin
W Lublinie funkcjonuje Oddział Lubelski Ligi Muzułmańskiej w RP (MSKK, CI
w Lublinie). Przewodniczącym Oddziału LM w Lublinie jest dr Tomasz Stefaniuk,
a imamem Palestyńczyk Nidal Abu Tabaq – jednocześnie mufti LM w RP (Przewodniczący Rady Imamów) oraz Dyrektor CI w Lublinie. Lubelskie CI zajmuje się
popularyzacją wiedzy o islamie (m.in. organizuje lekcje dla uczniów szkół z Lublina
i okolic), prowadzi działania na rzecz dialogu międzykulturowego oraz naukę języka
arabskiego. W CI są obchodzone różne uroczystości, prowadzone modlitwy i co roku
są też organizowane Dni Kultury Muzułmańskiej oraz sesje pt. „Zapoznaj się z islamem”.
– Łódź
W Łodzi organizowany jest Oddział Łódzki Ligi Muzułmańskiej w RP, budowane
jest tam Centrum Ligi Muzułmańskiej (początkowo miał być wybudowany meczet,
ale MSKK nie dostało zgody na budowę) gdzie będzie promowana kultura muzułmańska - będzie można w nim otrzymać informacje o duchowości i zwyczajach muzułmanów. Dla muzułmanów będzie to miejsce nie tylko modlitw, ale i spotkań, nauki religii i języka arabskiego426.
– Poznań
W Poznaniu działa Oddział Wielkopolski Ligi Muzułmańskiej w RP, w którego budynku mieści się: Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe (MCKO),
MSKK, SSM, CI. Imamem MCKO jest Marokańczyk Youssef Chadid. W Centrum
odbywają się lekcje muzealne, spotkania modlitewne, spotkania religijne i nauka języka arabskiego dla dorosłych. Centrum wspiera duchowo wielkopolską wspólnotę muzułmańską, podejmuje też dialog międzykulturowy z lokalną społecznością.
Drzwi poznańskiego Centrum są zawsze otwarte dla osób zainteresowanych religią
islamu. MCKO w Poznaniu prowadzi posługi religijne, związane z m.in. narodzinami dziecka, zawarciem związków małżeńskich, prowadzeniem modlitw codziennych,
ramadanowych i świątecznych, nauczaniem dzieci muzułmańskich języka arabskiego i wychowania muzułmańskiego (weekendowe lekcje religii). Działania kulturalne
426

Nasze Miasto Łódź, www.lodz.naszemiasto.pl/wydarzenia/455589.html [dostęp 03.10.2011].
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MCKO w Poznaniu to np. lekcje dla muzułmanów oraz tzw. lekcje muzealne organizowane dla uczniów szkół (od szkoły podstawowej do studentów szkół wyższych),
którzy zwiedzają MCKO (w tym salę meczetową), dyskutują o islamie i oglądają
wystawy zdjęć w jego galerii. Corocznie są tez organizowane tzw. Dni Kultury Muzułmańskiej, w 2011 r. odbył się on 25 czerwca, pokazano wówczas filmy arabskie,
przeprowadzono wykłady z języka arabskiego, były lekcje kaligrafii arabskiej, gotowania potraw arabskich czy robienia henny, itp. Z kolei 19 sierpnia 2011 r. odbył się
w CI uroczysty Dzień Ramadanowy, z wykładem muftiego, projekcją filmu, wspólną
modlitwą i kolacją iftar.
W Poznaniu działa także Stowarzyszenie Kultury Arabskiej ARABIA utworzone
w 2009 r., założone i kierowane przez Syryjczyka Saeeda Shekh Al Shababa. Jest
to największe stowarzyszenie arabskie w Polsce, od 2011 r. otwarty jest jego odział
w Katowicach obejmujący region śląski i małopolski. Pracownikami tego stowarzyszenia są Polacy i Arabowie, duża część tych Arabów skończyła studia w Polsce.
Stowarzyszenie ARABIA powstało z myślą o nawiązywaniu i podtrzymywaniu przyjaźni polsko - arabskiej. Jego członkiem może zostać każdy, kto interesuje się kulturą
arabską i kto chciałby się przyczynić polepszania stosunków między Polską a krajami arabskimi. Z tego wynikają cele statutowe Stowarzyszenia, a są to m.in.:
– współpraca pomiędzy Polakami a społecznością arabską zamieszkałą w Polsce
w zakresie asymilacji, integracji oraz zmniejszania dystansu kulturowego;
– wzajemna integracja członków arabskiej społeczności w Polsce;
– umożliwianie pogłębienia wiedzy o kulturze, sztuce i cywilizacji arabskiej,
o walorach turystycznych krajów arabskich wśród Polaków oraz zapoznawanie członków wspólnoty arabskiej z dorobkiem kulturowym Polski;
– współpraca z podobnymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju stosunków polsko-arabskich w Polsce i zagranicą.
Powyższe cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez:
– identyfikację problemów społecznych, z którymi borykają się imigranci (szczególnie z krajów arabskich);
– prowadzenie różnorodnych instrumentów aktywnej integracji w wymiarze
społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym;
– zapewnienie różnorakich form wsparcia na rzecz eliminowania dysfunkcji
społecznych;
– prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie kultury i turystyki;
– organizowanie wszelkiego rodzaju imprez propagujących jak i   popularyzujących kulturę arabską (np. Dni Kultury Arabskiej, Dni Kultury Solidarności
w Wielkopolsce, Turniej Arabii, Arabski lub Palestyński Biały Fartuch czyli
umożliwienie osobom potrzebującym bezpłatnych konsultacji lekarzy specjalistów);
– organizowanie spotkań dla członków społeczności arabskiej oraz ich spotkań
z członkami społeczeństwa polskiego (jako spotkania naukowe, literackie, odczyty, konferencje, wykłady otwarte);
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– utrzymywanie kontaktów i współpracę z podobnymi do Stowarzyszenia instytucjami i środowiskami w Polsce i w krajach arabskich oraz udzielanie im
pomocy w szerzeniu wiedzy o obu kulturach427.
– Warszawa
W Warszawie funkcjonuje Oddział Mazowiecki Ligi Muzułmańskiej w RP. Jak
na razie nie ma jeszcze swojej sali modlitewnej, meczet czyli Ośrodek Kultury Muzułmańskiej (OKM) wraz z salą modlitwy jest budowany przy Rondzie Zesłańców
Syberyjskich. Na działce o powierzchni 1033 m2, powstaje wysoki na ok. 12 metrów,
3-kondygnacyjny budynek, z dominantą w postaci wieży o wysokości ok. 18 metrów.
OKM ma pełnić w przyszłości m.in. funkcję siedziby Związku Wyznaniowego Ligi
Muzułmańskiej w RP. Znajdzie się w nim sala modlitwy z zapleczem, sala wykładowa, sala wystawowa, sale dydaktyczne, sportowa oraz internetowa, biblioteka muzułmańska, przedszkole z zapleczem, lokale mieszkalno-biurowe, lokale użytkowe
oraz parking podziemny. Budowa rozpoczęła się w 2008 r. i po różnego rodzaju perturbacjach jest opóźniona w stosunku do planów. Projekt budowy to wspólna inicjatywa Ligi Muzułmańskiej w RP oraz MSKK. Budowa OKM wzbudza w Warszawie
wiele kontrowersji, fora internetowe są pełne komentarzy przeciwników budowy,
a 27.03.2010 r. odbyła się pikieta przeciwko jego budowie.
OKM z założenia ma pełnić następujące funkcje:
– reprezentacyjne (będzie to siedziba administracji Ligi Muzułmańskiej w RP);
– kultywowanie obrzędów religijnych dla muzułmanów (nabożeństwa, wspólne
modlitwy, itd.);
– prowadzenie działalności kulturalno-artystycznej (sala wykładowa, galeria
sztuki, biblioteka itp.);
– powadzenie działalności oświatowo-edukacyjnej (przedszkole, weekendowa
szkoła językowa, itp.);
– prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej dla młodzieży (sala sportowa, funkcjonalny ogród);
– prowadzenie działalności inwestycyjno-gospodarczej w celu uzyskania środków
finansowych na utrzymanie obiektu; oprócz przedszkola i szkoły językowej,
przewiduje się otworzenie gabinetu lekarskiego, sklepu, restauracji (stołówki).
Obecnie muzułmanie warszawscy przychodzą się modlić do CKI należącego do
MZR, sali modlitewnej piętrowego budynku zlokalizowanego wśród domów jednorodzinnych na warszawskim Wilanowie, przy ulicy Wiertniczej. CKI w Warszawie
jest wydawcą pisma społeczno kulturalnego „Świat Islamu”. Imamem Gminy Muzułmańskiej w Warszawie jest Nizar Charif (Syryjczyk, od wielu lat mieszkający
w Polsce), natomiast imamem CKI w Warszawie jest Egipcjanin Sami S.A.khindil.
MZR także miał w planach budowę meczetu jeszcze przed I wojną światową, ale
wybuch II wojny światowej pokrzyżował te plany. Wobec ciągłego przyrostu na terenach Mazowsza ludności muzułmańskiej (przeważnie Tatarów z Powołża), planowa427
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no wzniesienie w Warszawie niedużej świątyni. Z inicjatywą jej budowy wystąpiło
powstałe w 1913 r. Warszawskie Muzułmańskie Stowarzyszenie Pomocy Biednym
Muzułmanom. Pierwsza Wojna Światowa, która wybuchła w rok później, uniemożliwiła rozpoczęcie planowanej inwestycji. Powrócono do niej w końcu lat 20., powołując wówczas specjalny komitet, który wydał odezwy, zorganizował konkurs na
projekt stołecznego meczetu, a przede wszystkim zbierał odpowiednie środki na ten
cel. Prace komitetu poparł mufti, dr Jakub Szynkiewicz, składając swój podpis pod
jedną z odezw. Jego poparcie dla tej sprawy jednak nie wzbudziło entuzjazmu Tatarów z Wilna, którzy obawiali się, że po wybudowaniu meczetu w Warszawie, mufti
tam przeniesie swój rząd.
Komitet Budowy Meczetu (KBM) w Warszawie wspierali niektórzy Polacy wyznania rzymskokatolickiego, m.in. prof. Olgierd Górka – sekretarz generalny Instytutu
Wschodniego. Z założenia członkiem KBM mógł być każdy – niezależnie od wyznania
czy narodowości (uczestnictwo wiązało się z koniecznością wpłaty składki na budowę). Za inicjatywą budowy meczetu opowiedziało się również Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, traktujące ją jako ważny aspekt propagandowy w kontaktach z Bliskim
Wschodem oraz Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
Magistrat m. st. Warszawy i Ministerstwa Robót Publicznych oferował na budowę
meczetu kolejne działki: przy Placu Unii Lubelskiej (zbyt wysokie koszty budowy),
plac przy skrzyżowaniu ulic Kruczej i Smolnej (bliskie sąsiedztwo Szpitala św. Łazarza), później na Sielcach przy ulicy Tureckiej (za daleko od śródmieścia, co nie
mogło odpowiadać reprezentacyjnemu charakterowi świątyni), aż wybrano nowy teren przy zbiegu ulic Reja, Krzyckiego, Dantyszka i Wielkopolskiej – 12.06.1934 r.
Magistrat m. st. Warszawy przekazał nieodpłatnie KBM ten plac o wielkości ponad
300 m2. Projekt meczetu, na wzór budowli sakralnych z Bliskiego Wschodu opracowali dwaj architekci warszawscy: Tadeusz Miazek i Stanisław Kolendo, ich projekt
został wybrany z 67 projektów zgłoszonych na konkurs. Pomimo odezw do polskich
muzułman i Polaków oraz akcji propagandowej prowadzonej przez MSZ za pośrednictwem placówek dyplomatycznych i konsularnych w: Kairze, Bejrucie, Jerozolimie, Bombaju i Stambule oraz mimo poparcia prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego nie zdołano uzbierać odpowiednich funduszy. KBM przestał istnieć wraz
z wybuchem drugiej wojny światowej428. Meczet miał powstać na działce przy ulicy
Filtrowej, która przed wojną należała do MZR, a odebrano go organizacji w 1993 r.
Obecnie czynione są starania w kierunku odzyskania tych terenów, na których obecnie jest park. Przygotowany jest już projekt architektoniczny i wysłano pismo do
gminy Centrum z prośbą o zwrot ziemi429.
W Warszawie działa ponadto dwadzieścia organizacji (których członkami są przedstawiciele wspólnoty arabskiej) działających na rzecz polsko – arabskiej współpracy.
 . A. Miśkiewicz, Tatarskie rozmaitości, w: A. A. Miśkiewicz, J. Kamocki (red.), Tatarzy Słowiańszczyzną obłaA
skawieni, Universitas, Kraków 2004, s. 103; A. Miśkiewicz, Tatarzy polscy 1918-1939, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa 1990, s. 92-96.
429
A. Paulska, Polskie dzieci Allaha: Związek Muzułmanów Polskich, www.halal.pl/kmp/NP_Polskie_Dzieci_Allaha.htm [dostęp 05.10.2011].
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– Wrocław
We Wrocławiu działa Oddział Dolnośląski Ligi Muzułmańskiej w RP (MCKO,
MSKK, SSM) zlokalizowany przy ul. Kasprowicza, w starej stylowej willi w sąsiedztwie kościoła św. Antoniego (Centrum sąsiaduje z klasztorem Ojców Franciszkanów), przewodniczącym oddziału jest dr Abdul Salama Al-Medhagi. Budynek ten
(w którym są sale wykładowe, sala internetowa i sala modlitewna) został zakupiony przez MSKK, pod patronatem którego MCKO właśnie prowadzi swoją działalność (przez wiele lat muzułmanie wrocławscy modlili się w piwnicy przy Podwalu). W dwupiętrowym budynku działa również SSM, którego przewodniczącym we
Wrocławiu jest Osama Samara oraz Instytut Studiów nad Islamem. Obok budynku
mieści się klub młodzieżowy, w którym są zajęcia sportowo-rekreacyjne i nauka tenisa. Imamem, Dyrektorem MCKO we Wrocławiu oraz Dyrektorem ds. Administracji
w Instytucie Studiów nad Islamem jest mgr inż. Ali Abi Issa (Palestyńczyk).
Wrocławskie MCKO realizuje trzy podstawowe cele: rozwijanie i popularyzacja
wiedzy na temat islamu, pomoc dolnośląskiej wspólnocie muzułmańskiej oraz podejmowanie dialogu międzykulturowego w lokalnej społeczności, która wyznawcom
islamu zaoferowała swoją gościnność. Każde z tych zadań wymaga swojej specyficznej aktywności i zróżnicowanych działań, jednak posiadają one jednocześnie wspólny obszar i dziedzinę, co swój najpełniejszy wyraz znajduje podczas wydarzeń typu
cykliczne Dni Kultury Muzułmańskiej (organizowane corocznie w tym mieście).
Wspólną płaszczyzną jest komunikacja, kontakt, wymiana i odkrycie istniejących
zależności i więzi pomiędzy kulturą islamu (zwykle niedocenianą, lekceważoną czy
zapomnianą) i kulturą zachodnią. To wydarzenie umożliwia zdobycie autentycznej,
nie zdeformowanej i wolnej od wszelkich manipulacji wiedzy o sobie, dla wszystkich
osób, które chcą tą wiedzę zdobyć. Podczas DKM odbywają się wystawy, wernisaże,
pokazy filmów, konferencje, warsztaty i spotkania (np. Dzień Otwartego Meczetu).
MCKO realizuje swoje zadania na trzech płaszczyznach:
1) zaspokojenie potrzeb religijnych muzułman,
2) walka z uprzedzeniami wobec islamu, usuwanie wątpliwości, udzielanie wyjaśnień - w tym zakresie są prowadzone lekcje, wykłady, konferencje, wystawy i wieczory poetyckie, organizowane są także odpłatne kursy języka arabskiego i prawa szaria dla nie-muzułman,
3) działalność na rzecz dialogu religijnego, kulturowego i cywilizacyjnego:
organizacja wspólnych konferencji i spotkań przedstawicieli trzech religii
(rabin z Wrocławia, metropolita wrocławski, mufti RP), w ramach dialogu
kulturalnego są np. organizowane Dni Kultury Muzułmańskiej, na które przychodzi ok. 500 osób, nie tylko z Wrocławia. MCKO organizuje też Dzień Medycyny kiedy lekarze – muzułmanie udzielają darmowych porad lekarskich
oraz obchody rocznic kulturowych, i tak np. w 2011 r. był artysta z Jordanii.
Natomiast w zakresie dialogu cywilizacyjnego są organizowane konferencje
naukowe konferencje w których uczestniczą muzułmanie i nie-muzułmanie.
Organizowane są też kursy dla nauczycieli religii.
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MCKO to placówka aktywnie propagująca kulturę arabsko-muzułmańską, ma dobre
kontakty z przedstawicielami kościoła i wspólnoty żydowskiej w tym regionie. Przy wrocławskim MCKO działa również Szkoła Muzułmańska dla dzieci i młodzieży, jej dyrektorem jest również Ali Abi Issa430. MCKO we Wrocławiu działa od 2004 r. Od początku
swojej działalności realizuje projekty, które są adresowane do regionalnej mniejszości
muzułmańskiej oraz projekty z zakresu edukacji, nauki i kultury adresowane do lokalnej
społeczności, tak Wrocławia, jak i Dolnego Śląska. W 2005 i 2006 r. odbyły się dwie
pierwsze edycje Dni Kultury Muzułmańskiej (w 2006 r. miała miejsce m.in. konferencja naukowa zorganizowana wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Instytutem
Pedagogiki pt. „Islam w Polsce i Europie – perspektywy dialogu międzykulturowego”).
W maju 2007 r. odbyła się ich trzecia edycja, w skład której weszły: konferencja naukowa, dzień artystyczny w Centrum Kultury ,Agora” oraz Dzień Otwartego Meczetu.
W maju 2008 r. zorganizowane zostały czwarte Dni Kultury Muzułmańskiej. W ramach
tego projektu zrealizowano: międzynarodową konferencję naukową z obradami w Aula
Leopoldina na Uniwersytecie Wrocławskim, wystawę kaligrafii w Akademii Sztuk Pięknych, wieczór filmów dokumentalnych w Kinie Warszawa oraz Dzień Otwartego Meczetu. W maju 2009 r. odbyła się V edycja Dni Kultury Muzułmańskiej, a w jej programie
znalazły się: wykłady, wieczór filmowy w Kinie Warszawa, Dzień Otwartego Meczetu,
sympozjum naukowe w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej, wieczór poezji
oraz koncert muzyki orientalnej w Domu Edyty Stein.
Centrum realizuje (podobnie jak Centrum w Poznaniu) projekt edukacyjny „Lekcja muzealna” adresowany do uczniów wszystkich typów szkół. Zajęcia te obejmują
zwiedzanie meczetu jako miejsca kultu religijnego, wykład lub prelekcję na temat
islamu, obrzędów oraz prezentację dotyczącą kultur muzułmańskiej albo działalności
Centrum. W marcu 2009 r. otwarto wystawę sztuki i architektury muzułmańskiej adresowaną do wszystkich osób odwiedzających Centrum. Od maja 2010 r. w Centrum
prezentowana jest także wystawa kaligrafii arabskiej, autorstwa Salaha Moussawy431.
W 2010 r., podczas VI edycji Dni Kultury Muzułmańskiej (DKM) w Dniu Otwartego Meczetu była m.in. degustacja kawy arabskiej, kurs zdobnictwa orientalnego w gipsie, pokaz pieczenia chleba, malowanie henną, pokaz filmów, spotkanie z imamem oraz
lekcje arabskiego i chińskiego. W maju 2011 r. zaś podczas VII edycji DKM odbyły się
następujące imprezy: Noc muzeów: Muzułmanie w Muzeum Etnograficznym; Biała
sobota czyli bezpłatne porady lekarskie arabskich lekarzy specjalistów, akcja krwiodawstwa oraz Dzień Otwartego Meczetu, a podczas tego dnia zorganizowano m.in.
wykłady o hidżabie i rewolucji w Świecie islamu, degustację potraw arabskich432.
Z kolei 6 maja 2008 r. w Muzeum Architektury we Wrocławiu odbyła się konferencja pt. „Wrocławska Konwencja na Rzecz Dialogu Międzyreligijnego” z udziałem
wybitnych przedstawicieli kościołów chrześcijańskich oraz społeczności żydowskiej,
muzułmańskiej oraz karaimskiej. Po dwóch latach, 12-13 października 2010 r. odbyła
Muzułmańskie Centrum Kulturalno Oświatowe we Wrocławiu, www.islam.net.pl [dostęp 03.10.2011].
M. Turowski, Materiały informacyjne: II Wrocławska Konwencja na rzecz dialogu międzyreligijnego, Być dla
innych, MCKO, Wrocław 2010, s. 28.
432
Dni Kultury Muzułmańskiej, www.dni-kultury.pl [dostęp 03.10.2011].
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się po dwóch latach II Wrocławska Konwencja na rzecz dialogu międzyreligijnego,
„Być dla innych. Obraz bliźniego a obraz Boga w różnych tradycjach religijnych”.
Sygnatariusze tej konwencji czyli przedstawiciele wyznawców judaizmu, chrześcijaństwa, islamu i karaimizmu spotkali się we Wrocławiu, aby podkreślić olbrzymią rolę, jaką w ich życiu odgrywa budowanie wspólnej płaszczyzny porozumienia.
Szanując istniejące różnice starają się odkrywać to, co łączy wszystkie religie, a nie
co dzieli. Uznali oni, iż możliwość wzajemnego poznawania siebie przy jednoczesnym odkrywaniu bogactwa własnej tradycji, pomaga wyraźniej dostrzec jedność
wszystkich przed Bogiem. Kierując się wiarą w Boga i przekonaniami religijnymi,
opowiedzieli się zdecydowanie za poszanowaniem ludzkiej godności i akceptacją
drugiego człowieka oraz zapewnianiem każdemu należytych warunków życia zgodnie z boskimi nakazami. Przeciwstawili się jednocześnie wszelkim formom dyskryminacji, zwłaszcza tym o podłożu rasowym i religijnym, które przyjmują postać antysemityzmu, islamofobii czy chrystianofobii433.
– inne miasta
Oprócz organizacji w ww. miastach jest w Polsce jeszcze ok. dziesięć organizacji
polsko-arabskich (w trakcie weryfikacji).
Zakończenie
Podsumowując, wspólnota arabska w Polsce, pomimo stosunkowo małej liczebności, a dużego stopnia dywersyfikacji jest dobrze zorganizowana i zintegrowana
z polskim społeczeństwem na poziomie formalnych organizacji. Przedstawiciele tej
wspólnoty są formalnymi lub nieformalnymi członkami arabskich lub polsko-arabskich organizacji, integrując się w ten sposób na poziomie wewnętrznym, wyznaniowym i społecznym.
„Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych
na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/N/HS6/04744”.
Summary
Arabic community in Poland – organization and level of integration
Taking into consideration formal and informal participation of Arabic immigrants in
Arabic and Polish-Arabic organizations in Poland, Arabic community in Poland is relatively
well organized. The aim of this article is to present the characteristics of chosen Arabic and
Polish-Arabic organizations in Poland, in the aspect of integration and organization of Arabic community members (from twenty two, so called, Arabic countries) living in Poland.
433

 . Turowski, Materiały informacyjne: II Wrocławska Konwencja na rzecz dialogu międzyreligijnego, Być dla
M
innych, MCKO, Wrocław 2010, s. 6.
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Their integration has three forms: internal integration (integration between members or Arabic community); religious integration (integration of members of Arabic
community with other followers of the same faith in Poland); social integration (integration of Arabic community members with host society). These kinds of integration
can be nationwide or regional (local), especially as Arabic community members mostly live and act in Warsaw and other Polish big cities.
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III. POSŁUGA
DUSZPASTERSKA
WOBEC MIGRANTÓW

(17)

Wojciech Necel SChr
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Duszpasterz ludzi w drodze wobec procesu integracji
kościelnej imigrantów

Wstęp
Instrukcja Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących Erga
migrantes caritas Christi (EMCC) z 3 maja 2004 roku otwiera nowy rozdział w historii ogólnokościelnych dyspozycji i uregulowań, dotyczących zaangażowania Kościoła na rzecz migrujących. Motywem jej ogłoszenia była niewątpliwie 50 rocznica
opublikowania przez Piusa XII konstytucji apostolskiej Exsul Familia, która po dziś
dzień pozostaje wielką kartą troski Kościoła o wszystkie kategorie ludzi w drodze434.
Przy tak uroczystej jubileuszowej okazji Erga migrantes na nowo podejmuje wysiłek
organicznego spojrzenia na fenomen migracji z przełomu XX i XXI wieku i analizuje
go między innymi w aspekcie pastoralnym oraz kanonicznym435.
W zaproponowanych regulacjach Papieska Rada wykorzystuje wielowiekowe doświadczenie Kościoła dotyczące duszpasterstwa migrantów. Unormowania Exsul Familia i instrukcji Kongregacji Biskupów De pastorali migratorum cura z 1969 roku436, wzbogacone
dyspozycjami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i Kodeksu Kanonów Kościołów
Wschodnich z 1990 roku, zaowocowały w Erga migrantes nową ewangelizacyjną i misyjną dynamiką. Część teologiczno-pastoralna w strukturze dokumentu została integralnie złączona z częścią prawno-pastoralną, a obie wyrastają z soborowego wskazania, że:
„szczególną troską należy otoczyć wiernych, którzy z powodu sytuacji życiowej nie mogą
w sposób zadawalający korzystać z ogólnej, zwykłej opieki duszpasterskiej proboszczów
albo zupełnie są jej pozbawieni, jak np. liczni emigranci, wygnańcy i uciekinierzy, podróżujący statkami i samolotami, koczownicy oraz inni będący w podobnej sytuacji”437.
Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, Instrukcja Erga migrantes caritas Christi (EMCC),
Lublin 2008, nr 20.
435
S. Hamao, Wprowadzenie, EMCC, s. 5-8.
436
Kongregacja Biskupów, Instrukcja De pastorali migratorum cura (dalej DPMC), „Studia Polonijne” 4(1981), s. 61-86.
437
Sobór Watykański II, Dekret o pasterskim posługiwaniu biskupów w Kościele Christus Dominus, nr 18.
434
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Zaproponowane w instrukcji uregulowania apostolatu na rzecz ludzi w drodze są
w jakimś stopniu konsekwencją określenia tej formy działalności Kościoła jako apostolatu w służbie kościelnej integracji migranta438. Duszpasterstwo migrantów jest
duszpasterstwem prowadzonym z nimi, wśród nich i dla nich439. Odpowiedzialnymi
za nie są wierni świeccy, osoby konsekrowane przez profesję rad ewangelicznych
(siostry zakonne i bracia zakonni), duchowni (diecezjalni i zakonni), proboszczowie
parafii pochodzenia migrantów i proboszczowie miejsca ich przebywania, a także
ordynariusze miejsca pochodzenia i ordynariusze miejsca ich nowego zamieszkania.
W imieniu Stolicy Apostolskiej za duszpasterstwo ludzi w drodze odpowiada Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Szczególne zadanie wobec
migrujących spełniają ich duszpasterze, których posługa wyraża się między innymi
w trosce o integrację eklezjalną migrujących.
1. Nie ma „obcych”440 w Kościele
Przybysz zawsze jest kimś obcym, zakłóca wypracowany spokój, niepokoi, wytrąca z równowagi. W jego kontekście rodzi się pokusa na wartościowanie: dobry
imigrant (bo białego koloru skóry, katolik itd.) i zły (bo innego koloru skóry, innego
wyznania, obcej kultury, niezrozumiałego języka itd.).
W podjętej refleksji trzeba pamiętać o wielopłaszczyznowym zróżnicowaniu środowiska migrantów i jemu właściwej zmienności i ruchliwości. Analizę posługi duszpasterza migrantów jako posługi na rzecz ich integracji kościelnej w parafii miejsca osiedlenia i zamieszkania oraz w Kościele diecezjalnym należy rozpocząć od wskazania,
że proces przyjmowania przybyszów i solidarności z nimi autochtoni winni realizować
„z prawdziwie braterską gościnnością, odpowiadając na zachętę św. Pawła: << przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga (Rz 15,7)>>”441.
Gdyż „wśród wszystkich (…) narodów ziemi zakorzeniony jest jeden Lud Boży, skoro
ze wszystkich narodów przybiera swoich obywateli, obywateli królestwa o charakterze
nie ziemskim, lecz niebieskim. Wszyscy bowiem wierni rozproszeni po świecie mają
ze sobą łączność w Duchu Świętym” i dlatego „mieszkaniec Rzymu wie, że Hindusi są
członkami tego samego co on organizmu”442. Tak doświadczane znamię powszechności
Kościoła, „które zdobi Lud Boży, jest darem samego Pana; dzięki temu darowi Kościół
katolicki skutecznie i ustawicznie dąży do ponownego zespolenia całej ludzkości, wraz
ze wszystkimi jej dobrami, z Chrystusem Głową, w jedności Ducha Świętego”443.
Wspólnoty Kościoła diecezjalnego i parafii terytorialnej, które są sakramentem
jedności między wiernymi, a także między wszystkimi ludźmi dobrej woli, przyjEMCC 77 i 90.
Tamże, nr 100.
440
Słownik języka polskiego (red.) M. Szymczak, Warszawa 1984, t. II s. 407: „człowiek nie należący do danego
środowiska”.
441
EMCC 40.
442
Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, nr 13.
443
Tamże.
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mując imigrantów winny być otwarte na naturalną jedność organizmu kościelnego,
w którym nikt nie może czuć się gościem ani obcym. We wspólnocie Kościoła „poszczególne części przynoszą częściom i całemu Kościołowi właściwe sobie dary, tak
iż i całość i jej poszczególne części wzrastają na skutek owej wzajemnej łączności
wszystkich oraz dążenia do pełni w jedności”444. Wierny przybysz, tak jak i autochtoni, w trosce o swoje życie wiarą powinien uczestniczyć rzeczywiście i efektywnie
w słuchaniu słowa Bożego i sprawowaniu sakramentów. Nie może czuć się wyalienowany i odsunięty od innych, gdyż taka postawa nie będzie sprzyjała ani rozwiązywaniu jego problemów egzystencjalnych, ani integracji w Kościele diecezjalnym
i w parafii terytorialnej. Dowartościowanie zróżnicowania, które w życie Kościoła
diecezjalnego i we wspólnotę parafialną wnosi imigrant, wymaga od tworzących te
wspólnoty animowania i ożywiania wszystkich możliwych struktur, tak by przy ich
pomocy rozwiązywać napięcia rodzące się z problemu przyjęcia przybysza. W ten
sposób wierni wspólnoty parafialnej i Kościoła lokalnego będą doświadczali, że est
in Ecclesia diversitas ministeria sed unitas missionis według Bożego powołania:
„istnieje bowiem wśród jego członków rozmaitość” i różnorodność powołań445.
2. Specyfika posługi duszpasterza migrantów
Duszpasterska odpowiedź na prawo przybyszów do specjalnej opieki ze strony
pasterzy Kościoła446 ze swej natury wymaga, by ewangeliczny przekaz był dopasowany do ich mentalności, kultury i obrządku. Szczególnie w pierwszym okresie pobytu na emigracji ważne jest, by przekaz ten nacechowany rodzimą duchowością migrantów był sprawowany w ich ojczystym języku zgodnie z ich stylem pobożności.
Wymóg ten jest konsekwencją formacji kulturowo–religijnej oraz procesu wychowania i kształtowania osobowości przybyszów447. Formacja kulturowo-religijna jest też
ostatecznie przyczyną niemożności korzystania przez przybyłych z dóbr duchowych
Kościoła w miejscu osiedlenia i powoduje, że proces integracji eklezjalnej rozciąga
się na kilka pokoleń448. Dlatego też charakteryzując specyfikę posługi duszpasterskiej
na rzecz imigrantów Erga migrantes podkreśla, że duszpasterstwo to prowadzone
w strukturach terytorialnych przez biskupa diecezjalnego i proboszcza parafii winno
być wspierane odpowiednio przez duszpasterza migrantów449, znającego nie tylko
Tamże.
Tamże; Kodeks Prawa Kanonicznego (dalej KPK), kan. 204.
446
Tamże, kan. 213.
447
M. Boyd, J. Nowak, S. Park, Seconda generazione, w: G. Battistella (red.), Migrazioni, Milano 2010, s. 966.
448
EMCC 77.
449
Kanoniczny proces nominacji duszpasterza migrantów rozpisany jest w instrukcji Erga migrantes, a jego uzależniony
jest od tego czy kandydat na duszpasterza jest duchownym diecezjalny czy zakonnym oraz członkiem stowarzyszenia
życia apostolskiego. W szczególny sposób przebiega on w wypadku gdy chodzi o nominacje księży zakonnych tych
instytutów, których apostolskim celem jest praca na rzecz migrantów. W czasie sprawowania posługi duszpasterskiej
jako duszpasterze imigrantów, zachowując swą macierzystą inkardynację, podlegają jurysdykcji biskupa diecezjalnego tak w zakresie wykonywanego posługiwania, jak i w zakresie zachowania dyscypliny oraz cieszą się takimi samymi
prawami i obowiązkami, jak inni duchowni danej diecezji. W spełnianiu mandatów otrzymanych od kompetentnych
Pasterzy Kościoła cieszą się konieczną stabilnością oraz wyposażeni są we wszelkie potrzebne uprawnienia.
444
445
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ich język, ale też ich kulturę i najlepiej by był on tej samej co wierni imigranci narodowości450. Instrukcja Papieskiej Rady z maja 2004 roku zgodnie z tradycją prawną
Kościoła podkreśla, że tytuł duszpasterza migrantów451 i związane z nim uprawnienia
przysługują prezbiterowi, który otrzymał od kompetentnych władz kościelnych stały
mandat „do sprawowania opieki duchowej nad migrantami tego samego języka lub
narodowości, albo należących do tego samego Kościoła sui iuris (…) i na mocy urzędu otrzymał upoważnienia, o których mowa w kan. 566 par. 1 KPK”452.
3. Struktury duszpasterstwa imigracyjnego
Dla efektywności posługi duszpasterza migrantów ważną rolę odgrywają odpowiednie struktury duszpasterskie. Są one elementem kanoniczno-pastoralnej odpowiedzi na brak ciągłości w przynależności diecezjalnej i parafialnej ludzi w drodze.
Tworzą uprzywilejowane miejsce doświadczania wspólnotowości i dialogu między
wiernymi o różnych sposobach życia, a tym samym między ich dziedzictwem wiary
i sakramentów. Poprzez te struktury wierni migranci gromadzą się wokół biskupa,
świadka jedności Kościoła diecezjalnego i wraz z nim jako Pasterzem wnoszą szczególność swojego chrześcijańskiego powołania oraz swoje osobiste doświadczenie
Ewangelii do jedności jedynego Kościoła Chrystusowego. W organizowaniu struktur
odpowiedzialni za duszpasterstwo winni stosować podstawowe wskazanie, że to najpierw „sami migranci muszą być głównymi protagonistami duszpasterstwa” etniczno–językowego453, przedkładając pasterzom Kościoła „swoje potrzeby, zwłaszcza
duchowe, jak również swoje życzenia”454.
Duszpasterza migrantów trzeba najpierw postrzegać w kontekście innych duszpasterzy, sprawujących swoją posługę w oparciu o struktury terytorialne. Erygowane dla
migrantów specjalne struktury duszpasterstwa wymagają szczególnego usytuowania
w kontekście parafii terytorialnej jako wspólnoty wiernych, „utworzonej na sposób
stały w Kościele partykularnym”455. Wśród struktur specjalistycznego duszpasterstwa
„dla, wśród i z” migrantami w Kościele diecezjalnym Erga migrantes na pierwszym
miejscu wskazuje misję duszpasterską (missio cum cura animarum). Obejmuje ona
wiernych pochodzących z jednego kraju, posługujących się tym samym językiem
lub należących do tego samego obrządku, a zamieszkałych na stałe lub tymczasowo
EMCC 77.
 zależności od struktur duszpasterstwa migracyjnego, w których duszpasterz sprawuje swoją posługę możemy
W
mówić o: kapelanie/misjonarzu imigrantów, proboszczu parafii personalnej, rektorze, kapelanie, wikariuszu parafialnym, kierowniku ośrodka duszpasterskiego dla imigrantów itd.
452
Tamże, art. 4 par. 1; KPK kan. 566 par 1: „Kapelan winien być wyposażony we wszystkie uprawnienia, których
wymaga właściwe sprawowanie troski pasterskiej. Oprócz tego, co przyznaje kapelanowi prawo partykularne lub
specjalna delegacja, posiada on na mocy urzędu władzę spowiadania wiernych powierzonych jego pieczy, a także
głoszenia im słowa Bożego, udzielania Wiatyku i namaszczania chorych oraz sakramentu bierzmowania tym,
którzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci”.
453
EMCC 37 i 91.
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KPK kan. 212 par. 2.
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Tamże, kan. 515 par. 1.
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w jednej lub w kilku sąsiednich i określonych parafiach terytorialnych456. Misja obejmuje wiernych, którzy znajdują się w podobnych warunkach życiowych, ale brakuje
im koniecznej stabilności. Erygowanie dla imigrantów misji duszpasterskiej z ich
duszpasterzem oznacza mimo wszystko utworzenie struktury przejściowej, umożliwiającej wiernym w dłuższej perspektywie włączenie się w miejscowy Kościół diecezjalny i w parafię terytorialną. Istotnym warunkiem erygowania misji duszpasterskiej
jest faktyczne istnienie grupy wiernych, którzy chcą zgodnie z prawem być członkami takiej wspólnoty. W miarę możliwości duszpasterzowi imigrantów, kierującemu
misją duszpasterską, przyznany jest kościół lub kaplica, w których może swobodnie
sprawować posługę duszpasterską wobec powierzonych sobie wiernych457. Duszpasterza imigrantów, ze względu na dużą liczbę wiernych korzystających z misji lub
inne okoliczności, może wspierać inny kapłan – współpracownik, który posiada takie
same prawa i obowiązki jak wikariusz parafialny458.
Inną strukturą pastoralną umożliwiającą duszpasterzowi migrantów wypełnianie
swojej posługi wobec powierzonych wiernych jest parafia personalna, erygowana dla
etniczno-językowej grupy wiernych lub grupy związanej z określonym obrządkiem459.
Jest ona wskazana nie tylko dla imigrantów już mieszkających na stałe lub zamierzających osiedlić się w danym miejscu, ale również dla tych, którzy przybywają na krótki
czas: dla studentów, dla robotników sezonowych, pracowników kontraktowych, jak
i dla tych, którzy mają trudności ze stałym zakorzenieniem się w miejscowej parafii
terytorialnej460. Erygowanie parafii personalnej dla imigrantów przez biskupa diecezjalnego oznacza powołanie wspólnoty tworzonej przez wiernych, którzy znajdują się
w określonych warunkach. Charakterystyczna dla parafii personalnej, tak jak dla każdej parafii, jest stabilność jej komponentów, a jeśli się one zmieniają to tylko w jakimś
małym, ograniczonym zakresie. Każda parafia personalna jest wspólnotą niezależną od
innych parafii terytorialnych i personalnych. Duszpasterz, któremu jest ona powierzona, posiada obowiązki i prawa proboszcza461. Wierny imigrant może sam wybrać swoją
przynależność do parafii personalnej lub do miejscowej parafii terytorialnej462.
Instrukcja Erga migrantes wskazuje również na możliwość powoływania przy parafii
terytorialnej i personalnej misji etniczno–językowej dla wiernych określonego obrządku, języka lub narodowości. Jej duszpasterzem jest wówczas jeden z duszpasterzy parafialnych463,
wyposażony we wszelkie uprawnienia potrzebne do wypełniania powierzonej misji. Dla
imigrantów, którzy w relatywnie dużym stopniu zintegrowali się z miejscową parafią terytorialną, Erga migrantes proponuje powoływanie przez biskupa diecezjalnego okręgowych
jednostek duszpasterskich etniczno–językowych, obejmujących kilka parafii464. Zależnie od
EMCC 91 i art. 7 par. 1 oraz par. 5.
Tamże, art. 8 par. 1.
458
Tamże, art. 7 par. 4
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KPK kan. 518; EMCC art. 6 par. 1.
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potrzeb można tworzyć inne struktury ponadparafialne lub sektory duszpasterskie, które dla
zamieszkałych na danym terenie imigrantów będą zajmowały się „animacją i formacją (…)
na różnych płaszczyznach”. Mogą one spełniać rolę ośrodków formacji świeckich, centrum
duszpasterstwa młodzieżowego lub nawet instytutów badań zjawiska migracji465.
Szczególną rolę w organizacji duszpasterstwa na rzecz przybyszów i w pracy duszpasterza migrantów pełnią parafie terytorialne o charakterze interkulturowym oraz
parafie wieloobrządkowe. W nich to opieką duszpasterską „ogarnia się jednocześnie
autochtonów i obcokrajowców przebywających na tym samym terytorium. Tradycyjna
parafia terytorialna staje się w ten sposób uprzywilejowanym i stabilnym miejscem
doświadczenia międzyetnicznego czy międzykulturowego, choć poszczególne grupy
zachowują swoją autonomię”466. Instrukcja Papieskiej Rady proponuje również erygowanie tam, gdzie to wydaje się pożyteczne, „parafii lokalnej z posługą dla migrantów
jednej lub większej liczby grup etnicznych, jednego albo wielu obrządków”, czyli parafii terytorialnej „składającej się z ludności autochtonicznej, której kościół czy ośrodek parafialny staje się punktem odniesienia, miejscem spotkań i życia wspólnotowego
także dla jednej lub kilku wspólnot obcej narodowości”, języka lub obrządku467.
W diecezjach, w których biskup powołał centra duszpasterskie mające na celu budowanie i rozwój efektywnych wspólnot ewangelizacyjnych, jednostki te mogą również
„stanowić platformę duszpasterską (…) dla apostolatu imigrantów. Uwypuklają one
powolną zmianę relacji parafii z terytorium, mnożenie się i pojawianie nowych posług
duszpasterskich w promieniu ponadparafialnym, w tym posługi na rzecz coraz bardziej
zaakcentowanej i geograficznie rozprzestrzenionej <<diaspory>> migrantów”468. Centra te na płaszczyźnie funkcjonalnej w odniesieniu do całości posługi duszpasterskiej
mogą stać się w sposób szczególny ewolucyjnym efektem wcześniej wspomnianych
struktur duszpasterstwa na rzecz imigrantów. Dzięki nim „wymogi wspólnoty i współodpowiedzialności powinny być widoczne w rzeczywistości nie tylko w relacjach między różnymi osobami i grupami, ale także w relacjach między lokalnymi wspólnotami
parafialnymi a wspólnotami etniczno- językowymi czy obrządkowymi”469.
Duszpasterz migrantów może wypełniać swoje obowiązki również jako rektor
kościoła470. Przy takim rozwiązaniu biskup diecezjalny akcentuje przede wszystkim
konieczność sprawowania liturgii i posługi ściśle duszpasterskiej wobec imigrantów.
Szczegółowy zakres obowiązków duszpasterskich wobec przybyszów winien być
określony w dekrecie erygującym kościół rektoralny lub w dekrecie nominacyjnym
rektora. Wierni korzystający z tej posługi poza wspólnym uczestnictwem w celebracji nie podejmują żadnych starań celem budowania formalnej wspólnoty w wymiarze
społecznym471.
Tamże, nr 94.
Tamże, nr 93.
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471
Por. KPK kan. 556.
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466
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Erga migrantes mówiąc o strukturach duszpasterstwa specjalnego na rzecz migrantów, wskazuje na tzw. duszpasterstwo całościowe, które „potrafi wykorzystać
przynależność do różnych kultur i ludów, w odpowiedzi na plan miłości Ojca, który buduje swoje Królestwo pokoju – przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie – mocą Ducha Świętego, w splocie historycznych dziejów ludzkości, złożonych
i często pozornie sprzecznych”472. Troska o dobro duchowe imigrantów wymaga, by
biskup diecezjalny i proboszcz parafii terytorialnej wykorzystali wszelkie pomoce
i rozwiązania wskazane w Erga migrantes. Oni to, kierując się większym dobrem
duchowym imigrantów, winni stosować również pozakanoniczne rozwiązania, które
w konkretnych sytuacjach zdają się być duszpastersko bardziej skuteczne473.
Wobec globalizacji ruchów migracyjnych wyzwaniem tak dla Kościoła powszechnego jak i poszczególnych Kościołów lokalnych na początku XXI wieku jest wypracowanie możliwie trwałych struktur duszpasterstwa etnicznego, kompatybilnych ze
strukturami duszpasterskimi Kościoła lokalnego. Muszą one być zdolne permanentnie dopasowywać się do zmienności i żywiołowości zjawiska migracji oraz uwzględniać stopień kościelnej integracji imigrantów w następnych pokoleniach474. Trzeba
jednak pamiętać, że organizując duszpasterstwo imigrantów należy zadbać o wzajemne otwarcie i interakcje między parafią terytorialną a poszczególnymi wspólnotami etnicznymi475, tak by proponowane rozwiązania pozwoliły przybyszom i ich
potomkom pielęgnować rodzimą duchowość i kulturę, a jednocześnie umożliwiły im
uczestnictwo w życiu parafii terytorialnej i w Kościele diecezjalnym.
4. Proces integracji w posłudze duszpasterza migrantów
Imigrant w miejscu stałego lub tymczasowego zatrzymania przeżywa wiele koniecznych procesów integracyjnych, wyznaczanych przez zastane warunki społeczne.
Wśród tych procesów w ramach integracji kulturowej można wyróżnić wielopokoleniowy proces integracji kościelnej, polegający na stopniowym włączaniu się w życie
wspólnoty parafii terytorialnej miejsca osiedlenia i w miejscowy Kościół diecezjalny476. Prowadzenie duszpasterstwa imigrantów przez ich duszpasterza nie oznacza
przyzwolenia na zamknięcie się przybyszów na kulturę przyjmujących. Duszpasterz
migrantów jako odpowiedzialny za apostolat imigracyjny winien być nie tylko ekspertem w dziedzinie etniczno–kulturowej i znajomości specyfiki duchowości Kościoła pochodzenia imigrantów, ale również winien posługiwać się językiem kraju
przyjmującego oraz znać problematykę i duchowość Kościoła przyjęcia477. W swojej
działalności duszpasterskiej pełni on funkcje „pomostu - łącznika” w całym tego słowa znaczeniu między imigrantami a przyjmującą ich wspólnotą parafialną i KościoEMCC 93.
KPK kan. 516 par. 2; EMCC 92.
474
EMCC 90.
475
Tamże, nr 91.
476
J. Bakalarz, Integracja emigrantów, w: EK t. 7, kol. 334 – 335.
477
EMCC art. 4 par. 1 – 2.
472
473
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łem diecezjalnym, tak by jego posługa zmierzała do urzeczywistniania jedności i synodalności Kościoła. W tym celu powinien przejść odpowiednie przygotowanie478,
między innymi w specjalistycznych centrach studiów nad migracją479. Dla dobra podjętej misji winien ją wykonywać w jedności z właściwym biskupem diecezjalnym
i we wspólnocie z duchowieństwem diecezjalnym, a przede wszystkim z duszpasterzami parafii terytorialnej/parafii terytorialnych, na obszarze której/których sprawuje
powierzoną posługę. Współpraca ta stanowi warunek sine qua non owocnego sprawowania duszpasterstwa na rzecz imigrantów i znajduje sobie właściwe reperkusje
w relacjach między imigrantami a wspólnotą ich przyjmującą480.
Duszpasterz migrantów winien czuwać, by proces integracji eklezjalnej powierzonych mu wiernych nie został zakłócony przez negatywne tendencje, towarzyszące
często przybyszom z chwilą osiedlenia się w nowym miejscu. Wśród nich ze względu na częstotliwość występowania trzeba zwrócić uwagę na trzy następujące problemy: 1) gdy kulturowo dominuje grupa przyjmująca, to wewnątrz tej społeczności
rodzić się mogą dążenia do szybkiej asymilacji przybyszów, co powoduje izolację
i mimowolne budowanie getta; 2) gdy motyw integracji jest mocno zindywidualizowany i zależy np. od statusu społeczno–ekonomicznego przybysza, wówczas może
to prowadzić do atomizacji środowiska imigracyjnego oraz rozproszenia i anonimowości przybyszów oraz ich potomnych w środowisku autochtonów; 3) gdy grupa
przyjmująca w stosunku do przybyszów przyjmuje stanowisko koniecznej szeroko
pojętej integracji. Wówczas migrant może przybrać postawę bardziej zachowawczą,
stawiając sobie za cel utrzymanie rodzimej kultury i duchowości.
5. Posługa w kierunku interkulturowości
Istotną cechą duszpasterstwa migracyjnego prowadzonego przez duszpasterza
migrantów jest dialog kultur, ich wzajemne przenikanie się i ubogacanie oraz konieczny proces przechodzenia od monokulturowości do multikulturowości, aż po budowanie interkulturowej komunii Kościoła diecezjalnego i interkulturowej wspólnoty parafii terytorialnej. Kultura jest wymiarem konkretnego myślenia, które wyraża
tak pojedynczego człowieka, jak i zbiorowość. Różnorodność kultur imigracyjnych
ośrodków duszpasterskich winna prowadzić do spotkania i dialogu wokół zasadniczych problemów egzystencji człowieka, takich jak „sens życia i historii, cierpienia
i ubóstwa, sens migracji i niepewność jutra, głód i choroby oraz śmierć. Otwarcie
na inne tożsamości kulturalne nie oznacza jednak nieroztropnego przyjmowania ich
wszystkich, ale poszanowanie każdej – jako ściśle związanych z osobami – i doceTamże, nr 75; por. J. Bakalarz, Dobór, przygotowanie i nominacja misjonarza migrantów, „Studia Polonijne” 4(1981), s.
102 – 108; V. De Paolis, Il missionario per i migranti: charisma, compiti e preparazione, „People on the Move” 13(1983),
s. 116 – 182.
479
EMCC 71 i 76.
480
Tamże, art. 79; por. A. Gembala, Kilka refleksji na temat współczesnego rozumienia zjawiska migracji, w: Śladami
współczesnego migranta w Niemczech (red.) W. Necel, S. Ochalski, B. Gembala, Pelplin 2005, s. 79 – 80.
478
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nienie w ich różnorodności”481. Współzależność kultur i pluralizm kulturowy Ludu
Bożego podkreślany przez Sobór Watykański II482 „jest bogactwem, a dialog jest już
realizacją, choć niedoskonałą i ciągle ewoluującą, tej definitywnej jedności, do jakiej
ludzkość aspiruje i jest powołana”483. Chrystusowe dzieło zbawienia jest wydarzeniem historycznym nie tylko dlatego, że da się zamknąć w pewnych ramach czasowych, ale również dlatego, że dokonało się w kontekście konkretnej społeczności
historycznej. Uczniowie Chrystusa zaczynają jednak myśleć nowymi kategoriami
(Ga 3, 28; Rz 1,14 – 16; Kol 3,11; Dz 2,1). Właściwy Ewangelii uniwersalizm nie
jest anonimowy, a samo chrześcijaństwo od początku jawi się jako religia zdolna
przeniknąć każdą kulturę, by ostatecznie zdynamizować ją i przemienić. Na przestrzeni wieków Orędzie ewangeliczne swoją wewnętrzną naturalną mocą przemienia
poszczególne kultury oraz potwierdza ich humanistyczny wymiar484. Nie chodzi tu
o klasyfikację kultury, ale o konieczność wartościowania poszczególnych aspektów
i inspiracji. Ojcowie Soboru Watykańskiego II przypomnieli ewangeliczną zasadę
inkulturacji stwierdzając, że skoro „Chrystus umarł za wszystkich i skoro ostateczne
powołanie człowieka jest w istocie jedno, mianowicie Boskie, powinniśmy utrzymywać, że Duch Święty wszystkim daje możliwość uczestniczenia w tym samym
misterium paschalnym w tylko Bogu znany sposób”485.
W tym kontekście posługa duszpasterza migrantów w wielości sobie właściwych
kanoniczno-duszpasterskich form, opartych o kryteria narodowościowe, językowe
lub obrządku, w historii Kościoła odegrały znaczną rolę. Zapoczątkowany w dzień
Pięćdziesiątnicy proces inkulturacji Ewangelii stoi u początku spełniania Chrystusowego polecenia: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów
wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy” (Łk 24,46). Dlatego „idźcie na cały
świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i chrzest przyjmie,
będzie zbawiony” (Mk 16, 15 – 16). Dzieło głoszenia Ewangelii wszystkim ludom
i narodom, niezależnie od kultury, języka i stopnia cywilizacyjnego rozwoju, jest
konsekwencją Zesłania Ducha Świętego. Każdy modli się do Boga w swojej grupie
etnicznej i w swoim języku, z jednoczesną przynależnością do jednego uniwersalnego Kościoła.
6. Dialog jako zasadą posługi duszpasterza migrantów
W posłudze duszpasterza migrantów proces inkulturacji Ewangelii posiada fundamentalne znaczenie. Zaczyna się on realizować „od słuchania, czyli od poznania tych, którym głosi
się Ewangelię. Takie słuchanie i poznanie prowadzą bowiem do bardziej adekwatnej oceny
EMCC 30.
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (dalej GS),
nr 54-56 i 58.
483
EMCC 30.
484
GS 53.
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GS 22; por. B. Forte, dz. cyt., s. 68-73.
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wartości obecnych w ich kulturze, w świetle paschalnej tajemnicy śmierci i życia. (…) Nie
wystarczy tolerancja, potrzebna jest sympatia, poszanowanie, na ile to możliwe, tożsamości
interlokutorów. Uznanie pozytywnych aspektów migrantów i docenienie ich, gdy przygotowują się do przyjęcie Ewangelii, jest koniecznym wstępem do osiągnięcia skutków jej głoszenia. Tylko w ten sposób powstaje dialog, zrozumienie i zaufanie. Zwracanie uwagi na Ewangelię staje się zwracaniem uwagi na osoby, na ich godność i wolność. Integralne promowanie
ich wymaga zaangażowania braterstwa, solidarności, służby i sprawiedliwości”486. Migracja
w swym globalnym wymiarze487 „przedstawia bezprecedensowe wyzwanie, prawdziwy kairos apelujący do Ludu Bożego, w odniesieniu do wcielenia jednej wiary w różne kultury”488.
Fenomen migracji dotyka bezpośrednio zjawiska pluralizmu i zróżnicowania wspólnoty Kościoła diecezjalnego oraz parafii terytorialnej489, co ostatecznie podkreśla ważność
procesów inkulturacji w duszpasterstwie na rzecz ludzi w drodze. Coraz bardziej różnicująca się kulturowo i językowo diecezja i parafia terytorialna przyjmując imigrantów,
w procesie integracji winny wciąż na nowo powracać do zasady inkulturacji Ewangelii,
gdyż „nie można ewangelizować nie wchodząc w głęboki dialog kulturowy”490. Dialog
ten wymaga otwarcia samego migranta na wspólnotę przyjmującą go, ale wymaga również otwarcia się na przybysza wspólnoty przyjmującej, gdyż „razem z ludami o innych
korzeniach do (…) drzwi pukają inne wartości i wzorce życia”491. Stąd zarówno dokumenty ogólnokościelne, jak np. instrukcja Erga migrantes caritas Christi oraz wskazania dla
duszpasterstwa migrantów w poszczególnych Kościołach diecezjalnych, zalecają nie tylko
zasadę klasycznej inkulturacji Orędzia Ewangelii w kulturę pochodzenia migrantów, ale
mówią też o inkulturacji Ewangelii w konkretnych sytuacjach życiowych, właściwych poszczególnym etapom migracji492. Tak pojęta inkulturacja włączona jest w proces integracji
kościelnej migranta i ściśle z nim powiązana. Można tu mówić o inkulturacji Ewangelii
w przemieniającą się kulturę migrantów, czyli o tzw. inkulturacji w drodze, wyrażającej
się integracją imigrantów ze społecznością miejsca zatrzymania się i osiedlenia, aż do
„pełnego uczestnictwa migrantów w życiu diecezjalnym” oraz w życiu wspólnoty parafii
terytorialnej ich przyjmującej493. Dlatego też mobilność współczesnego człowieka winna
pociągać za sobą mobilność duszpasterza migrantów oraz permanentną adaptację struktur
duszpasterstwa na rzecz migrantów494.
Fundamentalna zasada dialogu kulturowego wskazuje, że chrześcijaństwo nie
dyskryminuje żadnej kultury, ale domaga się doceniania każdej w jej konkretnych
historycznych uwarunkowaniach oraz że samo nie redukuje się wobec kultury do
 MCC 36; por. F.V. Anthony, Inculturazione, w: Migrazioni, (red.) G . B a t t i s t e l l a , Milano 2010, s. 537 – 544;
E
E. Sakowicz, Dialog międzyreligijny jako forma komunikacji interkulturowej na emigracji. Refleksja w nurcie
nauczania Jana Pawła II, „Studia Towarzystwa Chrystusowego” 7(2006), s. 26-29.
487
Por. Benedykt XVI, Caritas in veritate (dalej CV), nr 62.
488
EMCC 34.
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tolerancji lub ignorancji495. Dialog kultur staje się optymalnym punktem wzajemnego przenikania antropologicznej i humanistycznej koncepcji kultury. Jądro każdej
kultury wspierane jest przez misterium obecności Boga. Zdolność do inkulturacji
Ewangelii, jako specyficzna cecha chrześcijaństwa, obrazuje, jak wiara jest zdolna
do konstytutywnej relacji z różnymi kulturami przy jednoczesnym zachowaniu ich
elementów uniwersalnych i artykułowaniu specyfiki każdej z nich496.
Istotnym założeniem interkulturowości komunii Kościoła jest to, że proces międzykulturowego dialogu ze swej natury jest zindywidualizowany poprzez fakt, że
członkowie wspólnoty Kościoła diecezjalnego i parafii terytorialnej czerpią z Ewangelii ważne racje dla wypracowywania swoich postaw wobec przybyszów. Racje te,
jako motywy dialogu, powodują, że uczniowie Chrystusa różnych kultur racjonalnie
przyjmują je i nimi uzasadniają swoje otwarcie na przybysza. Punkt centralny takiej logiki zawiera się w prymacie osoby wobec wspólnoty, a także wobec narodu.
Logika ta ostatecznie prowadzi do upodmiotowienia osoby, która jest fundamentem
dialogu. W takiej perspektywie poszczególne kultury są wezwane do wyodrębnienia,
do współdzielenia i do uczynienia swoimi wartości niezbywalnych, które jako takie ważne są dla każdego człowieka (wolność, godność, szacunek do życia), a które
w świetle Ewangelii nabierają w życiu wiernych migrantów szczególnego blasku497.
Dla duszpasterza migrantów ważne jest, by zwracał uwagę przybyłym, że wymiana, jako produkt uboczny dialogu kultur, może powodować i wspierać indyferentyzm
oraz relatywizm etyczny, a także prowadzić do synkretyzmu moralnego i religijnego.
Problemem jest sposób ukształtowania społeczności kulturowo i etnicznie zróżnicowanej tak, by rozwijała się heterogenicznie w aspekcie kulturowym i mogła żyć
wspólnymi ewangelicznymi wartościami. Przyszłość społeczeństwa interkulturowego jest daleka od współczesnego modelu społeczności, skoncentrowanej na relacji
łączącej rzeczywistość ekonomiczną i elementy kulturowe w instytucję polityczną498.
W kontekście społecznym, coraz bardziej znaczonym globalizacją i wieloetnicznością, spotkanie „z drugim” staje się elementem strukturalnym499. Dystans kulturowy
do drugiego człowieka jest funkcją zróżnicowania kulturowego poszczególnych osób,
koncentrującą się na ich doświadczanej inności. Niepodjęcie dialogu interkulturowego może zrodzić tendencje do alienacji lub przybrać wymiar negatywnej tolerancji innego. Dialog między imigrantami i wspólnotą ich przyjmującą jest warunkiem
i źródłem wzrostu oraz sposobem wejścia na ewangeliczną ścieżkę, prowadzącą od
pozytywnej tolerancji poprzez solidarność do interkulturowego braterstwa, przy jednoczesnym zachowaniu świadomości własnej zróżnicowanej tożsamości500.
 or. M. Biernath, Różnorodność integracji. Wymiary i mechanizmy procesu integracji, w: Problemy integracji
P
imigrantów (red. A. Grzymała – Kozłowska, S. Łodziński), Warszawa 2008, s. 199-202.
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Zakończenie
Posługę duszpasterza migrantów należy postrzegać w kontekście duszpasterstwa zwyczajnego, opartego o kryterium terytorialności. Duszpasterstwo zwyczajne, prowadzone
w Kościele diecezjalnym i w parafii terytorialnej, obejmujące swoją troską również imigrantów, winno nieustannie dopasowywać się do okoliczności i kulturowych przemian
właściwych procesowi integracji przybysza. Problemem, który trzeba rozwiązywać na co
dzień w duszpasterstwie imigrantów, jest współegzystowanie grup wiernych różnych kultur
w tym samym Kościele diecezjalnym i na terenie tej samej parafii terytorialnej. Wielokulturowość niesie ze sobą wiele ryzyka, między innymi poprzez dominację grupy danej kultury lub pewien relatywizm kulturowy. Wyjściem jest dialog interkulturowy prowadzący do
międzykulturowej integracji, która wyraża się w tendencji wypracowania właściwych relacji
pomiędzy wspólnotą autochtonów Kościoła przyjmującego grupę migrantów tej samej lub
różnych kultur a poszczególnymi grupami imigrantów przebywających na danym terenie.
W procesie tym ważną rolę ma do spełnienia duszpasterz migrantów. Życie wiarą w miejscu
osiedlenia się imigranta zakłada między innymi wypracowanie odpowiednich warunków
tak, by przybysze mogli pielęgnować swoją tożsamość w miejscu zamieszkania, a jednocześnie uczestniczyć w życiu wspólnot ich przyjmujących. W ten sposób interkulturowa
sytuacja wspólnoty Kościoła diecezjalnego i parafii terytorialnej będzie stawała się sytuacją
zwyczajną i typową, z odpowiednimi konsekwencjami w duszpasterstwie. Bez należytej troski o wartości etniczne, kulturowe i językowe przybysza, duszpasterstwo imigracyjne nie
odniesie pożądanych skutków, a ich brak w wysiłkach podejmowanych dla dobra duchowego imigranta może powodować jego zamknięcie się na Ewangelię, odejście od Kościoła
czy nawet porzucenie wiary. W oparciu o zasadę dialogu owo dziedzictwo winno pomagać
migrantowi zbliżyć się do wspólnoty przyjmującego go Kościoła lokalnego i otworzyć się na
kulturę przyjmującego go środowiska, by uniknął on zarówno kulturowego getta jak i asymilacji z kulturą lokalną. Dziedzictwo kulturowe migranta winno ostatecznie pomóc mu
otworzyć się na społeczno–kulturalne i religijne warunki nowego miejsca zamieszkania i doprowadzić do włączenia w życie Kościoła diecezjalnego i miejscowej parafii terytorialnej.
Summary
Migrants’ chaplaincy and the process of church integration of immigrants
Ecclesiastical integration as the aim of migrants’ chaplaincy is the very core of the
apostolate. Pastoral care for migrants is conducted within the structures of ordinary
pastoral care as well as within the specialist structures of the care of new arrivals.
These structures outline the areas for dialogue with immigrants, and start a process
of pastoral care which is directed to the multicultural character of the local parish and
diocesan church.
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Wybrane aspekty społeczno-duszpasterskiej działalności Polskiej Misji Katolickiej w Szwecji

Wstęp
Migracja ludności jako zjawisko społeczne stwarza szeroki obszar badań i daje
wiele możliwości prowadzenia refleksji naukowej. Jednym z tematów wartym analizy jest rola Kościoła katolickiego w procesie integracji oraz pomocy społecznej
udzielanej migrantom w poszczególnych krajach europejskich.
Doniosłą rolę w wypełnianiu wyżej wymienionych zadań pełni Kościół katolicki,
tworząc wśród migrantów różnych narodowości instytucje odpowiadające ich sytuacji, możliwościom, warunkom oraz oczekiwaniom. W przypadku migrantów z Polski, jako wynik wydarzeń historycznych oraz owoc wysiłku wielu zaangażowanych
osób, ukształtowała się instytucja określana jako Polska Misja Katolicka. Prezentacja
i omówienie wybranych aspektów funkcjonowania takiej struktury w Szwecji, będzie tematem niniejszego opracowania.
1. Geneza działalności społeczno-duszpasterskiej wśród polskich katolików
w Szwecji
Poszukiwanie początku, genezy i swoistej inauguracji społeczno-religijnej działalności Kościoła katolickiego w Szwecji wśród polskiej emigracji po 1900 r. wymaga od badacza przeanalizowania licznych materiałów źródłowych. W oparciu o nie,
można przyjąć, że istotne znaczenie dla omawianej tematyki mają dwa wydarzenia.
Pierwsze nawiązuje do czasu kiedy s. Urszula Ledóchowska501 (obecnie święta)
przybyła z Petersburga do Sztokholmu w 1914 r. i od tego czasu prowadziła szeroką
działalność społeczną, edukacyjną i ekumeniczną, podkreślając swoje polskie pochodzenie. Włączała się tym samym w patriotyczny nurt wysiłków przywrócenia
501

Por. B. Kurowski, Polonia szwedzka w Kościele katolickim(1945-1981), „Studia Polonijne” 8 (1984),
s. 123.

Mariusz Chamarczuk, Wybrane aspekty społeczno-duszpasterskiej działalności...

289

Polsce niepodległości502. Zaangażowanie religijne hrabiny znanej w Europie, której brat Włodzimierz Ledóchowski (1866-1942), generał jezuitów503, przyczynił się
znacznie do odrodzenia Kościoła katolickiego w Szwecji504, zostało szeroko odnotowane. Dało także impuls Polakom do bardziej aktywnego zaangażowania w sprawy
Kościoła i Ojczyzny poza jej granicami. Przykład jej działalności był żywy w latach dwudziestych ubiegłego wieku, gdy zaistniała potrzeba objęcia duchową opieką
grupy Polaków poszukujących pracy, osiadłych w południowej Szwecji, zwłaszcza
w miejscowości Oskarström. Istniejącą już, wszakże jeszcze słabą, polską religijność
wspomógł kard. Aleksander Kakowski505, a następnie prymas polski kard. August
Hlond506, przyczyniając się do przybycia w to miejsce ss. Służebniczek Maryi507.
Drugie wydarzenie, to działalność w regionie sztokholmskim, w latach trzydziestych ubiegłego wieku, ks. Hermana Burczyka508, salezjanina. Będąc wówczas jedynym księdzem znającym nieco j. polski (był Ślązakiem), włączył się on aktywnie
w działalność grupy Polaków i przy ich pomocy w 1930 r. otworzył kaplicę katolicką
w centralnej dzielnicy Sztokholmu – Kungsholmen509. Powstało w tym miejscu również schronisko-internat dla biednej i bezdomnej młodzieży o nazwie Don Bosco
hemmet. W ramach jego pracy duszpasterskiej wśród katolików różnych narodowości Polacy uczęszczając licznie na nabożeństwa i różne spotkania, także służyli mu
różnorodnym wsparciem i pomocą. Z pewnością działalność ta doprowadziła do ożywienia i integracji ówczesnej sztokholmskiej Polonii. W 1934 r.510 założono w Sztokholmie „Ognisko Polskie”, organizację stawiającą sobie za cel jednoczenie Polaków,
poznawanie, rozwijanie i szerzenie kultury polskiej na obczyźnie. We współpracy
z duszpasterstwem polskim organizacja ta wniosła dużo cennych inicjatyw do życia
społeczno-religijnego katolików w Sztokholmie, wydając m.in. modlitewnik511 w j.
polskim – bardzo cenną pomoc w życiu duchowym na obczyźnie. Grupa ta była także
organizatorem mszy św. i nabożeństw w języku polskim, a po niej spotkań towarzyskich, w trzecią niedzielę każdego miesiąca, w kaplicy sióstr dominikanek. Można
Por. tamże.
Por. Y.M. Werner, Världsvid men främmande. Den katolska kyrkan i Sverige 1873-1929, Katolska Bokförlaget,
Uppsala 1996, s. 217-283.
504
Por. tamże.
505
Por. A. Kakowski (kard), List do bp. E. Müllera w sprawie dostarczenia katechizmów w j. polskim kolonii polskiej
w Oskarström i zapewnienia opieki duszpasterskiej, rkp, j. francuski. Do listu podpięta jest kopia odpowiedzi bp.
E. Müllera w j. francuskim, Sverige, Stockholm – Riksarkivet, Pärm 220 / Polska själavården (1922-77).
506
Por. A. Hlond, kard, List do przełożonej generalnej Służebniczek Maryi w Pleszewie z podziękowaniem za ofiarną
pracę wśród emigrantów polskich w Szwecji, Gniezno 1929.10.15. List dotyczy refleksji po rozmowie kard. A.
Hlonda z bp. E. Müllerem podczas Jubileuszu św. Ansgara, wg Acta Hlondiana (cyt. dalej: AH) cz. T. IV, cz. 7, t.
26, s. 106; także Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej (cyt. dalej: AAG): Szwecja III/106, informacja o źródle,
rkp, Salezjański Ośrodek Dokumentacji Duszpasterstwa Polskiego w Szwecji (cyt. dalej: SODD) T. II, rozdz. 1.
507
Chodzi o żeńską rodzinę zakonną założoną przez Sługę Bożego Edmunda Bojanowskiego.
508
Por. Archiwum Wspólnoty Salezjańskiej w Sztokholmie, T. Personalia / Herman Burczyk.
509
Por. Salesianer i Stockholms område, Provinkrönikan, Köln – 30/15, mps, kserokopia, Archiwum Wspólnoty
Salezjańskiej w Sztokholmie, T. Historia.
510
Por. A.N. Uggla, Polacy w Szwecji w latach II wojny światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
1996, s. 80.
511
Por. tamże, s. 85.
502
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tam było skorzystać z pomocy i wsparcia duchowego, rozmowy, sakramentu spowiedzi, co było bardzo ważnym czynnikiem gromadzenia się polskich katolików512.
2. Obecność więźniów nazistowskich obozów koncentracyjnych
(przebywających na rekonwalescencji w Szwecji) w życiu społeczno-religijnym
Okres II wojny światowej odcisnął bolesne piętno na wielu istnieniach ludzkich.
Spośród nich, wielu poddawanych nieludzkim metodom upodlenia w nazistowskich
obozach zagłady w różnych częściach Europy, zostało skierowanych na rekonwalescencję do Szwecji513. W zależności od odporności organizmu, czas powrotu do równowagi psychicznej oraz zdrowia fizycznego u jednych trwał krócej, u innych dłużej.
Wśród powracających do codziennego życia byli tacy, którzy po odzyskaniu sił pragnęli wrócić do Polski, lecz znaczna większość rekonwalescentów pozostała w Szwecji. Wielu więźniów najcięższych obozów koncentracyjnych, zasłużonych patriotów,
żołnierzy, księży i cywilów, niepogodzonych nigdy z faktem przejęcia władzy w Polsce przez komunistów, otrzymało schronienie, opiekę, dostęp do opieki medycznej
i wsparcie socjalne w tym cichym, neutralnym (oficjalnie) kraju skandynawskim.
Po zawierusze wojennej, w ważniejszych skupiskach polskich na świecie rozwijały
się lub powstawały polskie parafie lub kościoły rektoralne zapewniające Polakom możliwość praktykowania wiary w sposób zbliżony do tego, jaki wynieśli ze swojego ojczystego kraju. Były to także początki społeczności powstającej w oparciu o wzajemne
zaufanie, szacunek dla drugiego człowieka, ale właściwym spoiwem była świadomość
przynależności do narodu i kultury polskiej. W ten sposób starano się rozwijać ogólnoludzkie wartości zniszczone przez terror czasów totalitaryzmu hitlerowskiego.
Także w Szwecji, dzięki wysiłkom i zaangażowaniu byłych kapelanów wojska
polskiego przybyłych z obozów koncentracyjnych, poprzez mozolną i wytrwałą
pracę społeczno-duszpasterską powstawały zręby polskiego duszpasterstwa. Wśród
grupy księży: Bronisława Szymańskiego, Czesława Chmielewskiego, Józefa Taczały, Jana Przydacza514, z upływem czasu postacią kluczową stał się ks. prał. Czesław
Chmielewski, więzień Dachau. Był on zachęcany przez bp. Józefa Gawlinę, aby po
powrocie do zdrowia, wraz z trzema wyżej wymienionymi kapelanami wojskowymi
objął duszpasterstwem i opieką religijną przebywających w Szwecji Polaków515. Od
1946 r. ten gorliwy kapłan przemierzał wzdłuż i wszerz ziemię szwedzką, odwiedzając i gromadząc rodaków, zakładając szkółki i ruchome biblioteczki języka polskiego, inicjując różne uroczystości religijne i patriotyczne, czując się odpowiedzialny
Por. tamże.
 emat ten poddany był wielu badaniom historycznym, wśród których szczególnie poleca się bardzo dobrą pozycję
T
autorstwa prof. Andrzeja Nilsa Uggli pt. Polacy w Szwecji w latach II wojny światowej,wydaną nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego w 1996 r., cytowaną już w niniejszym opracowaniu.
514
Por. Sprawozdanie z posiedzenia księży polskich Chmielewskiego, Przydacza, Szymańskiego, Taczały oraz kierownika działu oświaty dawnej Opieki Społecznej, a obecnie Interim Treasury Commitee (I.T.C.) prof. Anny Zajączkowskiej, Lund 3.04.1946, mps, odbitka, SODD, T. IV, rozdz. Z / 2.
515
Por. Korespondencja bp. J. Gawliny z ks. Cz. Chmielewskim w latach 1945-50, Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Emigracji w Rzymie (CODE), T. Szwecja / 1945-1965.
512
513
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za moralne i ideowe oblicze rodaków, rozwijając w nich potrzebę pogłębienia oraz
ugruntowania chrześcijańskich wartości. W tym trudnym okresie dla Kościoła katolickiego w Szwecji (oficjalnie zaakceptowanego przez władze szwedzkie w 1952 r.
na mocy dekretu o wolności religijnej516), polscy katolicy cieszyli się duchową opieką, mając bardzo dobry i bezpośredni kontakt z kapłanami. Duszpasterze poświęcali dużo czasu i uwagi młodzieży, zachęcali do wierności Kościołowi i Polsce, do
pielęgnowania mowy ojczystej, obyczajów chrześcijańskich i tradycji narodowych.
W dniu 25 marca 1949 r. na zjeździe Stowarzyszenia Polskich Kombatantów – Oddział Szwecja, środowisko niepodległościowe wraz ze swymi duszpasterzami dokonało uroczystego ofiarowania Polonii szwedzkiej Niepokalanemu Poczęciu NMP
przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej w Lund517.
Należy odnotować, iż spotkania organizowane z racji przyjazdu duszpasterzy przemieniały się w polskie święto. W miejscach, gdzie Polacy byli dobrze zorganizowani
(np. w Malmö, Lund, Sztokholmie i Västerås), spotkania te miały charakter podniosłego święta narodowego. W 1953 r. wysiłki księży społeczników zauważono i doceniono w Watykanie, wyrażając zgodę na utworzenie Polskiej Misji Katolickiej na obszar
Szwecji, z siedzibą w Malmö518. Realizacja tego zamierzenia była możliwa dzięki autorytetowi, jaki posiadał bp Józef Gawlina519 i jego umiejętnościom wyegzekwowania
praw należnych poszkodowanym po II wojnie światowej. Stolica Apostolska, przychylając się do prośby wiernych i duszpasterzy w Szwecji, wydała dekret tworzący PMK
na podstawie ustaleń zawartych w konstytucji zatytułowanej ExsulFamilia (będącej na
ówczesne czasy dokumentem przełomowym dla duszpasterstwa wśród migrantów).
Pierwszym rektorem PMK mianowano ks. Czesława Chmielewskiego520, ponawiając regularnie (nie bez trudności) jego nominację co trzy lata, do 1991 r. W ten
sposób, pozostając w łączności z Centralnym Ośrodkiem Duszpasterstwa Polskiego
w Rzymie i hierarchią Kościoła katolickiego w Szwecji, ks. Cz. Chmielewski kontynuował zaangażowanie na rzecz Polaków w ojczyźnie Wazów. Utworzenie struktury
Por. J. Próchniewicz, Współczesny katolicyzm szwedzki. Duszpasterstwo w diasporze, Poznań 1999, s. 35.
Por. Uroczyste ofiarowanie się Polonii w Szwecji Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, „ZNAK” Dwutygodnik Katolicko-Społeczny, wydanie w Lund, 4 (1949) nr. 4 (z dnia 17.4.1949), s. 15-16, SODD, T. V/C.
518
Należy w tym miejscu wymienić dotychczasowych rektorów PMK w Szwecji: Msgr. Czesław Chmielewski Rektor PMK na całą Szwecję (1953-91); w Malmö: o. Piotr Jasionowski OMI Malmö (1991-93), o. Wilhelm Imach
OMI (1993-99), o. Wiesław Badan OMI (1999- ); w Göteborg: ks. Stanisław Matuła (1981-89), o. Kazimierz Pawlak CP (1989-2005), o. Jarosław Daniluk OFMCap (2004-2009), o. Adam Piasecki OFMCap (2009- ); w Sztokholmie: ks. Herman Burczyk SDB Sztokholm (1930-68), o. Alojzy Kawczyński OSPPE (1969-70), ks. Jan Buczkowski SDB (1970-84), ks. Paweł Banot SDB (1984-91), ks. Bogdan Wegnerowski SDB (1991-98), ks. Marian
Chojnacki SDB (1998- ). Natomiast duszpasterzami polonijnymi w poszczególnych placówkach duszpasterstwa
Polskich Misji Katolickich w Szwecji byli: o. Zbigniew Nowakowski OFMCap (2008-2011), ks. Józef Nowacki
SDB (1970-1972), ks. Czesław Nenikowski SDB (1989-1993), ks. Zdzisław Lepper SDB (1993-2010), ks. Mariusz Chamarczuk SDB (1997–2010), ks. Bogdan Wegnerowski SDB (senior 2004- ), ks. Ryszard Flakiewicz SDB
(1999- ), ks. Włodzimierz Kruczkowski SDB (2003- ), ks. Paweł Drążyk (2008 - ), ks. Krystian Zacheja (2012- ).
Por. Matrikel för Stockholms Katolska Stift 2011, red. M. Pender, E. Kazinczy, Stockholm 2010, s. 87-88; Pot.
także, Matrikel för Stockholms Katolska Stift 2010, red. M. Pender, E. Kazinczy, Stockholm 2009, s. 79-80.
519
Por. KAI, Abp Józef Gawlina, http://dziedzictwo.ekai.pl/text.show?id=4179, [dostęp 20.02.2012].
520
Por. Sjalavården bland polackerna i Sverige, tłumaczenie na j. szwedzki watykańskiej nominacji dla ks. Chmielewskiego na moderatora duszpasterstwa wśród emigracji polskiej w Szwecji, mps, 14/4 – 1953, nr 220, Biskopsämbetet - Arkivet, SODD, T. I, rozdz. 3.
516
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organizacyjnej duszpasterstwa polskiego w tym kraju pozwoliło sprawniej prowadzić
działalność i porządkowało relacje z parafiami funkcjonującymi na sposób szwedzki,
jednak mała ilość kapłanów przy dużym obszarze i odległościach stanowiła uciążliwą trudność w docieraniu do Polaków najbardziej oddalonych od centrów duszpasterskich521. Podwaliny zostały jednak położone i główne ośrodki duszpasterstwa
polskiego (Oskarström, Malmö, Borås, Lund, Helsingborg, Landskrona, Ludvika,
Stockholm) umacniały się i rozwijały522.
3. Duszpasterstwo polskie w Szwecji na rzecz obchodów Millennium
Jedną z ważniejszych uroczystości religijnych i patriotycznych lat sześćdziesiątych wśród Polaków rozrzuconych po całym świecie, także w Szwecji, były obchody Millennium. Naród polski przygotowywał się do tysiącletniej rocznicy chrztu
Polski poprzez program odnowy moralnej zawarty w Ślubach Jasnogórskich złożonych przez Prymasa Polski Kard. Stefana Wyszyńskiego i Episkopat Polski na
Jasnej Górze w 1957 r., a następnie realizując Wielką Nowennę trwającą dziewięć
lat i zakończoną w dniu 9 kwietnia 1966 r., w Wielką Sobotę, w katedrze gnieźnieńskiej523. Inauguracja obchodów miała miejsce w dniu 14 kwietnia, w Gnieźnie, gdzie
uroczystą Eucharystią w katedrze gnieźnieńskiej rozpoczęto obchody „Sacrum Millennium Poloniae”524.
Główne uroczystości były przewidziane na dzień 3 maja na Jasnej Górze, jednak władze PRL czyniły wszystko by do nich nie dopuścić, blokując m.in. przyjazd
papieża Pawła VI525. Determinacja kard. Stefana Wyszyńskiego była jednak wielka i wbrew opiniom doradców rozpoczął centralne uroczystości według ustalonego
programu, otrzymując na czas obchodów od Pawła VI tytuł legata papieskiego. Pod
Jasną Górę przybyły tysiące Polaków. Mszy św. przewodniczył kard. Karol Wojtyła,
a homilię milenijną wygłosił kard. Stefan Wyszyński. Centralnie ustawiony pusty
tron papieski z portretem Ojca Świętego był wymownym świadectwem duchowej
obecności papieża i łączności Kościoła w Polsce z Kościołem Powszechnym. Wydarzeniem kulminacyjnym był Akt Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Maryi,
który odczytał Prymas Polski526. Kontynuacja obchodów milenijnych następnie odPor. Cz. Chmielewski, Sprawozdanie z działalności duszpasterskiej polskich księży w Szwecji za rok 1951 aż do
chwili obecnej, Malmö 19.06.1952, SODD, T. II, rozdz. 10/1. Tenże, Sprawozdanie z działalności Polskiej Misji
w Szwecji- 1956, rkp, SODD, T. II, rozdz. 10/1.Tenże, Sprawozdanie z działalności Polskiej Misji Katolickiej
w Szwecji za okres 2 lat, tj. od 26.4.1964 – 16.4.1966 dla Rady Uchodźstwa Polskiego w Sztokholmie,Malmö
16.04.1966, SODD, T. II, rozdz. 10/1.
522
Por. tamże.
523
Por. KAI, Milenium Chrztu, http://dziedzictwo.ekai.pl/text.show?id=4205, [dostęp 10.02.2012].
521

524
525
526

Por. tamże.
Por. tamże.

„ Oddajemy dziś ufnym sercem w Twą wieczystą macierzyńską niewolę miłości, wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w świecie i Ojczyźnie naszej, ku rozszerzaniu
się Królestwa Chrystusowego na ziemi. Oddajemy więc Tobie w niewolę miłości za Kościół całą Polskę umiłowaną Ojczyznę naszą, cały Naród Polski, żyjący w kraju i poza jego granicami”. Zakłady Naukowe Seminarium
Polskiego w Orchard Lake, Stefan Kardynał Wyszyński, Biografia, Michigan 1969, s. 15.
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była się w najważniejszych miastach Polski, m.in. w Krakowie, Gdańsku, Lublinie,
Olsztynie, Warszawie i Białymstoku, ale także w sanktuariach i różnych lokalnych,
ważnych miejscach kultu527, a poza granicami Polski głównie wśród środowisk patriotyczno-niepodlegościowych528.
W Szwecji, Polska Misja Katolicka, będąc w ścisłym kontakcie z Sekretariatem Emigracji Polskiej w Rzymie oraz Prymasem Polski529, we współpracy z Radą
Uchodźstwa Polskiego i Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów w Szwecji, przygotowała własny program obchodów Millenium530. Tak przebieg tych uroczystości
opisuje naoczny świadek i uczestnik mecenas Bożysław Kurowski: „Emigracja polska w Szwecji obchodziła uroczyście Millennium Polski Chrześcijańskiej, w dniach
5-11 listopada 1966 r., z udziałem ks. bp. Władysława Rubina, delegata Prymasa Polski ds. Polskiej Emigracji. W Sztokholmie bp Rubin odprawił nabożeństwo
w katedrze św. Eryka, po czym w sali domu ABF przemawiali płk. W. Szymaniak,
ponadto prezes RUP gen. Z. Przyjałkowski oraz miejscowy przedstawiciel rządu RP
w Londynie W. Patek. Szwedzki chór chłopięcy odśpiewał „Ecce Panis Angelorum”,
a kwartet polski „Pieśni Polskie”. Interesujący odczyt o Millennium wygłosił prof.
J. Trypućko. Na zakończenie przemówił bp Władysław Rubin. Następnie ze Sztokholmu udał się na uroczystości milenijne do Västerås, Örebro i Göteborga”531.
Z okazji obchodów Millennium środowiska polskie w Malmö, Lund, Sztokholmie,
Uppsali i Västerås także zorganizowały okolicznościowe akademie i odczyty o historii Polski. Ważną pamiątką tych wydarzeń jest opracowana z okazji Millennium
historia chrześcijaństwa w Polsce autorstwa B. Kurowskiego pt. „Tusenårsminne av
Polens kristnande 966-1966”532 skierowana do inteligencji szwedzkiej i opublikowana w najważniejszym periodyku katolickim w Szwecji „Credo”. Wydano także
okolicznościowy znaczek pocztowy z wizerunkiem Jasnogórskiej Madonny i białym
orłem polskim z koroną na czerwonym tle, otoczonym napisem: Tysiąclecie Chrztu
Polski 966-1966533.
 ościelne uroczystości millenijne były planowo zakłócane przez władze PRL, przeciwstawiające obchodom reliK
gijnym własny program obchodów tysiąclecia Państwa Polskiego.
528
Por. Zakłady Naukowe Seminarium Polskiego w Orchard Lake, Stefan Kardynał Wyszyński, s. 222-287.
529
Świadczy o tym bogata korespondencja ówczesnego rektora PMK w Szwecji ks. Czesława Chmielewskiego
z kard. Stefanem Wyszyńskim oraz bp. Józefem Gawliną, a następnie jego następcą bp. Władysławem Rubinem,
zachowana w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Emigracji w Rzymie, w archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Malmö oraz zgromadzona w Salezjańskim Ośrodku Dokumentacji Duszpasterstwa Polskiego w Szwecji,
w Sztokholmie.
530
Por. Cz. Chmielewski, Program uroczystych obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski, Malmö 25 października 1966,
mps, SODD, T. IV, Z. 2.
531
B. Kurowski, Polacy w Kościele katolickim w Szwecji 1939-1989, „Studia Polonijne” 13 (1993), s. 261; Por. W Szwecji obchodzono polskie Millenium, Panorama Emigracji Polskiej, Wyd. Pallotinum – Paryż 1968, s. 100-101.
532
Por. B. Kurowski, Tusenårsminne av Polens kristnande 966-1966, „Credo – Katolsk Tidskrift” 1966, Årgång
47, häfte 3, s. 101-107, SODD, T. VIII / C. Por. także Stosunki polsko-szwedzkie z uwzględnieniem związków
chrześcijańskich między obu narodami, pseudonim autora: MaLe, cykl: W Światłach Millenium, „Czyn Katolicki” – Londyn 1966, kserokopia, relacja z odczytu B. Kurowskiego w Academicum Catholicum Sueciae w Lund,
SODD, T. VIII/A.
533
Por. Znaczek pocztowy (egzemplarz oryginalny) wydany w Szwecji z okazji obchodów Millenium Chrztu Polski
1966 r., SODD, T.VIII / C.
527

294

Część 3. Posługa duszpasterska wobec imigrantów

4. Polscy duszpasterze wobec PMK w Szwecji
Wraz z przybyciem do Szwecji w latach 1900-1918 rolników i robotników z Polski
(zwłaszcza z Galicji), pojawiali się kapłani otaczający ich opieką. Byli to przeważnie
miejscowi proboszczowie (np. na południu Ślązak Bernhard Stolberg534 SJ zapraszający także do okresowej pomocy jezuitów z Polski, Holender Willem Meijerink SCJ –
absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy też przez krótki okres w Malmö ks. Stefan Wullert). W środkowej Szwecji w latach trzydziestych duszpasterstwo Polaków
mieszkających w Sztokholmie i jego okolicach łączyło się z działalnością salezjanów,
zwłaszcza ks. Hermana Burczyka gorliwie zabiegającego, aby w kaplicy zakonnej
w centrum Sztokholmu, pośród innych narodowości nie zabrakło Polaków.
Czasy powojenne stwarzały inną sytuację. Konformistyczna politycznie postawa Szwecji podczas II wojny światowej sprawiała, że wielu, nie tylko Polaków, po
przybyciu i pewnym okresie rekonwalescencji, traktowało ją jako kraj tranzytowy
w drodze do państw Europy Zachodniej lub innych wolnych regionów świata, nie
mając całkowitej gwarancji co do kierunku politycznego tego kraju w przyszłości.
Mimo to jednak wielu Polaków pozostało z racji bliskiej odległości do kraju ojców.
To m.in. było powodem powstawania i rozwijania się w ramach Kościoła katolickiego duszpasterstw grup imigrantów, pośród których nie zabrakło Polaków.
Sztokholm był miejscem, gdzie ich liczba sukcesywnie wzrastała. Tu prowadził
działalność duszpasterską ks. H. Burczyk. Do spotkań wykorzystywał dom zakonny
salezjanów, który posiadał wewnętrzną kaplicę. Duszpasterstwem polonijnym kierował do 1967 r.535, korzystając od 1955 r. z pomocy ks. Pawła Głogowskiego SDB536
oraz ks. Kasimira Vilnisa (Litwina) i ks. Jekabsa Ozolinsa (Łotysza) - mówiących
dość dobrze po polsku.
Od lat sześćdziesiątych można już mówić o pewnym wzroście zainteresowania
trudną sytuacją Kościoła katolickiego w Szwecji przez polskie zakony i kler diecezjalny. Pojawiają się więc polscy oblaci537, odpowiadając pozytywnie na zaproszenie
bp. Johna Taylora OMI i sprawnie odnajdując się w nowych warunkach, wspierają
istniejące parafie i zakładają nowe, zwłaszcza na południu Szwecji – często w oparciu
o grupy Polaków. W latach osiemdziesiątych przybywają kapucyni538 i po wdrożeniu się w pracę znacznie wzmacniają oraz rozwijają duszpasterstwo w Sztokholmie,
Angered i Skövde. Próbę taką podjęli także paulini, uznając jednak po dwóch latach,
że perspektywy rozwoju są nikłe. W Szwecji pracę duszpasterską prowadzili również pasjoniści, wśród których było dwóch Polaków i oni przez długie lata owocnie
i sumiennie służyli społeczności katolickiej, zarówno w parafiach, jak i w Polskiej
 or. Y.M. Werner, Världsvid men främmande. Den katolska kyrkan i Sverige 1873-1929, Katolska Bokförlaget,
P
Uppsala 1996, s. 16.
535
Por. Archiwum Wspólnoty Salezjańskiej w Sztokholmie, T. Personalia / Herman Burczyk.
536
Por. tamże, T. Personalia / Paul Glogowski.
537
Por. B. Kurowski, Polacy w Kościele katolickim w Szwecji 1939-1989,s. 256.
538
E. Beshai, Kapuciner i egen custodia i Sverige, ”Katolskt Magasin” (2004)1, s. 15-16.
534
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Misji Katolickiej539. Ogromne zasługi dla rozwoju Kościoła mają kapłani z różnych
polskich diecezji: ks. Józef Węgrzynek, ks. Ryszard Denisiuk, ks. Eugeniusz Subocz,
ks. Marian Jancarz, ks. Jerzy Dyktus, ks. Leszek Piotrkowicz, ks. Mirosław Dudek,
ks. Janusz Niziołek, ks. Krzysztof Wrona540. Ich zaangażowanie na wielu odcinkach,
od wikariuszy, proboszczów, dziekanów, aż do pracy w dykasteriach kurialnych wnosi, poszerza i urozmaica doświadczenie małej, lecz bardzo różnorodnej katolickiej
społeczności. (Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej podaje się, iż polskie duchowieństwo, zarówno diecezjalne, jak i zakonne, stanowi trzecią część wśród mocno
zróżnicowanej narodowo grupy duszpasterzy541).
Wraz z dużym zaangażowaniem polskiego duchowieństwa oraz pewnymi zmianami
(zwłaszcza dotyczącymi poszerzenia zakresu jurysdykcji ordynariuszy wobec duszpasterstw etnicznych) w podejściu do problematyki migracyjnej w nauczaniu społecznym
Kościoła, widać inną optykę spojrzenia na działalność Polskiej Misji Katolickiej. W przeciągu półwiecza zmienił się także społeczno-kulturowo-demograficzny krajobraz Polaków
przebywających w Szwecji, zarówno gdy idzie o liczbę, jak i strukturę światopoglądową
oraz miejsce pochodzenia542. Dotychczasowe duszpasterstwo polskie, bazujące na tradycyjnych metodach pracy wywodzących się z doświadczeń Kościoła katolickiego w Polsce,
sprawdza się w odniesieniu do Polaków korzystających z Polskich Misji Katolickich. Metody te jednak nie zawsze są właściwe w wieloetnicznych parafiach katolickich w Szwecji.
Kapłan-Polak, będący proboszczem, jest „punktem”, w którym stykają się różnice
kulturowe parafian. Musi być więc dla wszystkich znakiem uniwersalizmu Kościoła.
Postawa taka wymaga zachowywania zasady sprawiedliwego i równego traktowania
wszystkich, a wręcz unikania faworyzowania współziomków543. Jednak zauważa się
zjawisko dużego zaangażowania, a czasami wręcz zdominowania parafii przez Polaków, gdy proboszczem jest ich rodak. „Czują się” wówczas bardziej u siebie, są
zauważeni, mogą posługiwać się językiem ojczystym i tworzą przyjazne dla siebie
środowisko. Doprowadza to jednak do separowania innych, nie wywodzących się z tej
samej kultury. Natomiast w przypadku Polskich Misji Katolickich, jest sprawą oczywistą, że kierują one swą działalność jedynie do rodaków. W przypadku mniejszej
miejscowości tworzą więc pewną osobną społeczność, z własnym rozkładem nabożeństw, katechez, spotkań – co może być urozmaiceniem i ubogaceniem życia parafii,
ale może też stać się formą izolacji. Natomiast w dużych miastach PMK gromadzą
Polaków z wielu parafii w jednym miejscu, tworząc alternatywne miejsce spotkań544.
Mowa o o. Kazimierzu Pawlaku CP oraz o. Wojciechu Selidze CP.
Por. Matrikel för Stockholms Katolska Stift 2011, s. 121-130; Matrikel för Stockholms Katolska Stift 2010, s. 110-118.
541
W minionych latach sytuacja wyglądała następująco: 2009 – 169 kapłanów, 2010 – 158, 2008 – 165, 2007 – 162,
2006 – 159, 2005 – 157, 2004 – 159, 2003 – 159. Dane liczbowe prezentowane wg: http://www.katolskakyrkan.
se/1/1.0.1.0/24/Statisktik%20tidigare%2009_03_1003010.pdf, [dostęp 10.03.2012].
542
Opinię taką prezentują duszpasterze polonijni w Sztokholmie – niestety nie udało się jak dotąd dokonać jej weryfikacji poprzez przeprowadzenie empirycznych badań socjologiczno-statystycznych.
543
Opinia ta jest osobistą refleksją autora powstałą na bazie doświadczeń wieloletniej pracy społeczno-duszpasterskiej w Szwecji.
544
Zjawisko to posiada bogatą literaturę przedmiotową, a zjawisko podlega ciągłym opisom i refleksjom, prezentowanym w wynikach badań socjologów i kulturologów podejmujących problematykę zachowań i procesów integracyjnych Polaków przebywających na emigracji.
539
540
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Opisane wyżej sytuacje są scenerią i obszarem współpracy między duchownymi prowadzącymi parafie oraz pracującymi w PMK. Współpraca ta jest bardziej
intensywna w sytuacji, gdy PMK jest integralną częścią parafii (Malmö, Göteborg-Angered) ponieważ wymusza to konieczność współorganizowania działalności
w ramach jednej struktury. Większą autonomię pod tym względem posiada PMK
w Sztokholmie, będąc niezależną organizacyjnie, ale zawsze pozostając w łączności
urzędowo-jurysdykcyjnej z parafiami, na terenie których prowadzi duszpasterstwo.
W wyżej wymienionych okolicznościach jakość i klimat współpracy między kapłanami pracującymi w Polskich Misjach Katolickich w Szwecji (w Sztokholmie – salezjanie, w Göteborg-Angered – kapucyni, w Malmö – oblaci) a prowadzącymi parafie
(przeważnie księża diecezjalni) jest uzależniona zarówno od dobrej woli, jak i pogłębionej znajomości nauczania społecznego Kościoła co do opieki nad migrantami545,
a także zasad obowiązujących w diecezji sztokholmskiej546.
5. Duszpasterstwo polskie w stolicy Szwecji
Wspomniano już wcześniej, że działalność społeczno-religijna wśród Polaków
w Sztokholmie związana jest z salezjaninem Hermanem Burczykiem547. Działalność
ta w wyniku napływu nowych grup Polaków do regionu sztokholmskiego wymagała
reorganizacji i wsparcia. W 1967 r. duszpasterstwo to częściowo przejął ks. Jan Buczkowski SDB, pomagając ks. H. Burczykowi, lecz w następnych latach stawał się on
faktycznym punktem odniesienia dla katolików polskich w Sztokholmie. Swoje zaangażowanie okazał także przebywający w Szwecji paulin o. Alojzy Kawczyński, który
z woli bp. W. Rubina miał być rektorem oddzielnej misji polskiej, lecz w niedługim
czasie otrzymał od biskupa zadanie organizowania wspólnoty paulinów w Nyköping
oraz nowej parafii w tym mieście. W wyniku zwiększającej się liczby polskich katolików w Sztokholmie rozpoczęto poszukiwania odpowiedniego miejsca. W tym celu
duszpasterz nawiązał kontakt z parafią luterańską obsługującą dzielnicę Kungsholmen i wypożyczył kaplicę przyszpitalną pw. św. Eryka przy Flemingsgatan, którą
udostępniono 31.12.1972 r.548.
Po kilku latach prowadzenia działalności, dzięki dobrym relacjom ks. J. Buczkowskiego i jego współpracowników z radą pastoralną parafii st: Johannes församling Kościoła
Luterańskiego, w dniu 01.10.1978 r. uzyskano zgodę na odpłatne korzystanie z neogotyckiego kościoła pw. św. Jana Ewangelisty549. Od tej chwili stał się on niepodważalnym
centrum, miejscem spotkań religijnych w polskim klimacie, przy którym ogniskowało się
 or. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, Instrukcja Erga Migrantes Caritas Christi,,
P
Lublin 2008.
546
Por. Bilaga till Stiftsmeddelande nr 1/1988 – Riktlinjer för den nationella själavården i Stockholms stift, Stockholm, 01.01.1988, kserokopia, mps, SODD, T. XIII/A.
547
Por. także J. Pietrzykowski, Salezjanie w Polsce 1945-1989, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2007, s. 390.
548
Por. M. Chamarczuk, Wywiad z ks. Janem Buczkowskim SDB, byłym rektorem PMK w Sztokholmie, Nyköping dn.
04.11.2003, SODD, T. II, rozdz. 1.
549
Por. L. Arwén, Avtal angående Johannes Kyrkan med Polska Katolska Missionen, Stockholm 1978, mps, kserokopia, s. 1, SODD, T. IX
545

Mariusz Chamarczuk, Wybrane aspekty społeczno-duszpasterskiej działalności...

297

życie nie tylko kościelne, ale także społeczne i towarzyskie550. W kręgach kościelnych,
postrzegano polskich katolików modlących się w luterańskim kościele jako zwiastuna nowych relacji i rozwoju dialogu ekumenicznego, do którego nawoływał nowy papież Jan
Paweł II, rodak nowych użytkowników świątyni551. Można uznać, że wówczas było to
oddolne przełamywanie barier i stereotypów w podejściu do Braci Protestantów.
Zaangażowanie ks. J. Buczkowskiego w pracę społeczno-duszpasterską było pełne determinacji oraz poświęcenia. Oprócz Sztokholmu odwiedzał on systematycznie, w ustalonych odstępach czasowych, takie miasta jak: Norrköping, Eskilstuna,
Västerås, Uppsala, Mariefried, Gävle, Sundsval oraz w Finladnii: Helsinki i Jyveskylä. Od 1984 r. rozpoczął pracę w duszpasterstwie ogólnoszwedzkim Kościoła
katolickiego, najpierw jako proboszcz w Karlstad, a od 1986 r. w Nyköping, budując
tam nowy kościół (pw. św. Anny).
Nowym opiekunem duchowym Polaków w regionie sztokholmskim w 1984 r. został
salezjanin ks. Paweł Banot. W Polsce trwał niepewny i trudny okres po stanie wojennym.
Represje działaczy zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność” i innych organizacji opozycyjnych wobec władzy PZPR zmuszały ich do opuszczania kraju. Służba Bezpieczeństwa posiadał swoich agentów przy ambasadach i konsulatach, którzy mieli inwigilować
i skłócać emigrantów, przypominając im, że władza ludowa ma nad nimi kontrolę. Parafie, misje, kościoły rektoralne były miejscami, przy których skupiali się działacze niepodległościowi, osoby represjonowane, uciekinierzy lub zmuszeni do opuszczenia Ojczyzny
za działalność opozycyjną wobec panującego systemu władzy w Polsce Ludowej, a więc
podlegały obserwacji operacyjnej SB oraz ich „asów” wywiadu552.
PMK starała się, w ramach skromnych możliwości, udzielać pomocy i wspierać
polskich emigrantów politycznych. Działalność taka była powodem problemów, na
jakie napotykał ówczesny rektor ks. P. Banot i jego współpracownicy, doświadczając metod stosowanych przez bezpiekę (pogróżek, nękania, niezapowiedzianych wizyt
i przesłuchań, głuchych telefonów, przebijania kół samochodu, anonimów, spreparowanych szantaży)553. Mimo to kontynuowano pracę społeczno-duszpasterską, podejmując nowe projekty. Z inicjatywy Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych
(PZbWP) i za sprawą współpracy jego władz (K. Lenkszewicz, R. Koby, Z. Stadfors)
i ks. P. Banota, w 1985 r. w kościele św. Jana odbyło się nabożeństwo związane z 40leciem istnienia PZbWP. Przy tej okazji odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą
akcję Szwedzkiego Czerwonego Krzyża, organizowaną pod patronatem hrabiego Folke Bernadotte, przyjęcia polskich więźniów z obozów koncentracyjnych w Szwecji554.
 iorąc pod uwagę fakt, iż tydzień później od tego wydarzenia nowym papieżem został Polak kard. Karol Wojtyła,
B
znaczenie tego miejsca nabrało dla Polaków rangi symbolu.
551
Por. Sprawozdanie z nabożeństwa ekumenicznego w Johanneskyrka organizowanego przez PMK z udziałem katolickiego bp Hubertusa Brandenburga, protestanckiego bp Henrika Svenungssona, pastora Pera Qvarnströma, pastora Daniela Ciszuka, Sztokholm 26.02.1989, j. szwedzki i polski, SODD, T. IV, rozdz. Spotkania Ekumeniczne.
552
Por. Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji politycznej i Polonii, red. R. Terlecki, Instytut Pamięci Narodowej
Warszawa 2005, Seria: Monografie, t. 19, s. 8-9.
553
Por. M. Chamarczuk, Wywiad z byłym rektorem PMK w Sztokholmie ks. Pawłem Banotem SDB, Fittja dn.
21.07.2009, mps, s. 1, SODD, T. II, rozdz. 1.
554
Por. A.N. Uggla, Polacy w Szwecji w latach II wojny światowej, s. 188-208. Por. także B. Kurowski, Polacy
550
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Organizowano także wyjazdy rodzin katolickich, przeprowadzano Oazy Rodzin,
Oazydla dzieci i młodzieży (Barnensö, Sörforsa, Sågmyra). W 1986 r. powstał pomysł
zreorganizowania nauki religii dla dzieci w wieku szkoły podstawowej. Objęto tą
inicjatywą dzieci najnowszej grupy emigracyjnej, tzw. emigracji postsolidarnościowej555. Pojawienie się nowej fali polskich emigrantów ożywiło tę działalność i pozwoliło ją rozbudować i powiększyć. Stworzono w ten sposób możliwość faktycznego pogłębiania wiedzy o religii katolickiej i rozwijania wiary, gromadzenia się
dzieci z polskich rodzin, a także zaistnienia środowiska rówieśniczego, gdzie dzieci
nawiązują znajomości i przyjaźnie, a poprzez to w naturalny sposób rozwijają język
polski. Katecheza na początku odbywała sie w szkole katolickiej w Enskede, następnie w Franska Skolan, w Kungsholmens Gymnasium, a obecnie w Frans Schartaus
Gymnasium, w dzielnicy Södermalm. Zapraszano też z Polski kapłanów czasowo
wspierających prowadzenie katechezy i (sakramentalne) duszpasterstwo polskie.
Poza tym, w celu skuteczniejszego docierania do wiernych, wydawano katolicki
miesięcznik „Wierzę” o tematyce stricte religijnej. Na prośbę bp. H. Brandenburga
powołano także przy PMK „Komitet Wiernych”. Jego działalność miała na celu planowanie i organizowanie wraz z duszpasterzem życia religijnego wśród Polaków.
Komitet w składzie: Jerzy Hawranek, Wojciech Tomasik, Dario Ujazdowski, Bohumir Smejkal, Irena Ostrowska został zatwierdzony na oficjalnym spotkaniu z bp. H.
Brandenburgiem dn. 18.11.1984 r.556. Działalność duszpasterska i społeczna rozwijała się pomyślnie, a współpraca z innymi organizacjami polskimi o rodowodach kombatanckich i niepodległościowych wzajemnie się uzupełniała. Uroczystości kościelne i patriotyczne uświetniał chór Cecylia. Pośród wielu gości odwiedzających PMK
znalazł się w tym czasie także Sługa Boży ks. prof. Franciszek Blachnicki, założyciel
polskiego ewangelizacyjnego ruchu Światło-Życie, udający się na przymusową emigrację do Niemiec.
W dniu 01.04.1991 r. kierownictwo duszpasterstwa polskiego w Sztokholmie
przejął ks. Bogdan Wegnerowski, salezjanin. Głównymi przedstawicielami Rady
Osób Świeckich (ROS) w tym czasie byli: Andrzej Dacyl, Wojciech Tomasik oraz
Irena Ostrowska, za katechezę byli odpowiedzialni Adam i Barbara Wesołowscy,
a pomagali im Andrzej i Maria Kęcikowie oraz Barbara Chudoba. W tym też roku ordynariusz diecezji sztokholmskiej Kościoła katolickiego bp H. Brandenburg dokonał
zmian organizacyjnych w Polskiej Misji Katolickiej w Szwecji557.
w Kościele katolickim w Szwecji 1939-1989, s. 253. Por. także B. Kurowski, Polonia szwedzka w Kościele katolickim(1945-1981), „Studia Polonijne”, T. 8 (1984), s. 122.
555
Katecheza istniała do tej pory w ramach zajęć Polskiej Grupy Młodzieżowej, związku polonijnego powstałego
w 1974 r. z inicjatywy Teresy i Kazimierza Matuszaków. Związek ten zajmował się nauczaniem języka polskiego
i edukacją kulturalną wśród dzieci i młodzieży, korzystając z gościnności Sióstr de Notre Dame prowadzących
szkołę katolicką w dzielnicy Enskede. Próby rozdzielenia działalności kulturalnej i religijnej były już podejmowane wcześniej, lecz ostatecznie ks. P. Banot w 1983 r., z inicjatywy grupy rodziców zainteresowanych nauką religii
w nowym kształcie, zwłaszcza Barbary i Adama Wesołowskich, utworzył oddzielne spotkania katechetyczne, co
spotkało się z pozytywną reakcją wielu rodziców.
556
Por. Biuletyn Komitetu Wiernych PMK w Sztokholmie, Sztokholm, kserokopia, s. 1, mps, SODD, T. X.
557
Z jednej struktury utworzono trzy ośrodki PMK w Malmö, Göteborgu i Sztokholmie. Placówka sztokholmska
pozostała organizacyjnie niezależna od struktur parafialnych (z racji ogromnego obszaru duszpasterskiego), ju-
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Był to czas wielorakich przemian dokonujących się także w naszej Ojczyźnie. Realizowano postulaty i uzgodnienia porozumień „Okrągłego Stołu”, wprowadzano demokratyczne zasady funkcjonowania państwa polskiego, powiększał się pakiet swobód
i praw obywatelskich, przyjmowano zasady liberalnego porządku gospodarczego558.
Rozpoczęto także proces otwierania granic, co wiązało się oczywiście ze zwiększonym
ruchem emigracyjnym do Europy Zachodniej, także w kierunku Królestwa Szwecji. Dla
PMK oznaczało to zwiększenie frekwencji w kościołach i konieczność sprostania wyzwaniom duszpasterskim. Rosła ilość osób regularnie przystępujących do sakramentów
świętych, przybywało dzieci korzystających z katechezy (należało powiększyć liczbę
katechetów)559. Pojawiały się młode pary proszące o przygotowanie do sakramentu małżeństwa, rozwijano duszpasterstwo ludzi chorych i samotnych, często pozostawionych
samym sobie przez rodziny w domach starców lud pojedynczych mieszkaniach. Dla
osób tych Kościół stawał się jedynym pomostem kontaktu z kimkolwiek. Dla chętnych,
oprócz stałych nabożeństw, organizowano spotkania modlitewne, wieczory przy kawie,
gdzie dyskutowano o zagadnieniach religijnych i emitowano wartościowe filmy. Aktywna działalność i starania ks. B. Wegnerowskiego doprowadziły do utworzenia regularnej
wspólnoty zakonnej salezjanów polskich w Sztokholmie dnia 11.06.1992 r.560.
W 1993 r. ks. Cz. Nenikowski, który pracował w duszpasterstwie hiszpańskojęzycznym oraz pomagał w PMK, powrócił do Polski561, a kilka miesięcy później przybył do Sztokholmu nowy kapłan, ks. Zdzisław Lepper562. Został po pewnym czasie
adaptacji skierowany do pracy w organizacji młodzieżowej Sveriges Unga Katoliker
(SUK) jako duszpasterz młodzieży polskiej w Szwecji563. Dzięki tej decyzji katolicka
młodzież polska zyskała nowego opiekuna i reprezentanta wobec innych organizacji
młodzieżowych Kościoła katolickiego. Działalność duszpasterza młodzieży polegała
na organizowaniu różnych spotkań, wyjazdów na pielgrzymki, ekumeniczne spotkania Taize w różnych miastach Europy, wyjazdach na Światowe Dni Młodzieży,
przeprowadzaniu rekolekcji w duchu św. Jana Bosko564.
Kształt i sposób działalności Polskiej Misji Katolickiej w Sztokholmie w Roku Jubileuszowym 2000 był mocno zbliżony do funkcjonowania polskiej parafii w ośrodku
rysdykcyjnie podlegała biskupowi ordynariuszowi, a terytorialnie parafiom, na terenie których prowadzone było
duszpasterstwo. Dwa pozostałe ośrodki duszpasterstwa polskiego w Szwecji, Malmö i Göteborg, zostały włączone
w struktury parafii. W Malmö rektorem PMK został mianowany o. Piotr Jasionowski OMI, a w Göteborgu o. Kazimierz Pawlak CP, który otrzymał także nominację Prymasa Polski na delegata duszpasterzy pracujących wśród
Polaków w Szwecji.
558
Por. P. Mazurkiewicz, Europa w poszukiwaniu fundamentu etycznego, w: Prawo naturalne – w poszukiwaniu
fundamentu jedności europejskiej, red. J. Nagórny, J. Gocko, Lublin 2002, s. 68.
559
Świadczą o tym dobitnie m.in. statystyki zawarte w Archiwum PMK w Sztokholmie.
560
Por. Dekret o utworzeniu wspólnoty pw. św. Jana Bosko w Sztokholmie, Archiwum Salezjańskie w Sztokholmie,
T. Pisma Urzędowe / Dekret Erekcyjny.
561
Por. Archiwum Wspólnoty Salezjańskiej w Sztokholmie, T. Personalia / Czesław Nenikowski.
562
Por. tamże, T. Personalia / Zdzisław Lepper.
563
Por. M. Hasselgren, Reportage – polska ungdomar, wywiady z Kingą Łakomą i Maciejem Żurawskim o sytuacji polskiej młodzieży w Szwecji oraz z jej duszpasterzem ks. Zdzisławem Lepperem, „Katolsk Kyrkotidning”
(1996)19/20, s. 8-10, j. szwedzki, SODD, T. II, rozdz. 1.
564
Z. Lepper, Brev till biskop Hubertus Brandenburg med inbjudan till reträtt, Stockholm, 09.01.1996, kserokopia,
mps, SODD, T. PUKiS / z. 7.
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wielkomiejskim565. Duszpasterstwo opierało się na pracy 4 kapłanów, salezjanów: ks.
Mariana Chojnackiego (rektora PMK od 01.06.1998 r.), ks. Mariusza Chamarczuka (od 01.07.1997 r.), ks. Ryszarda Flakiewicza (01.11.1999 r.) oraz ks. Zdzisława
Leppera – pracującego w organizacji Sveriges Unga Katoliker (SUK)566. Ich pracę
wspierało około 40 osób świeckich angażujących się w organizowanie świąt i uroczystości, a także służących pomocą w sprawach formalnych567. Duszpasterstwo polonijne w tym czasie realizowało styl wypracowany przez ośrodki duszpasterskie poza
granicami Ojczyzny w powojennej historii polskiej emigracji568. W oparciu o polski
kalendarz liturgiczny obchodzono uroczystości i święta, wspomnienia dawnych i nowych polskich świętych wyniesionych na ołtarze przez ówczesnego papieża, Jana
Pawła II. Realizowano w ten sposób postulaty Soboru Watykańskiego II o ukazywaniu współczesnej, zlaicyzowanej Szwecji przykładów osób żyjących na przestrzeni
dziejów w różnych warunkach, a realizujących naukę Chrystusa w swoim życiu.
Podkreślano także związek katolicyzmu z polską kulturą narodową i znaczenie
obecności Kościoła w powodzeniach i sukcesach narodu polskiego, ale także w jego
upadkach i cierpieniach, zwłaszcza podczas wielkiej niewoli narodowej czasu rozbiorów, w okresie okupacji hitlerowskiej, a także w popieraniu i stwarzaniu przestrzeni wolności we wszelkich dążeniach do wyzwolenia spod totalitaryzmu komunistycznego w najnowszej historii Polski. Wielu wiernych Kościoła, duchownych
i świeckich zapłaciło wysoką cenę (niektórzy najwyższą) za domaganie się godnych
warunków życia, wolności i przestrzegania praw człowieka, inspirując się Ewangelią
i nauczaniem społecznym Kościoła. Żyjąc w Szwecji, analizując z perspektywy Roku
Jubileuszowego 2000 minione wydarzenia, PMK eksponowała te fakty, przestrzegała
i przypominała o ich znaczeniu dla czasów współczesnych, zwracając uwagę, co
umożliwiło tak wielkie zmiany społeczno-polityczne569.
6. Inicjatywy społeczno-religijne przy PMK w Sztokholmie
Wzmożoną żywotność i dużą aktywność PMK na rzecz społeczności polonijnej
potwierdza wielość inicjatyw społecznych. W 1982 r. grupa katolików przy PMK założyła Polski Związek Katolicki w Szwecji (Polska Katolska Föreningen i Sverige),
działający w Sztokholmie. Był on znany z przygotowywania spotkań opłatkowych,
wigilii, wieczorów i akademii w lokalu KFUM (należącego do szwedzkich skautów),
zbiórek pieniędzy, lekarstw dla rodaków w Polsce i na Wschodzie oraz z przesyłania
do Polski transportów z używaną odzieżą dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuPor. I. Skubiś, L. Dudkiewicz, U salezjanów w Sztokholmie. Wywiad z ks. Marianem Chojnackim – rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Sztokholmie, „Tygodnik Katolicki Niedziela” (2008)1, s. 24-26.
566
Por. tamże.
567
Por. tamże.
568
Por. A. Klich, Biskup na walizkach – wywiad z arcybiskupem Szczepanem Wesołym opiekunem polskiej emigracji,
Księgarnia św. Wojciecha, Katowice 2010, s. 161-171.
569
Por. I. Skubiś, L. Dudkiewicz, U salezjanów w Sztokholmie. Wywiad z ks. Marianem Chojnackim – rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Sztokholmie, s. 25.
565
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acji materialnej. Najbardziej aktywni działacze tego związku po jego reaktywowaniu
w 1990 r.570, to: A. Dacyl wraz z małżonką Marią, M. Kruczek, S. Kiełbowska, Z.
Stankiewicz, W. Smoleński i J. Potrykus. Także przez pewien czas istniał przy kościele św. Jana chór Cecylia składający się z około 30 osób, upiększający śpiewem msze
św. i akademie okolicznościowe. Różne źródła wskazują na dużą aktywność Polaków
zamieszkujących Sztokholm i okolice w latach 1980-90571, skupionych w organizacjach kościelnych i świeckich, zwłaszcza w Polskim Komitecie Pomocy, Związku
Byłych Więźniów Politycznych, Radzie Uchodźstwa Polskiego, Związku Harcerstwa
Polskiego na Obczyźnie, tworzących Kongres Polaków w Szwecji, a także w ramach
Zrzeszenia Organizacji Polonijnych (zwłaszcza Kwiaty Polskie w Malmö i Piastowie
w Sztokholmie). Także z inicjatywy duszpasterskiej PMK zorganizowano dla polskiej
młodzieży w 1989 r. związek Polska Unga Katoliker i Sverige, natomiast po podziale
w 1991 r. Związku Harcerstwa Polskiego w Szwecji na dwie organizacje, PMK objęła
służbą kapelańską tę grupę, która przejęła najwięcej młodzieży, noszącą nazwę - Niezależny Hufiec Harcerstwa Polskiego „Leśna Szkółka – Kaszuby”. Hufiec ten, dzięki
inicjatywom Jana i Ewy Potrykusów oraz grupy rodziców, był i jest aktywnie zaangażowany w działalność wychowawczą, edukacyjną, kościelną, charytatywną i społeczną na terenie Sztokholmu, współpracując na różnych odcinkach z PMK.
Tworząc swego rodzaju środowisko polskie, PMK w stolicy Szwecji od czasów
przystąpienia Polski do UE (2004 r.) gromadzi ok. 2000 Polaków podczas niedzielnych mszy św. w kościele św. Jana. Codziennie w kaplicy Miłosierdzia Bożego
(przy Södermannagatan 52), pół godziny przed mszą św., odprawiane są nabożeństwa (w zależności od dnia: do św. Antoniego, Koronka do Miłosierdzia Bożego,
różaniec, Nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych). Po nabożeństwie następuje msza św. (rano o godz. 10. 00 i wieczorem o godz. 18. 00). Uczestniczy
w nich codziennie około 20 osób. Co jakiś czas odbywają się także spotkania Koła
Przyjaciół Radia Maryja, spotkania popielgrzymkowe, rozmowy i dyskusje. Od
1997 r. funkcjonuje także biblioteczka religijna. Dla zamieszkujących poza stolicą,
raz w miesiącu odprawiana jest msza św. w takich miejscowościach, jak Uppsala,
Eskilstuna, Brandbergen, Jakobsberg i Gävle. Po niej odbywa się dla chętnych spotkanie przy kawie. Życie sakramentalne jest zapewnione w stopniu zadowalającym.
Dwa razy w ciągu roku przeprowadzane są rekolekcje przygotowujące do świąt
Bożego Narodzenia oraz Zmartwychwstania Pańskiego. Głoszą je rekolekcjoniści
zapraszani w tym celu z Polski572.
 or. P. Banot, Pismo do bp. H. Brandenburga o sytuacji zaistniałej w PMK po powstaniu Polskiego Związku KaP
tolickiego, Stockholm 02.02.1990, mps, kopia, j. szwedzki, SODD, T. VI (1984-1989). Por. także Kommitten för
anskaffande av en kyrka för polska katoliker, List do bp Hubertusa Brandenburga z prośbą o pomoc w budowie
polskiego kościoła w Sztokholmie, Stockholm 29.03.1989, podpisy: Andrzej Dacyl, Norbert Żaba, Stanisław Michalak, Maria Lermer, Krystyna Helland, Kazimiera Lenkszewicz, Zofia Stadfors, Wiesław Smoleński, Eleonora
Grinndal, Jan Potrykus, Zygmunt Stankiewicz, Michał Kruczek, mps, j. szwedzki, SODD, T. VI (1984-1989).
571
Por. Polska emigracja w Szwecji przed rokiem 1989 i obecnie, w: 25 lat Kongresu Polaków w Szwecji 1982-2007,
wydanie jubileuszowe bez autora, wyd. „Media Polskie na Wschodzie”, Skultuna 2007, s. 12-14.
572
Należy w tym miejscu wymienić takich rekolekcjonistów jak: ks. Bolesław Kujawa SDB, ks. prof. Jan Gliściński
ATK, ks. prof. Adam Durak UKSW, bp Józef Zawitkowski, ks. prof. Henryk Skorowski UKSW, ks. Piotr Paw570
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Ważniejsze uroczystości, jubileusze, bierzmowania, święta narodowe (rocznice
odzyskania niepodległości, rocznice męczeńskiej śmierci pomordowanych w Katyniu, święto 3-go Maja) oraz inne okazje, swoją obecnością ubogacali hierarchowie
Kościoła z Polski (bp Paweł Cieślik, bp Stanisław Gądecki, kard. Józef Glemp– jeszcze
jako urzędujący Prymas Polski, abp Henryk Muszyński, abp Alfons Nossol, bp Adam
Śmigielski SDB, abp Szczepan Wesoły z Rzymu, bp Józef Wróbel – jako ordynariusz
Helsinek, bp Józef Zawitkowski)573, prowincjałowie salezjańscy przy okazji corocznej wizytacji kanonicznej, przedstawiciele władz polskich w Szwecji z Ambasady RP
i Konsulatu Generalnego oraz reprezentanci organizacji polskich i polonijnych. Organizowane są również pielgrzymki do Lourdes, Ziemi Świętej, Vadsteny, na spotkania z Ojcem Świętym z racji pielgrzymek do Polski, specjalne wyjazdy dla młodzieży
przygotowującej się do sakramentu bierzmowania i po bierzmowaniu, obozy letnie dla
ministrantów, kolonie dla dzieci574. Jeden z księży służy jako kapelan harcerzy hufcowi
„Leśna Szkółka – Kaszuby”, biorąc udział w biwakach harcerskich, przeprowadzając
podczas nich katechezę i sprawując msze św. Wśród osób związanych z PMK warto
wymienić artystę Andrzeja Majewskiego wykonującego ręcznie zdobione i haftowane
ikony Matki Bożej jako wotum za cudowne uzdrowienie (znanego w kręgach emigracyjnych oraz na Jasnej Górze, z racji ekspozycji w tym miejscu jego dzieł).
W 1998 r., przy pomocy PMK, powstał także chór Crescendo pod batutą Pawła Rawickiego, który oprócz występów muzycznych organizował cieszące się dużą popularnością „Wigilie Polskie” dla ponad 200 osób, a także koncertował podczas prywatnej
audiencji u papieża Jana Pawła II. PMK od 1996 r. uczestniczy w spotkaniach Polskiej
Rady Kultury, swoistym forum organizacji polskich i polonijnych w Sztokholmie, mającym na celu wzajemną współpracę i uzgadnianie porządku imprez kulturalnych.
Ważną inicjatywą, która wciąż podlega rozwojowi jest katecheza dla dzieci ze
szkoły podstawowej. Sprawnie funkcjonuje od wielu lat dzięki zaangażowaniu osób
poświęcających bezinteresownie czas, aby przekazywać dzieciom prawdy wiary według polskiego programu katechetycznego, w języku polskim (zgodnie z zaleceniami
Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Polonijnego). Dla tych osób, katechetów, organizowane są specjalne spotkania formacyjne i dni skupienia. W PMK jest 16
katechetów, w tym siostry elżbietanki i Służebniczki Maryi. Katechezę dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, po bierzmowaniu, studentów i młodzieży
starszej prowadzą księża. Liczba dzieci uczęszczających na te spotkania sukcesywnie
wzrasta (lata 80-te – ok. 300, lata po 2010 – ok. 700575).
lukiewicz (znany rekolekcjonista i duszpasterz akademicki z kościoła pw. św. Anny w Warszawie), ks. Krzysztof
Niegowski SDB, ks. Dariusz Buksik SDB, ks. Ryszard Sadowski SDB, ks. Marek Chmielewski SDB, ks. Tadeusz
Śmiech (wicerektor PMK we Francji), ks. Zbigniew Adamiak SDB, ks. Jarosław Pizoń SDB, o. Piotr Dettlaff
CSsR, ks. Michał Muszyński (duszpasterz akademicki z kościoła pw. św. Anny w Warszawie), ks. Jan Wolski, ks.
Józef Paliwoda SDB.
573
Por. Archiwum PMK w Sztokholmie, T. Sprawozdania.
574
Odbywały się one m.in. w takich miejscach jak: Falun – w ośrodku letniskowym sióstr brygidek (Birgittagården),
w Gdyni – w internacie Służebniczek Maryi, w Gdańsku–Matemblewie, w Czaplinku, Ostródzie, w Gródku n.
Dunajcem.
575
Por. Archiwum PMK w Sztokholmie, T. Sprawozdania.
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Dzięki zaangażowaniu wielu osób, ich kompetencjom i poświeceniu, PMK może
sprawnie funkcjonować i właściwie wypełniać swoją rolę. W celu zapewnienia szybkiego przepływu informacji wykorzystuje się możliwości i zasoby Internetu, tworząc obszerny portal społecznościowy o tematyce religijnej dla katolików w Szwecji.
Z różnych przyczyn jego działalność została zawieszona, aczkolwiek PMK posiada
nadal, prosty i czytelny internetowy serwis informacyjny, dając możliwość sprawnego
uzyskania informacji o punktach duszpasterskich i planach proponowanych spotkań.
Inicjatywą wpisującą się w styl działania instytucji chrześcijańskiej jest działalność charytatywna PMK. Jej przejawem są organizowane zbiórki pieniężne na różne cele dobroczynne (pomoc dzieciom chorym, kalekim, upośledzonym, wspieranie osób dotkniętych
skutkami powodzi, pomoc rodakom z Litwy, Białorusi i Kazachstanu, wspieranie dzieł
misyjnych i poszczególnych misjonarzy, wspieranie polskich emigrantów w trudnej sytuacji, pomoc rodzinom wielodzietnym)576. Poza tym ważną społecznie rolę stwarza osobom
starszym czynne angażowanie ich w sprawy liturgiczno-porządkowe, takie jak opieka nad
kaplicą Miłosierdzia Bożego, szatami liturgicznymi, porządkowaniem kościoła, upiększaniem niedzielnej liturgii śpiewem, strojami ludowymi i tańcami, przywożeniem materiałów katechetycznych i duszpasterskich z Polski (przy okazji prywatnych wyjazdów).
7. Zaangażowanie PMK w Sztokholmie na rzecz wychowania dzieci i młodzieży
W 1998 r. wśród salezjanów i rodziców powstał projekt utworzenia w Sztokholmie
domu dla młodzieży, nazywanego Salezjańskim Oratorium577. Widząc, jak wielu młodych ludzi poszukuje swojego miejsca odpowiadającego ich potrzebom spotykania się
w klimacie przyjaznego zrozumienia, zaufania, koleżeńskiej radości i bezpieczeństwa,
o które coraz trudniej nawet w Szwecji, postanowiono spróbować utworzyć coś specjalnego. Dom młodzieży Quo vadis ma w swych założeniach stworzenie młodym katolikom miejsca refleksji, pomoc w znalezieniu odpowiedzi na pytania o sens życia, piękno
ofiarowanej nam wiary oraz faktycznego doświadczenia wspólnoty chrześcijańskiej578.
Na początku poszukiwano koncepcji i pomysłu do zrealizowania tego celu. Następnie,
po uzgodnieniu spraw organizacyjnych między kurią sztokholmską i Zgromadzeniem
Salezjańskim, projekt nabierał coraz większego rozmachu, aby w 2003 r.579 okazać się
rzeczywistością. Dobre efekty pomysłu i wysiłku organizacyjnego nie kazały na siebie
długo czekać. W oratorium Quo vadis znajduje się kawiarenka, sala sportowa (bilard,
ping pong, piłkarzyki) – która może służyć jako sala konferencyjna dla większej ilości
osób, sala komputerowa, czytelnia, biblioteczka, pokój rozmów i sala spotkań. Młodzież i dzieci mają możliwość korzystania z tego miejsca od poniedziałku do piątku
oraz w soboty, w wyznaczonych godzinach, a czasami, wyjątkowo także w niedziele
święta. Uroczystego otwarcia nowego młodzieżowego lokalu dokonał bp Anders Arbo or. SODD, Caritas PMK, T. I (1990-1997), Caritas PMK T. II (1990-1997); Archiwum PMK – Sztokholm, CariP
tas PMK, T. (2000-2005), Caritas PMK, T. (2005-2010).
577
Por. Archiwum Wspólnoty Salezjańskiej w Sztokholmie, T. Ungdomens Hus Oratorium Quo Vadis, z. Formaliteter.
578
Por. tamże.
579
Por. tamże.
576
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relius OCD dnia 20.10.2003 r.580 w obecności prowincjałów salezjańskich z Polski oraz
Moskwy, przebywających w Sztokholmie na wspólnej konferencji regionalnej.
8. Pamięć o Golgocie Wschodu czynnikiem jednoczącym Polaków w Szwecji
Ważnym wydarzeniem połowy lat siedemdziesiątych było, odważne jak na tamte czasy, ufundowanie – jednego z pierwszych na świecie – pomnika katyńskiego,
odsłoniętego 16.11.1975 r. Monument ten powstał z inicjatywy krajowego oddziału
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK) – zwłaszcza jego prezesa Tadeusza
Głowackiego i do 2001 r. znajdował się na terenie Ośrodka Polskich Organizacji Niepodległościowych (OPON) w Sztokholmie581. Uroczystego poświęcenia obelisku upamiętniającego bestialski mord dokonany przez władze rosyjskie na oficerach polskich
w Katyniu, Charkowie i Miednoje wiosną 1940 r. dokonał bp W. Rubin, Delegat Prymasa Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji z Rzymu582.
W końcu lat dziewięćdziesiątych zaczęła dojrzewać propozycja przeniesienia monumentu w miejsce bardziej widoczne i uczęszczane przez Polaków583. Z inicjatywy konsula
Piotra Kaszuby, przy współpracy Ambasady RP, Konsulatu RP, SPK i PMK doprowadzono
do szerokiej akcji społecznej584 i utworzenia nowego pomnika. Projekt monumentu powstał
w pracowni Michała Bieniasza585, epitafium ułożył ks. Mariusz Chamarczuk, a uroczystego
poświęcenia – poprzedzonego mszą św. odprawioną za ofiary komunizmu, w której wzięli
udział przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, władz szwedzkich i polskich, przy współudziale
ok. 1000 Polaków – dokonał w dniu 6 maja 2001 r. ks. prał. Zdzisław Peszkowski, były
więzień Kozielska, Kapelan Rodzin Katyńskich (który z tej okazji udzielił także obszernego
wywiadu o idei tworzenia miejsc pamięci o Zbrodni Katyńskiej586). Pomnik znajduje się na
zabytkowym cmentarzu przy kościele św. Jana i jest ostrzeżeniem oraz przypomnieniem
jednej z wielkich tragedii II wojny światowej, a także nadzieją, że podobna zbrodnia już się
nie powtórzy.
9. Papież Jan Paweł II w Szwecji
Szczególnym wydarzeniem, które wycisnęło niezapomniane piętno na funkcjonowaniu
i działalności PMK w Szwecji, była pielgrzymka papieża Jana Pawła II do krajów skandyPor. tamże.
Por. Pomnik Katyński w Sztokholmie 1975, w: 25 lat Kongresu Polaków w Szwecji 1982-2007, s. 48-49.
582
Por. tamże.
583
L. Ahlmark, Pomnik na cześć upamiętnienia ofiar mordu katyńskiego, „Relacje”, nr 6 (2001), wydruk z: www.
poloniainfo.se/artykul.php [dostęp 25.06.2006], SODD, T. II, rozdz. 7.
584
Por. Apel w sprawie zbiórki pieniędzy na budowę Pomnika Katyńskiego w Sztokholmie, Komitet Pomnika Katyńskiego przy Kongresie Polaków w Szwecji, skład: Michał Bieniasz, Ludomir Garczyński-Gąssowski, Roman
Koba, Tadeusz Nowakowski, mps, SODD, T. II, rozdz. 7. Por. M. M Bienkiewicz, Apel do wszystkich ludzi dobrej
woli pod tytułem „W obronie życia i rodzin w Polsce”, Warszawa, 19.03.02, mps, T. Caritas.
585
Por. M. Bieniasz, Pomnik Katyński – projekt gotowy, „Słowo Kongresu”, nr 10 (2000), wydruk z: www.poloniainfo.se/artykul.php, [dostęp 12.03.2003], SODD, T. II, rozdz. 7.
586
Ł. Lech, Przestrzec przed tym złem – wywiad z ks. Prałatem Zdzisławem Peszkowskim, więźniem Kozielska, kapelanem Rodzin Katyńskich, „Relacje”, nr 7-8 (2001), s. 22-24.
580
581
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nawskich587, w tym także do Królestwa Szwecji, w czerwcu 1989 r. Czas ten przeszedł do
historii Kościoła katolickiego w Szwecji z pewnością jako jeden z najważniejszych. Dla
Polaków było to wydarzenie, które napełniało nadzieją, optymizmem i radością podczas
przebywania na obczyźnie. Ojciec Święty odwiedził Sztokholm, gdzie modlił się i spotykał
z wiernymi w katedrze katolickiej św. Eryka (m.in. z delegacją katolickiej Polonii szwedzkiej: Wojciechem Tomasikiem, Bohumirem Smejkalen, Ireną Ostrowską), sprawował mszę
św. w Globen588 (podczas której polskim akcentem były dzieci niosące dary ofiarne w strojach góralskich), gdzie skierował troskliwe słowo do rodaków przebywających w tym kraju589, po czym był podejmowany na zamku królewskim przez rodzinę królewską590.
Jan Paweł II znalazł także czas na osobiste spotkanie z polskimi duszpasterzami w miejscu
swej rezydencji, w domu sióstr brygidek (S:ta Birgitta kloster) w Djursholm591. Następnie udał
się na spotkanie ekumeniczne do katedry w Uppsali592, odwiedził uniwersytet (ufundowany
przez papieża Sykstusa IV (1471-1484) bullą papieską w 1477 r.593 nadającą mu identyczne
przywileje jak uniwersytetowi w Bolonii594), gdzie w zabytkowej auli wygłosił przemówienie
do środowisk nauki i kultury. Odwiedził także Vadstenę, gdzie znajdują się relikwie św. Brygidy Szwedzkiej595. Modlił się przy jej sarkofagu, a następnie spotkał się z około dwutysięczną
grupą młodzieży skandynawskiej596, wśród której była dużo grupa katolickiej młodzieży polonijnej (od tego spotkania rozpoczęła ona zorganizowaną działalność jako organizacja Polska
Unga Katoliker i Sverige). Po spotkaniu, jako symbol i pamiątkę rozważanego tematu „Drzewo życia”, zasadził przy zamku w Vadstenie mały jesion, nawiązując tym do starej szwedzkiej
tradycji mówiącej, iż jesion jest symbolem nowego i prawdziwego życia.
Zakończenie
Przedstawione opracowanie jest próbą przybliżenia aktywności społeczno-religijnej PMK w Szwecji, celowo jednak dotyka jedynie wybranych aspektów działal or. Å. Göransson Åke, List do ks. Pawła Banota SDB w sprawie pisemnego wyjaśnienia kwestii relacji między
P
Polską Misją Katolicką a organizacjami politycznymi i narodowymi w Sztokholmie oraz ich reprezentatywności,
zwłaszcza osób korzystających z duszpasterstwa przy PMK, w kontekście zbliżającej się wizyty Jana Pawła II
w Szwecji, Stockholm 22.03.1988, Katolska Biskopsämbetet, mps, j. szwedzki, SODD, T. VI (1984-1989).
588
Por. B. Edlund, Påven höll mässa i nyskrudad Glob, ”Dagens Nyheter”, 09.06.1989, s. 8, SODD, T. XI; Besöket
en Pilgrimsresa, ”Dagens Nyheter”, söndag 11.06.1989, s. 1, SODD, T. XI. Por. także L. Anrell, Påven i Globen –
en herrans show, ”Aftonbladet”, fredag 09.06.1989, s. 24-25, SODD, T. XI; L. Blomqvist, Fadern vann i Sonyns
heliga tempel, ”Mitt i Expressen”, fredag 09.06.1989, s. 24, SODD, T. XI.
589
Por. Papież Jan Paweł II do Polonii i Polaków za granicą 1979-2003. Przemówienia, listy, telegramy, red. R.
Dzwonkowski, „Apostolicum” – Ząbki 2007, s. 143-146.
590
Por. Första mötet på 450 år, ”Dagens Nyheter”, onsdag 19.10.1989, s. 1, SODD, T. XI. Por. także R. Rönnberg,
Kungen och statsministern tar emot idag, ”Expressen”, tisdag 08.06.1989, s. 8, SODD, T. XI.
591
W tym nieformalnym i niezaplanowanym wcześniej spotkaniu uczestniczyli: ks. prał. Czesław Chmielewski – rektor Polskiej Misji Katolickiej w Szwecji, ks. Paweł Banot SDB – rektor PMK w Sztokholmie, ks. Stanisław Matuła
– rektor PMK w Göteborg oraz bp. Hubertus Brandenburg – ówczesny ordynariusz diecezji sztokholmskiej.
592
Por. M. Misgeld, Ekumenik i Uppsala Domkyrka, ”SucK”, (1989)4, s. 6-7.
593
Por. K. Wand, Gustaw II Adolf och Jesuitdolken. Kamp och försoning med den katolska kyrkan i Sverige, Förlag
SMI, Stockholm 2003, s. 44.
594
Por. tamże.
595
Por. tamże, s. 40-43.
596
Por. Y. Sanches, Latinamerikaner i Vadstena, ”SucK”, (1989)4, s. 23.
587
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ności duszpasterskiej wśród polskich emigrantów, aby ukazać styl zaangażowania
społeczno-religijnego współczesnego duszpasterstwa emigracyjnego w tym kraju.
Zaprezentowany materiał potwierdza, że PMK jest integralną częścią Kościoła katolickiego w Szwecji, świadomą jednak swej odmienności, która zadbała o kulturową
niezależność (w sensie miejsca i sposobu prowadzenia różnych form aktywności),
pragnąc przeżywać wiarę zgodnie z tradycjami i kulturą swego narodu, aby przekazywać ją jako wartość następnym pokoleniom. Sytuacja taka została wymuszona
przez okoliczności, które w pewnym okresie nie były przychylne dla działalności
społeczno-duszpasterskiej w języku polskim. Obecnie, poprzez poszukiwanie nowym form współpracy z grupami imigrantów w Kościele katolickim w Szwecji,
prowadzona działalność ma na uwadze kształtowanie integracji wewnątrzkościelnej,
tworzenie jedności w różnorodności aby rozbudowywać społeczność interkulturową,
nie zaniedbując własnej tożsamości597. Integracja taka opiera się na szacunku dla
samego siebie, kultury i historii swego pochodzenia, ale także respektu dla zróżnicowania kulturowego obecnego w Kościele uniwersalnym i powszechnym. W ten
sposób przyjmuje się bogactwo kultury i różnorodności, w której przebywa się na co
dzień. Przeżywając swój czas w konkretnym kontekście i korzystając z doświadczeń
Kościoła, Polacy angażujący się w działalność społeczno-religijną PMK w Szwecji
powinni stale mieć na uwadze dwutorowość swej sytuacji: staranie o zachowanie
własnej tożsamości oraz poszukiwanie możliwości dzielenia się bogactwem katolickiej kultury polskiej, mając na względzie potrzeby wielokulturowej społeczności
katolickiej w kraju tradycyjnie protestanckim.
Summary
Selected aspects of the socio-pastoral activities of the Polish Catholic Mission
in Sweden
The presented study about the activities of the Polish Catholic Mission in Sweden
circulates around the existence of such an institution “among” and “for” Polish immigrants in Sweden. Its existence has cultural as well as a religious aspect since it
concerns the way of functioning of the immigrants in their country of settlement
– mainly it applies to the level of integration into and the merging with the community. Besides the presentation of selected, important socio-religious events organized
among the Polish emigration in Sweden, the issues of integration are also raised. The
final conclusion presents the standpoint that such integration should be conducted
based on general human principles, so that every human being should with his/her
attitude evoke respect for him/her, the culture and history of the origin country, but
597

Por. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, Instrukcja Erga Migrantes Caritas Christi,
s. 39-64. Por. także Jan Paweł II Orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy (1985-2005), (red.) W. Necel,
„Hlondianum” – Poznań 2009. Por. także, W. Necel, Polskojęzyczne duszpasterstwo w państwach Unii Europejskiej, Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego, Poznań 2010, s. 49-84.
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he/she should also respect all that is good in diversity. Such an attitude assumes the
principle of respect for the difference of others and allows us to accept the richness of
the culture and diversity seen in the everyday life. By spending time in a fixed context
and able to benefit from the experience of the universality of the Church, the Polish
immigrants benefitting from and engaging in the socio-religious activities of the Polish Catholic Mission in Sweden should at all times have the duality of their situation
in mind: the obligation of sustaining their own identity in Sweden and the search of
possibilities to share the richness of the Catholic Polish culture, having in mind the
need of a multicultural catholic community in a country traditionally protestant.
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Transformacja Kościoła katolickiego w Irlandii
w kontekście emigracji, misji zagranicznych
oraz imigracji

Wstęp
Zadaniem niniejszej pracy jest analiza przemian strukturalnych Kościoła katolickiego w Irlandii, jakie zachodziły i zachodzą po dziś dzień pod wpływem migracji
zagranicznych. W XIX wieku w okresie dominacji brytyjskiej, a następnie w XX
wieku w dobie niepodległego państwa, duchowieństwo irlandzkie podążało wraz
z irlandzkimi emigrantami do wielu miejsc osiedlenia w różnych stronach świata.
Duchowni irlandzcy wnieśli też znaczny udział w kształtowaniu i rozwoju kościelnych instytucji w krajach anglojęzycznych, będąc ważnym transferem zasobów ludzkich. W ubiegłym stuleciu księża, zakonnicy, zakonnice i wielu katolików świeckich
licznie wyjeżdżało na misje do krajów, w których chrześcijaństwo dopiero się rozwijało. Tym samym wielu duchownych i świeckich stało się emigrantami, wypełniając
instytucjonalną misję Kościoła. Na przełomie XX i XXI wieku, kiedy odwrócił się
strumień migracyjny i Republika Irlandii stała się krajem imigracyjnym (o dodatniej migracji zagranicznej netto), powoli zaczęto tworzyć struktury duszpasterstwa
dla imigrantów. Najszerzej rozwinięte zostały struktury duszpasterstwa dla polskich
katolików, którzy stanowią największą grupę imigrantów. Jednakże kryzys instytucjonalnego kościoła nie pozwala na wykorzystanie szansy ożywienia czy odnowienia
irlandzkiego katolicyzmu poprzez włączenie imigrantów w życie religijne Kościoła
na Zielonej Wyspie.
Zadanie badawcze niniejszej pracy jest dość nowatorskie. W opracowaniach socjologicznych najczęściej zwraca się uwagę na znaczenie i rolę społeczną Kościoła katolickiego w Irlandii. Autorzy wskazują faktory i wskaźniki wzrostu roli społecznej Kościoła katolickiego w Irlandii przez kilkanaście dekad, począwszy od połowy XIX wieku.
Opracowanie znalazły też procesy powodujące osłabienie wpływu katolicyzmu na życie
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społeczne oraz trendy irlandzkiej sekularyzacji598. W najnowszym ujęciu analizuje się
traumę i czynniki sprawcze dramatycznego zjawiska skandali seksualnych i ich maskowania. Mało uwagi poświęca się działaniom irlandzkiego katolicyzmu związanym
z migracją. W socjologicznych opracowaniach irlandzkich temat misyjnych i duszpasterskich działań Kościoła katolickiego jest niezauważany599. Tymczasem wiele czynników przemian wewnętrznych, i na odwrót, jest uwarunkowanych przez działalność zagraniczną, jaką są misje. Z działalnością misyjną wiążą się: duszpasterstwo emigrantów
(w dużej mierze jest to forma migracji zagranicznej), reemigrantów oraz imigrantów.
W ten sposób zakres badawczy socjologii religii znajduje swoje silne powiązanie z perspektywą badawczą socjologii migracji. Z uwagi na ramy objętościowe autor zatrzyma
się na wybranych, najistotniejszych aspektach badanego fenomenu społecznego.
1. Populacja Republiki Irlandzkiej
W XIX wiek społeczeństwo irlandzkie wkroczyło w okowach panowania brytyjskiego. Od kilku stuleci Irlandia, pozbawiona niepodległości, pełniła funkcję spichlerza i rezerwuaru siły roboczej dla pobliskiej Anglii. Mimo stanu podległości społeczność Irlandii
wzrastała liczebnie w dobie rewolucji przemysłowej, która promieniowała z Anglii. Pod
koniec pierwszej połowy XIX w., na terenie 26 hrabstw stanowiących obecnie niepodległe
państwo irlandzkie, mieszkało ponad 6,5 miliona ludzi, a więc około 2 miliony więcej niż
obecnie (Tabela 1). W drugiej połowie XIX w. Irlandia stała się terytorium emigracyjnym,
wysyłającym całe rzesze rodzimej ludności do krajów, w których migranci mogli znaleźć
choćby warunki ekonomiczne pozwalające na biologiczne przeżycie. Dopiero odzyskanie
niepodległości w latach 20. ubiegłego stulecia nieco zahamowało emigrację. W latach 70.
XX w. po przystąpieniu do Wspólnoty Europejskiej warunki ekonomiczne poprawiły się,
co umożliwiło niewielką falę powrotów z emigracji. Jednak dopiero na przełomie XX
i XXI w. dzięki dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu, nazywanemu skokiem celtyckiego tygrysa, strumień przepływów migracyjnych odwrócił swój kierunek. Irlandia stała
się krajem z dodatnim bilansem migracji zagranicznych. Częściowo wzięli w tym udział
kolejni reemigranci, powracający do irlandzkiego domu także z inwestycjami kapitałowymi, ale przede wszystkim do kraju ekonomicznego boom-u przyjechali w poszukiwaniu pracy emigranci, głównie z Europy środkowej i wschodniej. W pierwszej dekadzie
XXI w. Irlandia stała się więc krajem imigracyjnym, przyjmującym migrantów. Jednak
z nadejściem światowego kryzysu ekonomicznego w 2008 r. kondycja gospodarcza Zielonej Wyspy uległa pogorszeniu. Strumień imigracji zatrzymał się. Znaczna część nie ymienię tylko niektóre pozycje: P . Kirby, Is Irish Catholicism dying? Cork: Mercier, 1984, T. Inglis, IndividuW
alisation and secularisation in Catholic Ireland, w: S. O’Sullivan (red.), Contemporary Ireland. A Sociological
Map, University College Dublin Press, Dublin 2007, s. 75–79; T. Inglis, Moral monopoly: The Rise and Fall of the
Catholic church in modern Ireland. University College Dublin Press, Dublin 1998; M. Nic Ghiolla Phádraig, The
power of the Catholic Church in the Republic of Ireland, w: P. Clancy (red.), Irish Society: Sociological Perspectives. Institute of Public Administration, Dublin 1995; P. Share, H. Tovey, M.P. Corcoran, A Sociology of Ireland,
Gill MacMillan, Dublin 2007, s. 398 – 427.
599
Odnoszę się tu przykładowo do bardzo rzetelnego studium irlandzkiej migracji: P. Fitzgerald, B. Lambkin, Migration in Irish History, 1607 – 2007, Palgrave MacMillan, Basingstoke – New York 2008.
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dawno przybyłych migrantów zarobkowych wyjechała, a sami Irlandczycy znów zaczęli
emigrować na szerszą skalę. Wskazane przemiany społeczno-gospodarcze warunkowały
działania instytucji katolickich, które są przedmiotem dalszej analizy.
Tabela 1. Demografia Irlandii (teren 26 hrabstw wchodzących w skład obecnego
niepodległego państwa)
Rok
Liczba
Znaczące czynniki zmiany
mieszkańców
(w tys.)
1841
6529
Wielki Głód: lata 1845 – 1849
Śmierć z głodu i chorób, emigracja masowa
1851
5112
1861
4402
Dalsza emigracja zagraniczna
1871
4053
1881
3870
1891
3469
1901
3222
1911
3140
1926
2972
Odzyskanie niepodległości: 1921 r.
1936
2968
1946
2955
1951
2961
1956
2898
1961
2818
1966
2884
Pierwsza fala migracji powrotnej. Przystąpienie Irlandii
1971
2978
do Unii Europejskiej: 1973 r.
Światowy kryzysy paliwowy, wzrost cen ropy, 1978-1979
1979
3368
światowy kryzys ekonomiczny
1981
3443
1986
3541
Reformy ekonomiczne
1991
3526
Szybki rozwój gospodarczy: lata 1993 - 2001
1996
3626
Druga fala migracji powrotnej
Okres wolniejszego rozwoju gospodarczego
Napływ imigrantów, zwłaszcza po rozszerzeniu Unii
2002
3917
Europejskiej w 2004 r. i otwarciu irlandzkiego rynku
pracy
Od 2008 r. kryzys ekonomiczny
2006
4240
Ustanie imigracji, rozwój demograficzny powodowany
wysokim przyrostem naturalnym
2011
4588
Źródło: Opracowanie własne na podstawie spisów powszechnych ludności za Central Statistics Office,
Ireland (www.cso.ie).
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2. Katolicka Irlandia w czasie dziewiętnastowiecznej masowej emigracji
Zagraniczna misja irlandzkich instytucji kościelnych trwała od XIX w. aż do wyczerpania zasobów ludzkich w ostatnich dekadach XX w. Z racji społecznych i religijnych należy wyróżnić jej dwutorowy charakter. Początkowo mamy do czynienia
z misją emigracyjną, czyli posługą duszpasterską kierowaną wobec irlandzkiej diaspory. Wraz ze świeckimi katolikami lub też bezpośrednio dla poprawy własnych
warunków bytowych emigrowali kapłani, zakonnicy i zakonnice. W międzyczasie,
stopniowo od drugiej dekady XIX stulecia, a potem już na dużą skalę pod koniec
wieku rozwinęły się misje właściwe, w znaczeniu szerzenia chrześcijańskiej wiary
wśród nie-chrześcijan. Tego rodzaju aktywność misyjna ad gentes często powiązana
była z kierunkami strumienia emigracyjnego z Irlandii. Jednakże coraz częściej obierano inne miejsca ewangelizacji600.
Na przełomie XVIII i XIX w. stopniowo łagodniała polityka wyznaniowo-religijna
panujących na wyspie Brytyjczyków601. Katolicy uzyskali swobodę kultu religijnego,
kształcenia duchowieństwa (pierwsze seminaria założono pod koniec XVIII w.)602,
prowadzenia szkół podstawowych, a z biegiem czasu także szkół średnich i wyższych. Kluczowym aktem prawnym w tym zakresie było ogłoszenie emancypacji
katolików w 1829 r.603 Zaczęły także powstawać uczelnie (seminaria) katolickie przeznaczone prawie wyłącznie do kształcenia duchownych wysyłanych na zamorskie
misje. Najważniejszą taką placówką był dubliński All Hallows College604.
Jeszcze przed wybuchem epidemii zarazy ziemniaczanej, która doprowadziła do
Wielkiego Głodu, wyniszczającego irlandzkie społeczeństwo od 1845 r., rozwinęła się
katolicka edukacja. Na wyższym poziomie edukacji do kolegiów i seminariów przystępowało wielu seminarzystów. Wysoka liczba powołań kapłańskich i zakonnych
w znacznej mierze motywowana była czynnikami ekonomicznymi i narodowo-kulturowymi. Przyjęcie w szeregi duchowieństwa przynosiło awans społeczno-ekonomiczny jednostce, a miało także duże znaczenie prestiżowe i ekonomiczne dla wielodzietnych, dość ubogich irlandzkich rodzin. Powszechność wyboru życia w szeregach
duchowieństwa katolickiego motywowana była także czynnikami kulturowo-narodowymi. W dobie panowania brytyjskiego katolicyzm stanowił znaczący faktor podtrzymywania irlandzkiej tożsamości oraz nośnik i matecznik idei niepodległościowych.
Wedle niektórych badań, na misje, głównie do krajów anglojęzycznych, wyjeżdżali w dużej mierze księża i seminarzyści diecezjalni, którzy byli zbyt liczni wobec
potrzeb religijnej misji w samej Irlandii, tym bardziej iż przez dziesięciolecia wyspa
 . M. Hogan, The Irish Missionary Movement. A Historical Survey, 1830-1980. Gill and MacMillan, The Catholic
E
University of America Press, Dublin – Washington 1990, s. 55.
601
P. J. Corish, The Irish Catholic Experience. A Historical Survey. Gill and MacMillan, Dublin 1985, s. 124–150.
602
Brytyjski kodeks karny do końca XVIII w. zabraniał kształcenia katolickich księży i zakonników. Wobec takich
zakazów w XVI i XVII w. Kościół katolicki z Irlandii zorganizował w Europie 15 kolegiów – seminariów dla
kształcenia duchownych i posyłał tam na studia kandydatów do kapłaństwa i do życia zakonnego. Por. W. L. Smith,
Irish Priests in the United States: A Vanishing Subculture, University Press of America, Lanham 2004, s. 22-25.
603
P. J. Corish, The Irish Catholic Experience, s. 164.
604
E. M. Hogan, dz. cyt., s. 20–24.
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była pogrążona w procesie depopulacji. Większość irlandzkich diecezji przynajmniej
przez jakiś czas prowadziła kolegia lub niższe seminaria jako instytucje przygotowawcze dla wyższych seminariów duchownych. Takie diecezjalne kolegia były ekwiwalentem szkół średnich lub amerykańskich high schools. Stanowiły świetne miejsce
dla rekrutowania kandydatów, przyszłych księży diecezjalnych czy zakonnych dla
celów misji w kraju jak i zagranicą, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi. Większość
młodych mężczyzn, którzy otrzymywali końcowe świadectwo decydowało nie wstępować do wyższego seminarium. W tamtych latach ci, którzy chcieli wybrać dalszą
drogę przygotowania do kapłaństwa musieli konkurować z innymi na podstawie wyników końcowych egzaminów. Odkąd irlandzkie diecezje miały więcej kapłanów niż
potrzebowały, jedynie nieliczni kandydaci byli wybierani do kształcenia na potrzeby
pracy duszpasterskiej na rodzimym terenie. Ci którzy nie uzyskali wysokich wyników
egzaminów, a chcieli kontynuować edukację do kapłaństwa musieli wybrać między
dwiema opcjami: zapisaniem się do jakiegoś zakonu, albo znalezieniem biskupa zagranicą, który sponsorowałby ich kształcenie w jednym z pięciu irlandzkich seminariów (kształcących na potrzeby duszpasterstwa krajowego i misji zagranicznych)
bądź w All Hallows College, który oddany był całkowicie służbie przygotowania duchownych do pracy na misjach zagranicznych605.
Z nadwyżką powołań kapłańskich i liczby samych duchownych mamy do czynienia dopiero w drugiej połowie XIX w. Przed okresem Wielkiego Głodu liczba
kapłanów katolickich nie była zbyt wysoka. W pierwszych dekadach stulecia w irlandzkich diecezjach ratio kapłan-wierni wynosiło 1:2100, a na początku w lat 40.,
wraz z dynamicznym wzrostem populacji, spadło do około 1:3000. Wraz z efektami
głodu (emigracją, depopulacją) stosunek liczby księży do liczby katolików świeckich
wzrósł i wynosił ok. 1:2000.606 Wraz z rozwojem ogólnonarodowego seminarium
w Maynooth liczba duchownych szybko zaczęła rosnąć. W 1870 r. jeden kapłan przypadał na 1250 wiernych.607 W kolejnym etapie, pod koniec XIX wieku, nadwyżka
księży mogła zasilić już nie tylko misje emigracyjne (posługę duszpasterską wobec
diaspory), ale też misje na terytoriach niechrześcijańskich.608
Drugim i podstawowym czynnikiem warunkującym misje zagraniczne była emigracja irlandzkich katolików w różne strony świata. Przez cały XIX wiek skala emigracji była ogromna. W półwieczu poprzedzającym Wieki Głód (1845-1849) prawie
milion wyjechało do Ameryki Północnej, a przynajmniej połowa tej liczby emigrowała do Anglii i Szkocji. Jednak dopiero w efekcie głodu emigracja do Ameryki, Kanady,
Australii i Nowej Zelandii osiągnęła swój szczyt. W latach 1850-1860 szacunkowa
liczba Irlandczyków w Stanach Zjednoczonych wzrosła z 926 do 1611 tysięcy. Do
1871 r. nastąpił dalszy wzrost aż 1 mln 850 tysięcy. Ponadto w Australii znalazło
się 200 tysięcy, a w Kanadzie 220 tysięcy irlandzkich emigrantów. Dalej w znacznej
 . L. Smith, Irish Priests in the United States: A Vanishing Subculture, University Press of America, Lanham
W
2004, s. 22.
606
P. J. Corish, The Irish Catholic Experience, s. 159–162.
607
Tamże, s. 199.
608
Tamże, s. 238–239.
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skali trwała emigracja do Anglii i Szkocji. Liczba ludzi opuszczających każdego roku
Irlandię w drugiej połowie XIX w. oscylowała między 50 a 70 tysięcy609.
Irlandczycy stali się najbardziej rozproszoną kulturą narodową spośród Europejczyków. Do samej Ameryki Północnej w latach 1600 – 1922 wyemigrowało około
7 milionów, z czego aż 4 miliony w latach 1846 – 1925610. Wraz z emigrantami wyruszali też księża, którzy służyli im opieką duszpasterską. Od lat 30. misja na rzecz
irlandzkiej diaspory stała się przedmiotem wielkiej troski irlandzkiego Kościoła611.
W niektórych miejscach, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych612, Australii613
i Wielkiej Brytanii614, katolicy irlandzcy, świeccy i duchowni, tworzyli i uzupełniali
struktury lokalnych kościołów. W XIX wieku Irlandczycy stali się głównymi katolickimi pionierami anglojęzycznego świata. Jedną z konsekwencji emigracyjnego
drenażu było poczucie dumy, kiedy irlandzcy katolicy postrzegali siebie się jako ojczyznę dla wielu milionów mieszkańców <<irlandzkiego duchowego imperium>>,
zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Australii. W czasie po Wielkim Głodzie coraz
bardziej rozwinięte Maynooth było w stanie przygotować, wraz z trzema funkcjonującymi jeszcze kontynentalnymi kolegiami w Rzymie, Paryżu i Salamance, z nadwyżką
liczbę księży potrzebnych dla Irlandii. Natomiast ci, którzy byli wyświęcani na kapłanów w innych seminariach irlandzkich wysyłani byli głównie zagranicę, by pracować tam w irlandzkiej diasporze, a ponadto dubliński All Hallows College służył
wyłącznie w tym celu. Poczucie narodowej dumy rozwinęło się więc z przeświadczenia, iż anglojęzyczny katolicki świat, który dynamicznie się rozwijał, a przecież tak
duża jego część, w tym nawet bardzo znacząca proporcja księży i biskupów, była bezpośrednio pochodzenia irlandzkiego albo wywodziła się ze społeczności irlandzkiej
emigracji615.
Rozproszeni po świecie irlandzcy emigranci, w tym także katoliccy księża, zakonnicy i zakonnice tworzyli sieć migracyjną. Największy wkład włożyli w tworzenie
instytucji Kościoła katolickiego w USA616, a następnie w Australii i Nowej Zelandii617
oraz pomniejszych wyspach Oceanii. Fala emigrantów irlandzkich dotarła także na
E. M. Hogan, dz. cyt., s. 14.
P. Share, H. Tovey, M.P. Corcoran, dz. cyt., s. 154. Szczytowy okres emigracji do Ameryki Północnej to XIX
w. W jego drugiej połowie drugim pod względem popularności miejscem docelowym migracji stała się Wielka
Brytania. Od początku XX w. ten kraj przyjmował najwięcej Irlandczyków. P. Fitzgerald, B. Lambkin, dz. cyt., s.
159-162, 172-181, 214-215.
611
E. M. Hogan, dz. cyt., s. 15.
612
W. L. Smith, dz. cyt., s. 20–82.
613
J. J. McGovern, P. J. O’Farrell, Australia, w: P. J. Corish (red.), A History of Irish Catholicism, Gill and MacMillan, Dublin 1971, tom 6, rozdz. 6, s. 32–53, 67-75.
614
J. Belchem, Priests, Publicans and the Irish Poor: Ethnic Enterprise and Migrant Networks in Mid-NineteenthCentury Liverpool, w: E. Delaney, D. M. MacRaild (red.), Irish Migration, Networks and Ethnic Identities Since
1750, Routledge, London – New York 2007, s. 63-67.
615
P. J. Corish, The Irish Catholic Experience, s. 238.
616
T. T. McAvoy, The United States. The Irish Clergyman, w: P. J. Corish (red.), A History of Irish,tom 6, rozdz. 2,
s. 3–16, 31–37.
617
E. Duggan, New Zealand, w: P. J. Corish (red.), A History of Irish, tom 6, rozdz. 7, s. 14–17; M. Campbell, Irish
Immigrants in the Pacific World, w: L. Geary, A. J. McCarthy (red.), Ireland, Australia and New Zealand: History,
Politics and Culture, Irish Academic Press, Dublin – Portland 2008, s. 9-10.
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teren dzisiejszej Republiki Południowej Afryki618, Argentyny619, do Indii620 i do tak
zwanych w świecie anglojęzycznym Indii Zachodnich, czyli Karaibów, a także do
Kanady, głównie jej anglojęzycznej części621. Wszędzie tam Irlandczycy, emigranci
i ich potomkowie, wnieśli istotny wkład w rozwój instytucji religijnych i kształtowanie struktur społecznych622, systemu edukacji623. Jednocześnie sieć powiązań diaspory z rodzimym krajem, zapośredniczona w instytucjach katolickich, pozwalała na
pomoc finansową ofiarom Wielkiego Głodu, ubogim rodakom624 czy pośredniczyła
w procesie pokojowym625. Były to, klasycznie postrzegane w socjologii migracji,
transfery pieniędzy i kapitału społecznego do kraju wysyłającego.
3. Misje wśród nie-chrześcijan jako rozwój irlandzkiego duchowego imperium
Wyjazdy zagraniczne irlandzkich duchownych początkowo skierowane były na
irlandzką diasporę. Wraz ze wzrostem liczebnym i jakościowym struktur kościelnych na przełomie XIX i XX w. oraz przemianami polityczno-niepodległościowymi
oraz swobodami kulturowo-narodowymi Kościół katolicki na wyspie nabrał jednak
coraz większej siły wewnętrznej i znaczenia społecznego. Tak czy inaczej, misje
ewangelizacyjne wśród nie-chrześcijan były w znacznej mierze dalszym skutkiem
emigracji irlandzkich katolików, za którymi podążali duchowni. Jednocześnie okrzepły, wpływowy i coraz bardziej dominujący Kościół katolicki626 na początku XX w.
włączył się aktywnie w rozprzestrzeniony ruch misyjny katolicyzmu. Zapał misyjny został zinstytucjonalizowany i ujęty w struktury627. Już w XIX w. w seminariach
duchownych i uczelniach katolickich kształcono specjalnie na potrzeby misji, a kierunek działalności misyjnej przesuwał się z krajów anglojęzycznych i innych miejsc
osiedlenia irlandzkich emigrantów w stronę misji wśród pogan, głównie w centralnej
 . B. Doyle, South Africa, w: P. J. Corish (red.), A History of Irish,tom 6, rozdz. 4, s. 10–21; E. M. Hogan, dz.
F
cyt.,s. 35.
619
A. M. Canning, South America, w: P. J. Corish (red.), A History of Irish, tom 6, rozdz. 5, s.1-9, 18- 27.
620
B. Crosbie, Irish imperial networks: migration, social communication and exchange in nineteenth-century India,
Cambridge University Press, Cambridge 2012, s. 4-15.
621
A. P. Monahan, Canada, w: P. J. Corish (red.), A History of Irish, tom 6, rozdz. 3, s. 1–2.
622
T. N. Brown, The United States. The Irish Layman, w: P. J. Corish (red.), A History of Irish, tom 6, rozdz. 2, s. 94–97;
D. T. Gleeson, B. J. Buttimer, „We are Irish Everywhere”: Irish Immigrant Networks in Charleston, South Carolina,
and Savannah, Georgia, w: E. Delaney, D. M. MacRaild (red.), Irish Migration, Networks and Ethnic Identities Since
1750, Routledge, London – New York 2007, s. 54–56.
623
D. N. Doyle, Irish Catholicism in the Diaspora: the case of the United States, w: w: B. Bradshaw, D. Keogh (red.),
Christianity in Ireland. Revisiting the Story, The Columba Press, Dublin 2002, s. 236 – 239.
624
D. Kerr, The Catholic Church in the age of O’Connell, w: B. Bradshaw, D. Keogh (red.), dz. cyt., s. 183.
625
M. Hopkinson, The Peace Mission of Archbishop Clune, w: L. Geary, A. J. McCarthy (red.), Ireland, Australia and
New Zealand: History, Politics and Culture, Irish Academic Press, Dublin – Portland 2008, s. 199-210.
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Szczególny rozwój Kościoła katolickiego nastąpił w okresie po Wielkim Głodzie. Znaczenie społeczne i państwowe katolicyzmu wzrosło jeszcze bardziej w latach 20. i 30. XX w., kiedy państwo irlandzkie uzyskało niepodległość. Można mówić wręcz o dominacji, która trwała do lat 80. ubiegłego stulecia. Por. P. Share, H. Tovey, M. P.
Corcoran, dz. cyt., s. 404–406.
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W irlandzkim katolicyzmie tradycje misyjne sięgają czasów celtyckich i średniowiecza, kiedy to mnisi i uczeni
chrześcijańscy ewangelizowali i edukowali wiele europejskich ludów. Por. M. T. Flanagan, The contribution of
Irish missionaries and scholars to medieval Christianity, w: B. Bradshaw, D. Keogh (red.), dz. cyt., s. 21–29.
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i południowej części Afryki, Indii, niektórych krajów Azji Dalekowschodniej, Ameryki Południowej i Karaibów628.
Chociaż do lat 90. XX w. emigracja ekonomiczna z Irlandii nie ustała, diaspora irlandzka zyskała stopniowo opiekę duchową dzięki rozwijającym się strukturom w krajach przyjmujących. Misje zagraniczne irlandzkich instytucji katolickich zmieniły swój
kierunek na rzecz misji ewangelizacyjnej wśród niechrześcijan629. W wymiarze instytucjonalnym Kościół irlandzki wszedł więc w epokę posyłania misjonarzy: duchownych
i świeckich. Z punktu widzenia socjologii jest to też forma emigracji, w tym przypadku
emigracji motywowanej religijnie, celowej, najczęściej na stałe (często na dziesięciolecia). Z uwagi na cele misji i formę życia rodzinnego (samotność, celibat) duchownych, zakonników i zakonnice migracja miała formę niepełną. Wiązała się z migracją
powrotną w wieku emerytalnym i brakiem perspektywy integracyjno-asymilacyjnej
nasilającej się z reguły w drugim pokoleniu. Co szczególnie interesujące, działalność
misyjna, rozumiana jako forma emigracji zadaniowej, była wspierana przez całą rzeszę
instytucji i zaplecze ideowe w kraju wysyłającym. Można więc mówić o sieci powiązań i zasobów migracyjnych w Irlandii, które wspierały emigrantów.
W 1842 r. ksiądz John Hand, mimo dość słabego wsparcia irlandzkich biskupów,
uzyskał oficjalną zgodę z Rzymu na założenie kolegium kształcącego misjonarzy.
Przy czym rzymska kongregacja zajmująca się misjami wskazała na dwa zasadnicze zadania: przygotowanie do misji na rzecz irlandzkich emigrantów oraz do misji wśród nie-chrześcijan630. All Hallows College przygotowywał więc w pierwszej
kolejności misjonarzy do pracy z irlandzką diasporą i na terenach anglojęzycznych,
a dopiero stopniowo kształcił misjonarzy na potrzeby misji ad gentes631.
W typowym dla dziewiętnastowiecznego europejskiego chrześcijaństwa duchu
misyjnym także w Irlandii powstawały nowe bądź silnie rozwijały się już wcześniej
powstałe zgromadzenia zakonne oddane sprawom misji. Należeli do nich patrycjanie
(Saint Patrick’s Misionary Society), Misjonarze św. Wincentego a Paulo, Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, duchacze (Holy Ghost Fathers). Wśród innych tradycyjnych
zakonów irlandzcy misjonarze wywodzili się z szeregów jezuitów, franciszkanów, dominikanów, karmelitów, kapucynów, augustianów oraz szeregu zakonów żeńskich.
Inne irlandzkie zgromadzenia zakonne zajmowały się co prawda głównie edukacją. Ale kiedy rozwinęły także swoją działalność misyjną mogły liczyć na sporą
rekrutację do pracy misyjnej (jako zakonnicy lub świeccy) wśród swoich uczniów
i wychowanków. Do takich typowo irlandzkich instytucji należą Bracia w Chrystusie
J . McGlade, The Missions: Africa and the Orient, w: P. J. Corish (red.), A History of Irish, tom 6, rozdz. 8, s. 3–25,
31–37. E. M. Hogan, dz. cyt., s. 45.
629
P. J. Brophy, Irish Missionaries, “The Furrow”, January, 1/1952, s. 22-27.
630
E. M. Hogan, dz. cyt., s. 21–22.
631
Potwierdza to rozkład terytoriów, do których posłano kapłanów-misjonarzy. Z 1407 księży przygotowanych w All
Hallows w latach 1840-1896, 596 pracowało w USA, 406 w Australii i Nowej Zelandii, 66 w Kanadzie i Nowej
Fundlandii, 176 w Anglii i Szkocji, 53 w Indiach i Południowej Afryce, 42 w Indiach Zachodnich, 6 na Mauritiusie,
5 w Argentynie i jeden w Skandynawii. Irlandzką diasporę można było odnaleźć w tamtym czasie we wszystkich
wskazanych miejscach, za wyjątkiem Skandynawii i Mauritiusa. Tamże, s. 20.
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(Irish Christian Brothers) czy Siostry Magdalenki (Religious Sisters of Charity)632.
Na początku XX w. w latach 1917–1937 powstało kilka kolejnych mniejszych zgromadzeń zakonnych (także żeńskich) i stowarzyszeń zajmujących się pracą misyjną
oraz wspierających misjonarzy, w tym między innymi kolumbanie. Był to szczytowy okres irlandzkiej gorączki misyjnej633. W następnych dekadach Irlandia stała się
liderem katolickich misji w krajach niechrześcijańskich. W latach 60. każdego roku
ponad połowę nowych kapłanów posyłano na misje. Mała Irlandia, której populację
katolicką szacowano na 3,25 mln634, wysłała do pracy zagranicą 5963 księży, podczas
gdy w kraju pozostało 5984. Księża stali się irlandzkim towarem eksportowym635.
W 1965 r. na terenie Afryki, Azji oraz Południowej i Środkowej Ameryki pracowało 7085
irlandzkich misjonarzy katolickich: księży, zakonnic, zakonników i świeckich a poza
tym setki osób pozostających w ojczyźnie dostarczało im wsparcia i pomocy636. Lata 60.
i 70. były szczytowym okresem zaangażowania Irlandczyków w postaci posyłania na
misje zasobów ludzkich. W proporcji do liczby rodzimych katolików Kościół katolicki
w Irlandii był, obok Holandii, czołowym na świecie w misjach ad gentes637. Wsparcie
misjonarzom i idei misji dawało dublińskie Missionary Service Centre. W 1970 powstała Irlandzka Unia Misyjna przygotowująca misjonarzy do wyjazdów, sprawująca nad
nimi opiekę w trakcie pracy zagranicą, ułatwiająca im kontakty z krajem oraz powroty.
Organizacja zajmowała się też wsparciem materialnym oraz propagowaniem idei misji
(np. niedziele misyjne w kościołach). W 1973 powstała największa irlandzka katolicka
organizacja charytatywna – Trocaire (irlandzki odpowiednik Caritas). Jako główne zadanie wyznaczono pomoc finansową dla społeczności krajów rozwijających się. Oczywiście dotyczyło to miejsc gdzie pracowali irlandzcy misjonarze. Trocaire (irl. miłosierdzie) prowadzi długofalowe programy pomocy i rozwoju oraz akcje doraźne638. W 2005
r. dla ofiar tsunami w obrębie Oceanu Indyjskiego Trocaire zebrała i przesłała ponad 27
mln euro. Bilans finansowy organizacji w 2011 r. sięgał 36 mln euro w aktywach639.
Wraz z irlandzkimi przemianami społeczno-kulturowymi rola instytucjonalnego
kościoła słabła. Od lat 80. XX w. coraz mniej kandydatów do kapłaństwa zgłaszało
się do seminariów640. Zdecydowanie zmalała liczba powołań zakonnych. W efekcie
mocno osłabiona została instytucjonalna działalność misyjna. Do 1982 roku liczba irlandzkich misjonarzy spadła i wynosiła 5613 (w tym 142 protestantów), pracujących
w 86 krajach rozwijających się641. Ponadto nie przybywało nowych, więc społecz ba te zgromadzenia przechodzą poważny kryzys związany z oskarżeniami o molestowanie seksualne, maltretoO
wanie psychiczne i wykorzystywanie władzy nad podopiecznymi.
633
J. McGlade, The Missions: Africa and the Orient, w: P. J. Corish (red.), A History of Irish, tom 6, rozdz. 8, s. 2-3.
Por. E. M. Hogan, dz. cyt., s. 9.
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637
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ność ciągle aktywnych misjonarzy szybko się starzała, co przyspieszało emigrację
powrotną misjonarzy i wyczerpywanie się zasobów ludzkich. Wedle najnowszych
danych, publikowanych w ostatnich latach systematycznie przez Irish Missionary
Union, w 2006 r. pracowało na misjach 2183 katolickich misjonarzy, dwa lata później 1978, a w 2010 r. już tylko 1762. Przez 4 lata liczba zmalała o blisko 20%. Przy
czym największy spadek dotyczył najliczniejszej subpopulacji, czyli księży. Jeszcze
w 2006 r. na różnych kontynentach pracowało 976 irlandzkich kapłanów, a w 2010 r.
ich liczba spadła do 782.642
4. Instytucje katolickie w dobie reemigracji oraz imigracji
Rozwój gospodarczy i wzrost poziomu życia pod koniec XX wieku zaczęły przyciągać do Irlandii reemigrantów oraz imigrantów. W latach 1996 – 2004 strumień
migracyjny odwrócił się na tyle, że saldo migracji netto wyniosło +224.500. Bardzo
dużą rolę w tym odegrali irlandzcy migranci powrotni oraz potomkowie irlandzkich
emigrantów podtrzymujący irlandzką tożsamość narodową. Przybyło ich na Zieloną
Wyspę 200.600 na 455.100 wszystkich imigrantów643. W szczytowym roku 1999 reemigranci stanowili ponad połowę (55%) migrujących do Irlandii644. Obok nich przybyli uchodźcy, poszukujący azylu. W późniejszym etapie na ogromną skalę zaczęli
pojawiać się imigranci ekonomiczni645. W ostatnich 3 latach znaczny wzrost emigracji Irlandczyków i przyhamowanie tempa imigracji, która osiągnęła swój szczyt
w latach 2004–2007646.
Tabela 2. Komponenty zmiany populacji (teren 26 hrabstw wchodzących w skład
obecnego niepodległego państwa)
Okres czasu
Przyrost
netto
(pomiędzy
naturalny Migracja
Uwagi
(w
tys.)
spisami)
(w tys.)
1926 – 1936
1936 – 1946
1946 – 1951
1951 – 1956

+16
+17
+26
+27

-17
-19
-24
-39

Irish Missionary Union, Survey of Irish Personnel Overseas 2010-11, Dublin 2011, s. 3.
R. Kitchin nad B. Bartley, Ireland in the twenty-first century, w: B. Bartley, R. Kitichin (red.), Understanding
contemporary Ireland, Pluto: London 2007, s. 238
644
P. Share, H. Tovey, M. P. Corcoran, dz. cyt., s. 165.
645
S. Loyal, Immigration, w: Sara O’Sullivan (red.), dz. cyt., s. 35–43. Por. M. Lisak, Irlandia: dwie fale imigracji.
Czynniki społeczno-ekonomiczne rozwoju Celtyckiego Tygrysa, w: P. Mickiewicz, H. Wyligała (red.), Dokąd zmierza Europa? Nacjonalizm, separatyzm, migracje – nowe wyzwania Unii Europejskiej, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2009, s. 237–248.
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Central Statistics Office, Ireland, Population and Migration Estimates, April 2011, Stationery Office, Dublin 2011,
s. 1.Na przełomie XX i XXI w. na wzrost populacji zaczął mocno wpływać przyrost naturalny. Wskaźnik urodzeń
żywych stał się jednym z najwyższych w Unii Europejskiej, osiągając wartość 15,5 na 1000 mieszkańców, przy
dość niskim poziomie śmiertelności. P. Share, H. Tovey, M. P. Corcoran, dz. cyt., s. 152.
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Okres czasu
(pomiędzy
spisami)
1956 – 1961
1961 – 1966
1966 – 1971
1971 – 1979
1979 – 1981
1981 – 1986
1986 – 1991
1991 – 1996
1996 – 2002
2002 - 2006

Przyrost
naturalny
(w tys.)
+26
+29
+30
+35
+40
+34
+24
+18
+23
+33

Migracja netto
(w tys.)

2006 – 2011*

+45

+24

-42
-16
-11
+14
-3
-14
-27
+2
+26
+48
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Uwagi

Pierwsza fala reemigracji

Początek boomu ekonomicznego
Reemigranci, uchodźcy
Imigranci ekonomiczni z UE
Znaczący wzrost liczby urodzeń,
migracja Irlandczyków

* - dane szacunkowe w okresie 2006 – 2011.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk demograficznych Central Statistics Office, Ireland:
http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/Commentary part 2.pdf [dostęp 26.07.2012].

Wedle danych z ostatniego spisu powszechnego (2011 r.) nastąpił znaczny wzrost
populacji obcokrajowców. W stosunku do poprzedniego spisu z 2006 r. liczba nieIrlandczyków wzrosła o blisko 125 tys., co oznacza przyrost procentowy o 29,7.
Ponad 544 tys. osób narodowości nie-irlandzkiej stanowi zatem ponad 12% całej
populacji. Przy czym należy jeszcze odnotować ponad 52 tys. mieszkańców Irlandii,
których narodowość nie została określona oraz 1,5 tys. deklarujących brak narodowości. Wśród ponad pół miliona obcokrajowców największą część stanowią Polacy
(122.585), a następnie Brytyjczycy (112.259). Kolejnymi pod względem liczebności
mniejszościami narodowymi są Litwini (36.683) i Łotysze (20.593).647 Polacy stanowią 2,7%, Brytyjczycy 2,5%, a sami Irlandczycy 88% całej populacji kraju648.
Wysoki odsetek imigrantów postawił przed Kościołem katolickim kolejne wyzwanie, jakim jest duszpasterstwo dla imigrantów. Napływ imigrantów, w tym dużej liczby młodych polskich katolików, daje szansę na ożywienie religijne irlandzkich parafii.
Szanse te jednak pozostają niewykorzystane649, a w duszpasterstwie imigracyjnym
brakuje księży irlandzkich650. W programach kształcenia kandydatów do kapłaństwa
 entral Statistics Office, Ireland,This is Ireland. Highlights from Census 2011, Part 1, Stationery Office, Dublin
C
2012, tabela 23, s. 89.
648
Tamże, s. 33.
649
J. Poznański, Polish Catholics and the Hopes of the Church, „Furrow”, 59/2008, s. 296–302.
650
Irlandzkich księży systematycznie ubywa, a grupa która pracuje duszpastersko coraz szybciej się starzeje. E. O’Mahony, Report on the age profile of Diocesan priests currently working in Ireland’s Dioceses, Council for Research
& Development A Commission of the Irish Bishops’ Conference, Maynooth 2007, s. 1-3. W 2012 roku liczba księży diecezjalnych i zakonnych spadła w Irlandii do 4475. Ratio kapłani-wierni świeccy osiągnęło wartość 1:3000,
podobnie jak w latach 40. XIX w. Jeżeli obecne tendencje powołaniowe się utrzymają, to do 2032 r. liczba kapłanów katolickich spadnie w Irlandii poniżej tysiąca.P. McGarry, New thinking vital to meet crisis of vocations and
faith, „The Irish Times”, June 8, 2012: http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2012/0608/1224317501202.
html [dostęp 26.07.2012].
647
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nie ma stosownych przedmiotów. Księża irlandzcy nie nabywają kompetencji kulturowych, ani innej potrzebnej wiedzy i umiejętności. Praktycznie jedyny z modeli bezpośredniej pracy z imigrantami to prowadzenie przez irlandzkich duchownych w kilku
kościołach mszy w języku hiszpańskim czy włoskim. Wyjątkowa sytuacja dotyczy katolików narodowości brazylijskiej i posługi w języku portugalskim oraz narodowości
filipińskiej i posługi w języku angielskim. Duszpasterstwo takie prowadzą irlandzcy
duchowni, a sieć w obu przypadkach obejmuje kościoły w 5 irlandzkich hrabstwach.
Zasadniczo jednak duszpasterstwo imigrantów jest pozostawione kapelanom nie-Irlandczykom, którzy pracują bardziej jako zaproszeni goście ze swoimi grupami narodowymi niż prowadzą pracę na rzecz integracji religijnej i kulturowej651.
Zatem irlandzki Kościół nie tyle organizuje duszpasterstwo dla imigrantów, ale
raczej udostępnia przestrzeń dla takich działań. Działania mają podejmować narodowi kapelani, sami będący imigrantami. Na szeroką skalę funkcjonuje duszpasterstwo
polskie, z około 30 polskimi kapłanami rozsianymi po całej wyspie. Duszpasterstwo
polskie nie jest jednak zintegrowane652. W skali całej Irlandii to poszczególne katolickie diecezje na własne potrzeby zatrudniają polskich kapelanów. W Irlandii pracuje
po jednym duszpasterzu litewskim, łotewskim, rumuńskim oraz trzech Nigeryjczyków653. W ramach pracy zakonów prowadzone jest też duszpasterstwo językowonarodowe dla Słowaków, Chorwatów, Hindusów obrządku wschodniego i grup
hiszpańskojęzycznych z Ameryki Łacińskiej. W coraz częstszych przypadkach obcokrajowcy – duszpasterze imigrantów – są włączani w pracę w parafiach irlandzkich.
Nie prowadzi to jednak do integracji katolików irlandzkich (społeczności przyjmującej) oraz imigrantów654.
W 2008 r. biskupi utworzyli radę do spraw imigrantów, Irish Episcopal Council
for Immigrants. Jej zadaniem ma być wspieranie imigrantów, mieszkających w Irlandii i koordynowanie katolickiego duszpasterstwa dla nich. Rada nie podjęła jednak
wielu działań. W 2009 r. opublikowano wystąpienie bp Eamona Walsha pod tytułem:
Co Biblia mówi o przybyszach? W następnych 2 latach nie można odnotować żadnej działalności w ramach tej instytucji655. W marcu br. przygotowano wielojęzyczną
broszurę z tekstem modlitwy przy zapalaniu świecy. Pomysł, skopiowany z austriackiego Vienna International Religious Centre, wydaje się jednak zupełnie obcy wo . Gray, R. O’Sullivan Lago, Migrant chaplains: mediators of Catholic Church transnationalism or guests in
B
nationally shaped religious fields?, Irish Journal of Sociology, 2011, 19/2, s. 106–108.
652
M. Grubka, Duszpasterska posługa polskim emigrantom w Irlandii. Pastoralne studium na przykładzie ośrodka
<<Dominikanie dla Polaków>> w Dublinie, w: M. Grubka, M. Lisak (red.), Polscy migranci w Irlandii: wokół
środowiska duszpasterstwa polonijnego. Szkice teologiczne i społeczne, Esprit – Euro Nexus, Kraków – Dublin
2010, s. 37–39.
653
B. Gray, R. O’Sullivan Lago, dz. cyt., s. 99. Por. Irish Episcopal Council for Immigrants: http://www.catholicbishops.ie/2009/11/02/international-chaplaincies [dostęp 26.07.2012].
654
R. Reguła, Zadania polskich duszpasterstw w Irlandii w kontekście Instrukcji Erga Migrantes Caritas Christi: na
przykładzie parafii St Mary’s w Tallaght, w: M. Grubka, M. Lisak (red.), dz. cyt., s. 48–50.
655
Miało to związek z faktem, że jej przewodniczący przez kilka miesięcy był zawieszony, kiedy złożył dymisję na
ręce papieża. Watykan nie przyjął dymisji, ale dopiero we wrześniu 2010 roku ks. Walsh wrócił do swej pracy
jako biskup pomocniczy archidiecezji dublińskiej. Katolicka Agencja Informacyjna, Irlandia: papież nie przyjął
rezygnacji dwóch biskupów pomocniczych, 12.08.2010.
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bec kulturowego charakteru wielu narodowych odmian katolicyzmu. Do irlandzkich
parafii rozesłano kilka wersji językowych obrzędów. Co dość kuriozalne, w polskiej
wersji językowej broszury można znaleźć błędy, a tekst angielski bazuje na nieaktualnej, starej anglojęzycznej wersji mszału.
W ostatnich latach powstały trzy katolickie organizacje działające na rzecz społecznych
potrzeb imigrantów. Misjonarze św. Wincentego a Paulo prowadzą Vincentian Refugee
Centre (Centrum dla Uchodźców) formalnie powołane do życia w stolicy w 1999 r. Jezuici
otworzyli w Dublinie, oficjalnie w 2006 r., irlandzką gałąź swojej międzynarodowej Jesuit
Refugee Service (Jezuicka Służba dla Uchodźców). Jedna z zakonnic, siostra Kennedy (pracująca poprzednio na misjach), była inicjatorką utworzenia Immigrant Council of Ireland.
Zadaniem tych organizacji jest pomoc natury prawnej, pewien zakres opieki socjalnej, pomoc w formalnościach związanych ze statusem uchodźcy czy azylanta, udzielanie szerszej
informacji o warunkach życia i pomocy socjalnej państwa oraz innych podmiotów, działania
zmierzające do integracji. Pomoc ta skierowana jest przede wszystkim do uchodźców i nielegalnych imigrantów. Korzysta z niej niewiele osób, bo liczba uchodźców zmalała.
Dla rekonstrukcji transformacji instytucjonalnej Kościoła katolickiego w Irlandii niezwykle istotna jest działanie Crosscare. Ta organizacja, prowadzona przez archidiecezję
dublińską, ma jako zadanie socjalną, kulturową, adaptacyjną pomoc migrantom. Początkowo, od założenia w 1942 r., działała pod nazwą Catholic Social Welfare Bureau (Katolickie Biuro Opieki Społecznej) i prowadziła pomoc socjalną dla irlandzkich emigrantów wyjeżdżających z rodzimej wyspy na dużą skalę do lat 70. Następnie w kolejnym
okresie irlandzkiej migracji w latach 80. powołano program Emigrant Advice (Poradnictwo Emigracyjne). Wobec fali reemigracji w latach 90. oraz napływu imigrantów innych
narodowości przygotowano pomoc dla powracających Irlandczyków, a stopniowo też
dla imigrantów. Po roku 2004 zmieniono nazwę całego programu na Crosscare Migrant
Project (Projekt Crosscare dla Migrantów). W ramach Migrant Project przygotowano,
w kilkunastu wersjach językowych, i kolportowano profesjonalny informator dla imigrantów. W ostatnich latach program działań Crosscare przechodzi stagnację. Brakuje
nowych inicjatyw, informacje dla migrantów nie są aktualizowane. Pozostało właściwie
tylko poradnictwo prawne w dublińskim biurze, gdzie w wybrane dni tygodnia można
otrzymać pomoc za pośrednictwem tłumaczy (w języku polskim, chińskim i romskim).
Pojawiły się natomiast porady i informację dla emigrujących do Kanady i Australii, co
odpowiada aktualnym trendom emigracyjnym irlandzkiego społeczeństwa. Działalność
socjalna tej i innych wymienionych organizacji katolickich jest dość ograniczona, gdyż
sprawnie funkcjonuje wiele państwowych i pozarządowych instytucji dla migrantów.
Zakończenie
Instytucje kościelne w Irlandii przechodzą transformację wraz z przemianami
społecznymi, których jednym z motorów napędowych jest migracja. Przeobrażenia
szczególnie dotyczą zakresu misji religijnej i adresatów działań duszpasterskich.
W dobie masowej emigracji z Irlandii w XIX i XX w. celem instytucji katolickich
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była misja zagraniczna wśród rodzimych emigrantów. Duchowni katoliccy rozwijali
w diasporze sieć powiązań migracyjnych i wspierali transfer środków do Irlandii.
W kolejnym etapie przemian społecznych wytworzyła się znaczna nadwyżka zasobów ludzkich w postaci kapłanów i zakonników. Stanowiło to wsparcie dla przedłużenia misji zagranicznych w kierunku misji ewangelizacyjnej ad gentes, wśród
niechrześcijan. Około połowy XX w. Irlandia stała się jedną z głównych potęg misyjnych Kościoła katolickiego. Jednocześnie, prowadzone misje wzmagały w kraju
wysyłającym misjonarzy (emigrantów religijnych) działania społeczne i pomocowe
na terytoriów misyjnych, krajów rozwijających się. Znaczenie społeczne instytucjonalnego kościoła znacznie jednak osłabło pod koniec stulecia. Zmalała liczba księży,
a nowe powołania kapłańskie i zakonne stopniały do minimum. W związku z takim
przebiegiem procesów sekularyzacyjnych zasoby ludzkie i oraz kapitał społeczny
(zniszczona reputacja Kościoła katolickiego poprzez serię skandali seksualnych i ich
ukrywanie) zmalały na tyle, iż nowe wyzwanie, jakim jest duszpasterstwo wobec
imigrantów-obcokrajowców (stanowią 12% populacji), nie zostało, jak dotąd, podjęte w poważniejszy sposób. Kapitał społeczny, jakim jest doświadczenie migracyjne
(misje zagraniczne oraz duszpasterstwo emigracyjne) i rozwinięta przez dziesięciolecia sieć migracyjna w ramach instytucji katolickich nie przynoszą efektów w dobie
odwrócenia strumienia migracyjnego. Programy i praktyka duszpasterska irlandzkich
instytucji katolickich wobec imigrantów są znikome. Powodowane jest to z jednej
strony ogólnym osłabieniem instytucjonalnego kościoła, a z drugiej strony brakiem
doświadczenia, a wedle niektórych autorów obecnym w irlandzkiej kulturze rasizmem i izolacjonizmem656.
Summary
A Transformation of the Catholic Church in Ireland in the Context
of Emigration, Overseas Missionary and Immigration
The scope of the article is to reconstruct and to examine transformation of an institutional religion under conditions of a social change: mainly migration. The author,
from a perspective of sociology of migration and sociology of religion, analyzes the
social conditions of Ireland and its institutional Catholicism in the two last centuries.
Binding of sociological methodologies and a historical research is helpful to recognize how much religious mission is connected to migration streams.
Since the time of mass emigration the Irish Catholic church has been taking spiritual care of the Irish Diaspora. In the second half of the nineteenth century, the Irish
Catholic society has produced a surplus of indigenous clergy and religious vocations.
That fueled further religious emigration/overseas missions. Some of them were working in home country, while others emigrated to minster to emigrants and, gradually,
to evangelize non-Christian people of Africa, Asia, and Latin America. In the mid656

B. Fanning, Racism and Social Change in the Republic of Ireland, Manchester University Press, Manchester 2003.
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twentieth century Ireland became a Catholic missionary super power. An enthusiasm
for mission caused new forms of social activity also in Ireland. Then, with the coming
of a secular age, the number of priest and vocation to the priesthood and religious
life dropped dramatically. Since the late twentieth century up to now the institutional
Catholic church has been losing its social influence and meaning, as well as manpower/human resources. In the very near future Ireland will have to cope a shortage of
priests in ministry. Nowadays the church is not able to deal well and successfully with
a new Irish social phenomenon – immigration. Irish Catholic missionary activity has
weakened as well.
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Posługa duszpasterska młodym małżeństwom
w Dublinie
Studium w oparciu o doświadczenia dominikańskiego
duszpasterstwa dla Polaków

Wstęp
Irlandia jako kraj emigracji nie cieszyła się zainteresowaniem Polaków do 2004 r.
Żyła tam niewielka grupa polonijna. Dane z tego czasu pokazują, że jeszcze na koniec 2000 roku liczyła ona około 1000 osób. A w 2003 r. 10 tys. imigrantów. Jednak
już u początku 2005 r. liczba wzrosła do 90 tys., a w listopadzie 2006 r. osiągnęła
180 tys.657. Gwałtowny przyrost Polaków w Dublinie i innych miejscach w Irlandii
spowodował potrzebę zorganizowania stałej opieki duszpasterskiej oraz przygotowania jakiegoś modelu posługi. Ponadto, w trakcie trwającego napływu imigrantów
na zieloną wyspę okazało się, że jest to grupa, w której młodzi Polacy stanowią
znaczny procent.
Nowy kierunek emigracji oraz stosunkowo młoda populacja polskiej emigracji
w Irlandii były zachętą do przeprowadzenia badań zjawisk pastoralnych, w prowadzonym przez dominikanów duszpasterskim ośrodków Dominikanie dla Polaków
w Dublinie. Interesującym wydawało się zbadanie, jak rodziła się zależność między
terytorialną parafią wielkomiejską St. Saviour’s w Dublinie a konkretnie realizowanym duszpasterstwie przez dominikanów wobec młodych par małżeńskich. Równie
istotnym było określenie, na ile ośrodek dominikański spełnia kryteria parafii personalnej, w odniesieniu do postulatów stawianych przez dokumenty kościelne o emigracyjnym duszpasterstwie.
657

 ane podaję za pracą magisterską A. Gawońskiej. Por. A. Gawońska: Polscy migranci w Republice Irlandii po 1
D
maja 2004 r. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Stadtmüller, maszynopis. Wrocław
2007, s. 51–56.
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Polskie duszpasterstwo w Dublinie, a tym bardziej w Irlandii, nie doczekało się
jeszcze całościowego opracowania, zarówno w wymiarze pastoralnym, historycznym czy też socjologicznym. Wpływ na to ma krótki okres istnienia tego zjawiska,
które w zasadzie trwa nieco ponad osiem lat, licząc od 2004 r. Dotychczas ukazało się
kilkanaście opracowań poświęconych środowisku polskich imigrantów w Irlandii.
Najpierw przywołać trzeba opracowanie zbiorowe Polscy migranci w Irlandii: wokół
środowiska duszpasterstwa polonijnego. Szkice teologiczne i społeczne pod redakcją M. Lisaka i M. Grubki, wydane z okazji 5-lecia istnienia tego ośrodka658. Pracę
magisterską o emigrantach w Irlandii przedstawiła na Uniwersytecie Wrocławskim
w Wrocławiu (UWr) wspomniana już A. Gawońska659. Cząstkowe badania przeprowadził w Dublinie M. Lisak, które zwieńczył kilkoma publikacjami660. Dla pastoralnej wizji polskiego duszpasterstwa oraz badań nad religijnością migrantów ważną
pozycją okazała się wydana przez niego książka Dwie fale. Przewodnik duchowy
emigranta661. O duszpasterstwie polskim w Dublinie powstały również teksty autora
niniejszej publikacji662. Wspomnieć warto także tekst duszpasterza jezuity J. Poznańskiego663 oraz kilka artykułów publicystyczno-informacyjnych664.
W niniejszym tekście posłużono się metodologicznym paradygmatem teologii pastoralnej, zgodnie z którym proces badawczy zawiera się w trzech etapach.665 Pierw olscy migranci w Irlandii: wokół środowiska duszpasterstwa polonijnego. Szkice teologiczne i społeczne. Red.
P
M. Grubka i M. Lisak. Kraków –Dublin 2010.
659
A. Gawońska, Polscy migranci…, dz. cyt.
660
Por. M. Lisak, Polscy emigranci w Irlandii na przykładzie grupy osób religijnych. „Teologia Praktyczna” 9/2008 s.
7–18; Religijność a tożsamość narodowa. Polscy katolicy na emigracji w Irlandii i w Wielkiej Brytanii. „Teologia
Praktyczna”. 10/2009, s.15–30; Rola religii w procesie akulturacji Polaków w Irlandii. w: H. Grzymała–Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak (red.), Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja
2004 roku. Kraków 2010, s. 269–280; Liczebność polskiej diaspory w Irlandii. w: Polscy migranci w Irlandii…,
dz. cyt., s. 95–106; Polacy-dublińczycy-imigranci: raport z badań w Dublinie (2008–2010), w: Polscy migranci
w Irlandii…, dz. cyt., s. 107–134; Religijność i moralne orientacje polskich imigrantów: raport z badań w Dublinie (2008-2010). w: Polscy migranci w Irlandii…, dz. cyt., s. 135–159.
661
Tenże, Dwie fale. Przewodnik duchowy emigranta. Kraków 2008.
662
M. Grubka, Dominikanie dla Polaków w Dublinie. Posługa duszpasterska w przestrzeni irlandzkiego doświadczenia wiary. „Teologia praktyczna”. T. 8: 2007 s. 19–34; Duszpasterska posługa polskim emigrantom w Irlandii.
Pastoralne studium na przykładzie ośrodka „Dominikanie dla Polaków” w Dublinie. w: Polscy migranci w Irlandii…, dz. cyt., s. 21–40; Wyzwania w posłudze sakramentalnej wobec narzeczonych i małżeństw na emigracji. Refleksje pastoralne w oparciu o doświadczenia Polskiego Duszpasterstwa „Dominikanie dla Polaków” w Dublinie.
w: Polscy migranci w Irlandii…, dz. cyt., s. 51–62.
663
J. Poznański, Polish Catholics and the Hopes of the Church. „Furrow” 59/2008, s. 296–302.
664
M. Bunda, Wielki odjazd. „Polityka” 25.02.2006, s. 6–13; K. Woynarowska, Chcemy księdza! „Niedziela” 18/2006,
s. 15; Siedmiu księży i dwie świątynie. Paweł Kozacki OP i Wojciech Prus OP w rozmowie z Markiem Grubką OP.
„W drodze” 7/2007. http://mateusz.pl/wdrodze/nr407/01-wdr.htm [dostęp 15.12.2010].
665
R. Kamiński, Metoda teologii pastoralnej. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”. T. 37: 1990 z. 6 s. 93–97; Tenże,
Koncepcja teologii pastoralnej. w: Tenże, Wprowadzenie do teologii pastoralnej. Kraków 2001 s. 97–128; Tenże,
Z metodologii teologii pastoralnej. „Studia Nauk Teologicznych”. T. 2: 2007 s. 235–249. Por. także F. Blachnicki,
Problem metody w teologii pastoralnej. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”. T. 6: 1973 s. 145–151; J. Mikołajec, Metody teologii pastoralnej. „Ateneum Kapłańskie”. T. 144: 2005 z. 576 s. 252–269; P. M. Zulehner, Od
biblijnego obrazu do koncepcji teologii pastoralnej fundamentalnej. „Teologia Praktyczna”. T. 4: 2003 s. 7–17;
B. Mierzwiński, Teologia pastoralna czy teologia praktyczna. Spór o nazwę czy o koncepcję? „Ateneum Kapłańskie”. T. 144: 2005 nr 576, s. 224–233; W. Przygoda, Paradygmaty metodologiczne we współczesnej teologii
pastoralnej. „Teologia Praktyczna”. T. 10: 2009, s. 31–43.
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szym z nich jest kryterium teologiczne, które ukazuje podstawowe zagadnienia duszpasterstwa emigracyjnego i odnosi je do wskazań zawartych w nauczaniu Kościoła.
Drugi etap, kariologiczny, polega na analizie konkretnej sytuacji Kościoła, w tym
wypadku realizowanego duszpasterstwa wobec emigrantów w Dublinie. Badanie
ograniczono do jednego ośrodka, istniejącego w ramach irlandzkiej parafii St. Saviour’s w Dublinie. W trzecim elemencie proponuje się konkretne postulaty pastoralne
i wskazania do realizacji jako wynik przeprowadzonych analiz. Proponowane rozwiązania mają swoje znaczenie w odniesieniu do sposobu realizowania tego rodzaju
posługi duszpasterskiej wobec młodej generacji emigrantów.
Zaproponowanej metodzie badań odpowiada układ artykułu. Publikacja ujęta została w formie trzech części. W pierwszym punkcie zaprezentowano w skrócie podstawy
duszpasterstwa emigrantów. Przedstawia się odniesienie do kilku dokumentów Kościoła
oraz sformułowano istotę takiej posługi pastoralnej. W punkcie drugim podano wyniki
procesu badawczego odnoszące się do jednego ośrodka duszpasterskiego prowadzonego
przez dominikanów w Dublinie. Zaprezentowano dane z kilkuletniej posługi sakramentalnej duszpasterzy wobec młodego pokolenia migrantów, w szczególności udzielanie sakramentów oraz pochodzenie i zamieszkanie emigrantów. Ponadto ukazano funkcje ośrodka
na tle istniejącej parafii irlandzkiej St. Saviour’s. Taki sposób ujęcia pozwala na określenie
relacji między parafią terytorialną a szeroko pojętą parafią personalną. Trzeci punkt jest
prezentacją kilku wniosków pastoralnych, które mogą mieć zastosowanie nie tylko do tego
jednego ośrodka duszpasterstwa emigracyjnego, ale mają znaczenie uniwersalne.
1. Posługa duszpasterska emigrantom
Duszpasterstwo emigracyjne jest to działalność Kościoła zaspokajająca religijne
potrzeby szeroko pojętych imigrantów, spełniana przez właściwych duszpasterzy etnicznych. Język jest podstawowym czynnikiem określającym przynależność do takiego duszpasterstwa666. Ośrodki duszpasterskie emigrantów podlegają normom prawa kościelnego powszechnego oraz partykularnego i mogą mieć różny status prawny
w zależności od kraju i przestrzeni kulturowej667.
Zgodnie z prawem, każdy ośrodek duszpasterski dla emigrantów przynależy do
diecezji, na terenie której się znajduje. Władzę nad nimi sprawuje bezpośrednio biskup-ordynariusz i on określa ramy oraz formy organizacyjne takich ośrodków. Każdy kapłan posługujący w takim ośrodku otrzymuje misję i jurysdykcję od biskupa
diecezjalnego. Struktura ośrodka może być różnorodna w poszczególnych krajach.
Wynika to z historycznych procesów kształtowania się ośrodków w wielu krajach
i na różnych kontynentach. Wyróżnić tu można misje duszpasterskie, parafie terytorialno–personalne oraz kapelanie.
J . Szymański, Emigracyjne duszpasterstwo. w: R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski (red.), Leksykon Teologii Pastoralnej. Lublin 2006, s. 240–244; Por. B. Kołodziej, Duszpasterstwo i życie religijne Polonii. w: B.
Szydłowskia–Ceglowa (red.), Polonia w Europie. Poznań 1992; J. Bakalarz, Emigracyjne duszpasterstwo. F. Gryglewicz i inni (red.), Encyklopedia Katolicka, tom IV, Lublin 1983, s. 947–950.
667
J. Szymański, dz. cyt., s. 241.
666
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Jeśli chodzi o metody pastoralne, to każda z grup etnicznych tworzy wspólnotę Kościoła, gromadzącą się przede wszystkim przez sprawowanie sakramentów i innych
czynności prowadzących do uświęcenia. W takim znaczeniu podstawowa działalność
Kościoła zmierza ku zbawieniu ludzi i budowaniu wspólnoty kościelnej, zgodnie
z podstawowym celem uświecającej misji Kościoła. Duszpasterstwo emigracji kieruje się tutaj dwoma podstawowymi regułami: zasadą jednoczenia i zasadą różnicującą.
Pierwsza z nich strzeże jedności lokalnej wspólnoty Kościoła. Przesłanką teologiczną
dla tej zasady jest uniwersalność Kościoła, określająca przynależność ochrzczonych
(w tym wypadku imigranci) do lokalnej wspólnoty Kościoła, gdziekolwiek zdarzy im
się przebywać. Druga zasada szanuje różnice wynikające z inności języka, kultury,
które Kościół po prostu akceptuje i szanuje. W ich przestrzeni naturalnym prawem
imigrantów jest możliwość organizowania odrębnych form życia zbiorowego, kulturowego oraz religijnego, czyli tworzenia również odrębnego duszpasterstwa etnicznego. Jednak obydwie zasady się wzajemnie łączą i uzupełniają. Dlatego duszpasterstwo imigracji jest eklezjalne, czyli jest jedną z części duszpasterstwa danej diecezji
i zachowuje wieź z Kościołem lokalnym oraz powszechnym668.
Migracja jest współczesnym fenomenem, zjawiskiem na skalę masową i znakiem
czasu. Ważnym jest stwierdzenie, że imigrant to konkretna osoba pochodząca z określonego narodu lub grupy etnicznej. Takie podstawowe spostrzeżenie pozwala ujrzeć
w każdym z imigrantów osobę, poszukującą wsparcia w wymiarze religijnym i społeczno-kulturowym. Dokument Erga migrantes caritas Christi (2004) przypomina
i wskazuje na normy prawa kanonicznego związane z organizowaniem opieki duszpasterskiej dla imigrantów. Jednocześnie uwrażliwia na sprawy inkulturacji, wielokulturowości, które migracja pociąga za sobą669.
W Instrukcji przypomniano także wskazania Soboru Watykańskiego II na temat
pasterskiej posługi na poziomie komunii, misji i bycia Ludem Bożym. Dokonuje się
to poprzez sakramenty oraz tajemnicę Mistycznego Ciała Chrystusa i Ducha Świętego. Dlatego bardzo wyraźnie dokument ujmuje przesłanie, że pasterska posługa
imigrantom oznacza służenie różnym grupom w ich własnym języku. To jeden z fundamentów duszpasterstwa emigracyjnego grup etnicznych. Na takim gruncie można
rozważać problemy związane z integracją z miejscową wspólnotą. Chodzi również
o problem relacji wielu grup językowych do lokalnej wspólnoty Kościoła, aby zachować jedność kościelną tej wspólnoty670.
Podczas ostatniej papieskiej pielgrzymki do Polski, w maju 2006 roku, padły
ważne słowa, skierowane do polskich kapłanów. Benedykt XVI zachęcał polskich
kapłanów do wyjazdu z kraju i podążania za emigrantami671. U początku XXI wieku,
Tamże, s. 244.
Papieska Rada do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, Instrukcja “Erga migrantes caritas Christi”. Wydanie polskie pod red. L. Adamowicza, Lublin 2008.
670
Tamże, n. 37–38, 49–50, 93; Por. W. Necel, Prawo migranta do specjalnego duszpasterstwa, Warszawa 2012, s.
71–73; R. Reguła, Zadania polskich duszpasterstw w Irlandii w kontekście Instrukcji „Erga Migrantes Caritas
Christi”: na przykładzie parafii St Mary’s w Tallaght. w: Polscy migranci w Irlandii…, dz. cyt., s. 41–48.
671
Dzisiaj Kościół polski stoi przed wielkim wyzwaniem, jakim jest duszpasterska troska o wiernych, którzy Polskę
668
669
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wobec skali zjawiska emigracji Polaków do Europy Zachodniej, polscy duszpasterze
podążyli za rodakami licznie emigrującymi do Anglii, Szkocji czy Irlandii.
2. Duszpasterstwo polskich emigrantów przy kościele St. Saviour’s w Dublinie
Posługa dla Polaków w Dublinie rozpoczęła się na długo przed rozszerzeniem Unii
Europejskiej 1 maja 2004 r. Pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Irlandii, która odbyła
się we wrześniu 1979 r. była olbrzymią inspiracją. Na początku 1980 r. można rozpoczęły się pierwsze spotkania i msze święte dla Polaków w Irlandii. Jedną z osób inicjujących była dr Janina Lyons. Msze święte odprawiali różni księża przybyli na kursy
języka angielskiego w Maynooth672. Od 1991 r. zaczęto odprawiać msze święte w tzw.
„Domu Polskim” położonym przy 20 Fitzwilliam Place w Dublin 2. Domem opiekuje
się Polskie Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne, w skrócie zwane POSK673.
Od początku lipca 2003 r. tworzenie duszpasterstwa rozpoczął ks. Andrzej Pyka,
salwatorianin674. Na co dzień pełnił funkcję proboszcza irlandzkiej parafii w Sallynoggin – jednej z dzielnic Dublina. W Domu Polskim odprawiał dla nich msze święte
oraz świadczył posługę sakramentalną. Organizował też pomoc dla Polaków, będących w potrzebie. Często nawiedzał chorych w szpitalach w Dublinie675. Po 2004 r.,
kiedy liczba polskich emigrantów zaczęła się gwałtownie zwiększać, potrzeba powołania formalnej posługi duszpasterskiej stała się koniecznością676. I tak się też stało.
9 stycznia 2005 r. ks. Bp Ryszard Karpiński zainaugurował przy kościele św. Michana na Halston Street działalność ośrodka duszpasterskiego dla Polonii w Dublinie.677
A ks. Andrzej Pyka został pierwszym odpowiedzialnym za kierowanie tym ośrodkiem. U początku listopada 2005 r. nowym opiekunem ośrodka dla Polaków oraz
koordynatorem Polskiego Duszpasterstwa w Irlandii został mianowany ks. Jarosław
Maszkiewicz. 17 września 2006 r. otwarto nową siedzibę Polskiego Duszpasterstwa
w Dublinie. Arcybiskup Diarmuid Martin, w obecności kard. Józefa Glempa, oficjalnie przekazał Polakom kościół św. Audoena na High Street w centrum Dublina678.
Kolejnymi ośrodkami polskiego duszpasterstwa w Dublinie były: kościoły dominikanów St Saviour’s przy Dominick Street (od lutego 2006 r.) i St Mary w Tallaght
opuścili. Plaga bezrobocia zmusza wiele osób do wyjazdu za granicę. Jest to zjawisko o ogromnej skali. Gdy rodziny są przez to rozdzielone, gdy rwą się więzi społeczne, Kościół nie może być obojętny. Trzeba, aby wyjeżdżającym
towarzyszyli kapłani, którzy w łączności z lokalnymi Kościołami podejmą pracę duszpasterską wśród emigracji.
Por. Benedykt XVI, Wierzcie w moc waszego kapłaństwa! Przemówienie podczas spotkania z duchowieństwem
w archikatedrze św. Jana. 25 maja 2006, Warszawa www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/pl_duchowienstwo_25052006.html [dostęp 15.12.2010].
672
Informacje zaczerpnięte z rozmowy z Krystyną Pycińską–Taylor z dnia 30.11.2010 [mps w zbiorach autora].
673
Por. http://www.poskdublin.org/p/o-nas.html [dostęp 26.07.2012].
674
Ks. Andrzej Pyka SDS zmarł w Dublinie 28 czerwca 2007 roku. Jego śmierć była wielką stratą dla duszpasterstwa
polskich emigrantów w Irlandii. Por. ks. Andrzej Pyka SDS, życiorys nadesłany z Kurii Prowincjalnej Zgromadzenia Ksieży Salwatorianów w Warszawie [mps w zbiorach autora].
675
Por. M. Bunda, dz. cyt., s. 8.
676
Por. A. Gawońska, dz. cyt., s. 75.
677
Por. Bp Karpiński zainaugurował nowy ośrodek duszpasterski Polonii w Dublinie. Niedziela 04/2005. www.
niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=nd200504&nr=3 [dostęp 15.12.2010].
678
Por. A. Gawońska, dz. cyt. s. 75–78; M. Lisak, Rola religii, dz. cyt., s. 273.

Marek Grubka, Posługa duszpasterska młodym małżeństwom w Dublinie.

333

(od listopada 2007 r.) oraz kościół jezuitów St Xavier na Gardiner Street (od lipca
2007 r.). W chwili obecnej w Dublinie funkcjonują cztery ośrodki polskiego duszpasterstwa. Bardzo szybko powstała sieć ośrodków rozsianych w poszczególnych diecezjach w Irlandii679.
a) Charakterystyka ośrodka dominikańskiego
Irlandzka parafia St Saviour’s umiejscowiona jest na obrzeżach ścisłego centrum
miasta, po północnej stronie rzeki Liffey, przy Dominick Street, w obszarze urbanistycznym oznaczonym jako Dublin 1. Duszpasterstwo parafialne prowadzą irlandzcy
dominikanie, którzy odprawiają liturgię w języku angielskim. Do końca 2004 r. była
to zasadniczo parafia złożona z rodzin miejscowych i można ją było klasyfikować
jako typową parafię wielkomiejską, położoną w centrum stolicy. Kościół jest otoczony z jednej strony centrami handlowymi, a z drugiej strony zabudową komunalną.
Jest to parafia wyludniająca się, poddana przemianom, charakterystycznym dla wielkich miast. Zmiana struktury tej parafii nastąpiła wraz z pojawieniem się kilku grup
językowych: hiszpańskiej, słowackiej, polskiej, portugalskiej i chorwackiej680. Jeśli
chodzi o szacunkowe dane liczbowe każdej z grup gromadzących się w kościele St
Saviour’s, to z dużym przybliżeniem można powiedzieć, że największą jest grupa
polska (ok. 1000 osób każdej niedzieli), dalej irlandzka (350-400 osób), słowacka
(80-150 osób), hiszpańska (60-80 osób), portugalska (30-50 osób) i chorwacka (ok.
40 osób). Jednakże tylko dla grup irlandzkich, hiszpańskich, słowackich i polskich
msze święte są odprawiane w każdą niedzielę.
Polskie duszpasterstwo rozpoczęło działalność 19 lutego 2006 r. Ośrodek duszpasterski prowadzą polscy kapłani, którzy przyjechali do pracy w Irlandii na zaproszenie
irlandzkich dominikanów.681Początkowo odprawiano jedną mszę świętą niedzielną
o godz. 13.00. Obok mszy w kościele miała miejsce posługa sakramentu pojednania.
W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczęło się regularne odprawianie kolejnej mszy niedzielnej o godz. 19.00. Liczba uczestników mszy świętych na obydwu
mszach wzrastała z tygodnia w tydzień, aż do ustabilizowania się stanu mniej więcej
na poziomie 700–1000 uczestników łącznie na dwu mszach niedzielnych. Po paru tygodniach zapadła decyzja o wprowadzeniu również jednej mszy świętej w tygodniu,
w piątek, w bocznej kaplicy św. Katarzyny. Ważnym elementem identyfikacyjnym
dla ośrodka było nadanie nazwy. Wybrano zwrot Dominikanie dla Polaków.
Obecnie, w niedziele odprawia się msze święte o godz. 10.30, 13.00 i 19.00. Szacunkowo każdej niedzieli uczestniczy w tych mszach od 800-1200 osób. W Święta
 becnie na wyspie posługuje 34 kapłanów diecezjalnych i zakonnych, w większości irlandzkich diecezji (w szesO
nastu) oraz na terenie Irlandii Północnej. W tej liczbie jest 18 kapłanów diecezjalnych oraz 16 kapłanów zakonnych Por. http://www.polish-chaplaincy.ie/?page_id=99&language=pl [dostęp 22.07.2012].
680
Podano według kolejności zaistnienia duszpasterstwa poszczególnych grup językowych w parafii St. Saviour’s.
681
W połowie lutego 2006 r. do Dublina przyjechali o. Marcin Lisak i o. Marek Grubka i podjęli posługę pastoralną.
Por. M. Grubka, Dominikanie dla Polaków..., dz. cyt., s. 19–34; Duszpasterska posługa…, w: Polscy migranci
w Irlandii…, dz. cyt., s. 28–34.
679
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Bożego Narodzenia i Wielkanoc odprawia się cztery msze święte i może w nich brać
udział nawet do 2500 osób. W tygodniu odprawia się jedną mszę świętą w piątki
o godz. 19.00 w kaplicy św. Katarzyny.
Oprócz mszy świętych zaproponowano posługę w konfesjonale i poradnictwie
duchowym. Posługa w sakramencie spowiedzi odbywa się podczas specjalnych dyżurów niedzielnych oraz w piątki. Organizowano także wieczory pojednania w ramach cyklu nabożeństw w piątki Wielkiego Postu. Składała się na nie msza święta
z odprawianą po niej Drogą Krzyżową oraz dyżurem w konfesjonale.
Na rekolekcje adwentowe i wielkopostne rekolekcjoniści byli zapraszani z Polski, organizatorom zależało, aby ten czas był wydarzeniem szczególnym w danym
okresie liturgicznym. Głoszonym naukom towarzyszył specjalny, codzienny dyżur
w konfesjonale. Proponowano również spotkania z rekolekcjonistą, na tematy ważne
zarówno dla pojedynczych osób jak i dla szczególnych grup duszpasterskich takich
np. jak młode małżeństwa. Dotychczas odbyło się 14 serii takich rekolekcji.
Stały dyżur kancelarii parafialnej ma miejsce raz w tygodniu, w czwartki, w godz.
17.30-19.30. W tym czasie świadczona jest przede wszystkim pomoc w załatwieniu
wszystkich formalności związanych szczególnie z sakramentami chrztu i małżeństwa.
Oprócz tego uruchomiono specjalny adres mailowy do kontaktu z duszpasterzami.
Istotnym wsparciem formalnym dla spełnianej posługi było uzyskanie przez jednego z polskich duszpasterzy nominacji na wikariusza parafii w czerwcu 2007 roku. Takie rozwiązanie instytucjonalne wynikało z potrzeb, w ramach duszpasterstwa imigracyjnego sprawowanego w irlandzkiej parafii terytorialnej, podpisywania dokumentów
chrzcielnych oraz z przygotowywaniem dokumentów do sakramentu małżeństwa682.
Od 2011 r. obydwaj dominikańscy duszpasterze są wikariuszami irlandzkiej parafii,
jednak nie posiadają oficjalnej nominacji na kapelanów polskiego duszpasterstwa.683
b) Sakrament chrztu
Od samego początku działania duszpasterstwa pojawiali się rodzice, którzy prosili
o chrzest dla swoich dzieci684. Początkowo zgłoszeń nie było wiele. Sakrament chrztu był
celebrowany raz w miesiącu, na głównej mszy niedzielnej, odprawianej o godz. 13. Najczęściej miało to miejsce w trzecią niedzielę każdego miesiąca. W miarę upływu czasu
systematycznie zaczęto udzielać chrztu dzieciom. Coraz częściej udzielano go w kolejne
niedziele. Umożliwiono również sprawowanie tego sakramentu w soboty o godz. 12.
Zamiar udzielenia sakramentu chrztu świętego zgłaszany może być w zakrystii
kościoła bezpośrednio po zakończeniu każdej mszy świętej oraz w kancelarii parafialnej podczas cotygodniowego dyżuru. Przy tej okazji wypełnia się kartę zgłoszenia,
 utor tego artykułu został mianowany wikariuszem parafii St. Saviour’s ze względu na rosnące potrzeby udzielaA
nia sakramentów w tej wielonarodowościowej strukturze dublińskiej diecezji.
683
Por. W. Necel, dz. cyt., s. 174–177.
684
Część materiału z prowadzonych badań została opublikowana w publikacji jubileuszowej z okazji 5-lecia istnienia
ośrodka Dominikanie dla Polaków. Por. Wyzwania w posłudze sakramentalnej…, w: Polscy migranci w Irlandii…,
dz. cyt., s. 53–61.
682
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w której podane są podstawowe dane dziecka, osób zgłaszających (rodziców) oraz
rodziców chrzestnych. W tabeli 1 zostały zaprezentowane dane dotyczące chrztów
w całej parafii, w zestawieniu sięgającym 2000 roku.
Tabela 1. Liczba chrztów w parafii St Saviour’s w latach 2000-2012
Grupa etniczna
Rok
Razem
Osoby języka
Irlandczycy Polacy Słowacy hiszpańskiego
2000
22
22
2001
27
27
2002
29
29
2003
30
30
2004
29
29
2005
35
2
37
2006
37
20
2
59
2007
19
49
1
1
70
2009
46
95
8
3
152
2010
24
133
4
8
169
2011
24
104
5
7
140
2012
8
54
3
1
66
Suma
375
528
28
25
948
* - stan na dzień 31 maja 2012
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z kancelarii parafii St. Saviour’s.

Wskazany okres blisko 13 lat pracy parafialnej można podzielić na dwie zasadnicze części. Pierwszy podokres ujmuje lata 2000-2005, a więc czas przed ustanowieniem duszpasterstwa dla Polaków. Wyraźnie widać, jak w tym czasie struktura parafii
związana była z irlandzkimi parafianami, mieszkańcami lokalnej społeczności. Pod
koniec roku 2005 udzielono chrztu dwom osobom z duszpasterstwa dla Imigrantów
hiszpańskojęzycznych. W październiku 2005 r. rozpoczęła się bowiem praca duszpasterska w języku hiszpańskim.
Drugi ze wskazanych okresów obejmuje lata 2006-2012, a więc już po zaistnieniu
ośrodka „Dominikanie dla Polaków”. Można zauważyć, jak w miarę upływającego
czasu wzrasta gwałtownie liczba chrztów w grupie polskich emigrantów. W parafii St
Saviour’s w latach 2006-2012 ochrzczono aż 528 Polaków (głównie nowonarodzone
w Irlandii dzieci) wobec 428 chrztów innych narodowości (w tym Irlandczyków)685.
Grupę Polaków i Słowaków charakteryzuje fakt, że jest to bardzo młoda populacja. Dlatego też mamy do czynienia z dużą liczbą chrztów. Większość z nich to
młode małżeństwa lub związki niesakramentalne. W tabeli 2 zaprezentowano dane
dotyczące rodziców zgłaszających wolę ochrzczenia swoich dzieci.
685

W tej liczbie większość chrztów udzielona została podczas głównej mszy niedzielnej o godz. 13.00.
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Tabela 2. Rodzaj związku rodziców dzieci chrzcielnych w duszpasterstwie polskich emigrantów*
Małżeństwo
Związek
Rok
sakramentalne*
niesakramentalny*
2006
9
11
2007
22
20
2008
43
30
2009
46
45
2010
41
56
2011
34
36
2012**
30
23
Suma
225
221
* - dane obejmują przypadki, w których można było określić rodzaj związku: sakramentalny bądź niesakramentalny.
** - stan na dzień 31 maja 2012.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z kancelarii parafii St Saviour’s.

Zauważalne jest, iż około połowa rodziców zgłaszających chęć ochrzczenia dziecka nie żyje w sakramentalnym związku małżeńskim686. Duszpasterze przyjęli zasadę,
aby udzielać chrztu świętego dzieciom z związków niesakramentalnych, o ile zostały
spełnione minimalne warunki wyrażone przez rodziców. Należą do nich pragnienie
chrztu świętego dla dziecka, zgoda obojga rodziców wyrażona podczas rozmowy,
wybór odpowiednich kandydatów na rodziców chrzestnych687. Kolejne dane dotyczą
miejsca zamieszkania rodziców zgłaszających swoje dzieci do chrztu (tabela 3).
Tabela 3. Miejsce zamieszkania osób zgłaszanych do chrztu w duszpasterstwie polskich emigrantów*
Miejsce zamieszkania podane w zgłoszeniach do chrztu*
Rok
Dublin 1
Pozostała część
Okolice
(w tym teren parafii)
Dublina
pozamiejskie
2006
3
12
5
2007
3
24
15
2008
1
55
17
2009
4
65
20
2010
3
58
36
Zaznaczyć trzeba, że w tych danych może być błąd szacunkowy. Wynika to ze sposobu odczytu danych z karty
chrzcielnej. Małżeństwa podają dane, w których zmiana nazwiska jest zapisana ze względu na powstały związek.
W wypadku związków niesakramentalnych partnerzy posługują się swoimi nazwiskami, co wyraźnie deklarują
podczas wstępnej rozmowy z duszpasterzem. Nie zmienia to jednak zasadniczego faktu, że procent związków
niesakramentalnych jest bardzo wysoki.
687
Po przeprowadzeniu swoich badań w Dublinie, o. Marcin Lisak zasugerował, że jednym z ważnych wyzwań duszpasterskich wobec Polaków w Irlandii będzie zamieszkanie narzeczonych razem przed ślubem. Badania w parafii
St. Saviour’s były prowadzone przez o. Marcina Lisaka i kilku innych socjologów, w latach 2006–2010. Por. M.
Lisak, Formy życia małżeńsko-rodzinnego wśród polskich emigrantów w Dublinie – Pomiędzy rozłąką a kohabitacją. „Teologia Praktyczna”. T. 11: 2010 s. 7–25.
686
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2011
2012**
Suma

5
2
20

48
37
292

17
14
124

* - dane obejmują przypadki, w których można było określić miejsce zamieszkania.
** - stan na dzień 29 maja 2012.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z kancelarii parafii St Saviour’s.

Zebrane dane wskazują, w sposób nie pozostawiający żadnych wątpliwości, że od samego momentu zaistnienia ośrodka mamy do czynienia z faktycznym istnieniem parafii personalnej dla polskich migrantów, istniejącej wewnątrz oficjalnej, irlandzkiej parafii terytorialnej. Duszpasterstwo obejmuje swoim zasięgiem cały Dublin, a także okolice podmiejskie.
c) Sakrament bierzmowania
Inicjacja chrześcijańska dotyczy trzech sakramentów: chrztu, bierzmowania i Eucharystii.
Przygotowanie dzieci i młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywa się w szkołach. Ze względu na fakt, że na terenie parafii irlandzkiej nie ma szkół, dlatego w kościele
St Saviour’s nie udzielano tego sakramentu. Po pojawieniu się grup imigrantów, rozpoczęto
specjalne przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Spotkania były przeznaczone dla młodzieży i dorosłych, którzy chcieli uzupełnić ten sakrament. Przedstawione poniżej
dane pokazują liczby osób przyjmujących sakrament bierzmowania (tabela 4).
Tabela 4. Liczba bierzmowanych w parafii St Saviour’s w latach 2000-2012
Grupa etniczna
Osoby
Rok
Razem
Irlandczycy
Polacy
języka
Inne
hiszpańskiego
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1
36
8
45
2009
34
34
2010
31
12
2
45
2011
22
6
28
2012*
23
2
25
Suma
1
146
26
4
177
* - stan na dzień 31 maja 2012.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z kancelarii parafii St Saviour’s.
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Podobnie, jak w przypadku udzielanych chrztów, że po pierwsze w parafii irlandzkiej zasadniczo nie odbywało się udzielanie sakramentu bierzmowania. Jedynie w sporadycznych przypadkach, kiedy przygotowywano dorosłych do przyjęcia
sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Dopiero po zaistnieniu kilku grup emigrantów, w tym polskiej grupy duszpasterskiej, zauważyć można udzielanie sakramentu
bierzmowania.
d) Kursy narzeczonych – przygotowanie do sakramentu małżeństwa
Przygotowanie do sakramentu małżeństwa jest jednym z ważniejszych w posłudze duszpasterskiej Kościoła. Jan Paweł II zwrócił na to wyzwanie uwagę w swojej
adhortacji o małżeństwie i rodzinie Familiaris consortio. Wspomniał on, że „bardziej niż kiedykolwiek, w naszych czasach konieczne jest przygotowanie młodych
do małżeństwa i życia rodzinnego” (FC 66). Takie przygotowanie składa się z trzech
etapów. Przygotowanie dalsze dokonuje się już w rodzinie. To, co określone jest jako
przygotowanie bliższe jest przekazem nauki o małżeństwie i rodzinie młodym ludziom. Natomiast przygotowanie bezpośrednie do przyjęcia sakramentu małżeństwa
powinno odbywać się przed zaplanowanym terminem ślubu (FC 66). W Liście do
rodzin papież Jan Paweł II sparafrazował własne słowa użyte przez niego w pierwszej encyklice Redemptor hominis, mówiąc, że nie tylko człowiek, ale i rodzina jest
drogą Kościoła. Chciał w ten sposób zwrócić uwagę na znaczenie rodzin na wagę
jaką Kościół przywiązuje do problemu przygotowania do małżeństwa.
Przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa, od samego początku,
uznane zostało również przez duszpasterzy dominikańskich jako jeden z priorytetów
działalności duszpasterskiej wobec polskich emigrantów. Wynikało to z rozeznania,
które uzyskano po kilku miesiącach obecności w Dublinie. Młoda populacja emigrantów stawiała istotne wyzwania w materii przygotowania do sakramentu małżeństwa.
Od samego początku kursy narzeczonych były prowadzone przez zespół duszpasterski.688 W tabeli nr 5 zaprezentowano zbiorcze zestawienie przeprowadzonych kursów
przedmałżeńskich.
Tabela 5. Zestawienie kursów przedmałżeńskich w duszpasterstwie polskich emigrantów
Liczba
Rok
Liczba uczestników
kursów
2006
2
50 (25 par)
2007
2
180 ( 87 par + 6 osób)
2008
5
608 (298 par + 12 osób)
2009
7
678 (336 par + 6 osób)
2010
6
504 (252 pary)
688

 edagog rodzinny, psycholog, specjalistki od poradnictwa rodzinnego, położna plus pary małżeńskie dzielące się
P
doświadczeniem życia małżeńskiego.
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Rok
2011
2012*

Liczba
kursów
4
2
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Liczba uczestników
337 (158 par + 1 osoba)
200 (99 par + 2 osoby)

* - stan na dzień 31 maja 2012
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z kancelarii parafii St Saviour’s.

Dotychczas odbyło się 28 edycji tego typu kursów. Pierwsze dwa zorganizowane były jako
kursy dialogowane i trwały po 8 tygodni każdy. Uczestniczyło w nich 28 par narzeczonych.
Trzecia, czwarta i piąta edycja były kursem tradycyjnym w ramach 4 spotkań niedzielnych,
uczestniczyło w nich łącznie 180 par narzeczonych. Kolejne kursy poprowadzono już jako
spotkania weekendowe. Spowodowane to było prośbami wielu par narzeczonych. Wynika
z sytuacji w jakiej znajdują się młodzi ludzie w Irlandii, często pracujący w przewidywalnym
rytmie pracy, a bardzo często w nieregularnych porach i dniach tygodnia. Łącznie 28 kursów
obejmują więc 1285 par oraz 27 pojedynczych osób. W sumie, przez ponad sześć lat działania
duszpasterstwa, daje to 2557 osób przygotowujących się do małżeństwa.
Integralną częścią kursu jest poradnictwo rodzinne dla narzeczonych prowadzone przez
świeckie specjalistki, mające kościelne uprawnienia do takiej działalności. Każdy z potrzebujących konsultacji może umawiać się bezpośrednio na konkretny termin689. W okresie od 2007 r.
do połowy 2012 r. w poradni rodzinnej przyjęto 772 pary narzeczonych i 6 singli.
e) Przygotowanie dokumentów do sakramentu małżeństwa
Proces przygotowania dokumentacji do ślubu w Irlandii jest bardziej uproszczony
niż w Polsce. Po pierwsze, metryki chrzcielne są ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia690. Powoduje to, że całą dokumentację można przygotować dużo wcześniej.
Po drugie, w Irlandii nie ma klasycznych zapowiedzi przedślubnych. Proboszczowie
irlandzkich parafii wystawiają natomiast dokument o adekwatnym znaczeniu – jest to
Letter of Freedom. W ramach irlandzkich diecezji przygotowuje się też oświadczenie
podpisane przez kogoś z rodziny, potwierdzające brak przeszkód do zawarcia małżeństwa oraz bycie stanu wolnego691.
Tabela 6. Zestawienie dokumentów do ślubów wysłanych do Polski
Przygotowanie dokumentacji na potrzeby ślubów
w Polsce (licencja)
Rok
Archidiecezja Dublin
Parafia St. Saviour’s
2004
4
2005
10
 . Piwońska jest specjalistką II stopnia, która nie tylko może udzielać porad, ale i przygotowywać innych do takiej
K
posługi. M. Dadura jest absolwentką KUL-u w dziedzinie problematyki rodzinnej i poradnictwa rodzinnego.
690
W Polsce jest to trzy miesiące zarówno dla dokumentów kościelnych jak i cywilnych.
691
Jest to bardzo prosty dokument, w formie oświadczenia, który muszą dostarczyć sami zainteresowani, czyli narzeczeni. W takim wypadku odpowiedzialna prawna jest po stronie składającego oświadczenie.
689
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Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011-2012**

Przygotowanie dokumentacji na potrzeby ślubów
w Polsce (licencja)
Archidiecezja Dublin
Parafia St. Saviour’s
53
brak danych
79
brak danych
130
43*
231
129
203
99
brak danych
103

* - za okres 5 ostatnich miesięcy w 2008 r.
** - stan na dzień 31 maja 2012.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z kancelarii parafii St. Saviour’s oraz na podstawie
informacji przekazanych 30.11.2010 r. z Kurii Archidiecezjalnej w Dublinie przez asystenta kanclerza
ks. Fintana Gavina.

Tabela nr 6 jest zestawieniem dokumentów przygotowanych w ośrodku Dominikanie dla Polaków w porównaniu z wszystkimi dokumentami przygotowanymi w archidiecezji dublińskiej692. Dokładne dane z protokołów przedmałżeńskich w ośrodku
Dominikanie dla Polaków zaczęto rejestrować od sierpnia 2008 r. poprzez założenie
prostych rekordów. W okresie od lutego 2006 r. do początku sierpnia 2008 również
przygotowywano dokumenty na potrzeby ślubów w Polsce, ale dane za ten okres są
niekompletne. Wskazane w tabeli liczby protokołów nie dotyczą sytuacji, gdy dokumenty posyłano do innych krajów, gdzie miał odbyć się ślub. Były to: Włochy, Jamajka, Martynika, Malta, Francja, Cypr.
Tabela 7. Liczba małżeństw zawartych w parafii St Saviour’s wg. kraju pochodzenia
Rok
Irlandia Polska Słowacja Hiszpania Mieszane
Razem
2000
5
1
2
8
2001
7
7
2002
5
5
2003
6
6
2004
5
1
6
2005
1
1
2006
3
3
2
8
2007
4
1
1
6
2008
4
13
17
2009
3
9
1
2
15
2010
2
1
1
2
6
2011
2
4
1
2
1
10
692

 or. Statistics for Marriages in Poland from the Archdiocese of Dublin. Done by Reverend Fintan Gavin, AssiP
stant Chancellor Archdiocese of Dublin, Chancellery Archbishop’s House, Drumcondra Dublin 9 [maszynopis
w zbiorach autora].
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Rok
2012*
Suma

Irlandia
47

Polska
3
33

Słowacja
2

Hiszpania
5

Mieszane
11
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Razem
3
98

* - stan na dzień 31 maja 2012.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z kancelarii parafii S. Saviour’s.

W ostatnich latach liczba polskich ślubów zawieranych w kościele St Saviour’s zaczęła wzrastać. Ponadto w ostatnich trzech latach zaczęło pojawiać się więcej związków mieszanych. Są to zarówno związki w aspekcie narodowościowym (polskoirlandzkie), jak i w znaczeniu wyznaniowym i religijnym: katolicko-prawosławny,
katolicko-niewierzący, katolicko-muzułmański, katolicko-hinduistyczny.
Kolejna tabela (nr 8) ukazuje jeden z ważnych aspektów, pojawiających się podczas przygotowania do małżeństwa. Pary zgłaszające się w większości zamieszkują
razem przed ślubem.
Tabela 8. Uczestnicy kursów przedmałżeńskich w duszpasterstwie polskich emigrantów
Liczba par uczestniczących w kursie
Wspólny
adres
Różne adresy
Data kursu
zamieszkania
zamieszkania
obojga uczestników
obojga uczestników
XII.2008
49
8
II.2009
54
6
III.2009
45
3
V.2009
38
6
III.2010
50
6
IV.2010
40
6
VI.2010
49
5
X.2010
36
7
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z kancelarii parafii St. Saviour’s.

Podobna sytuacja towarzyszy spisywaniu protokołów przedmałżeńskich. Wydaje się,
że stawia to przed duszpasterzami wielkie zadanie podejmowania wysiłku w doprowadzaniu do pełni sakramentu małżeństwa. W praktyce oznacza to większe zrozumienie
dla sytuacji emigrantów, wsłuchanie się w ich problemy oraz proponowanie konkretnej pomocy duszpasterskiej polegającej bardzo często na cierpliwym towarzyszeniu
kapłana konkretnym parom, pragnącym przygotować się do sakramentu małżeństwa.
3. Propozycje pastoralne
W oparciu o przedstawione dane pochodzące z prowadzonych badań można sformułować kilka wniosków uniwersalnych. Pierwszy i podstawowy wniosek, to potrzeba
otwarcia na przyjęcie imigrantów, niezależnie skąd przybywają, jakim mówią językiem
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oraz jaki mają kolor skóry. Wydaje się, że szczególnie otwartość na ludzi młodych
i małżonków ma duże znaczenie. I to wymaga specjalnych warunków dla posługi. Skoro 60-80% polskich imigrantów stanowią ludzie młodzi, powoduje to, że wielu z nich
szuka w różny sposób pomocy: począwszy od sakramentalnej, a skończywszy na wielu
zwyczajnych pytaniach dotyczących codzienności życia w Irlandii.
Kolejną sprawą jest zagadnienie integracji migrantów. Podstawowym zagadnieniem jest posługa sakramentalna wobec nowoprzybyłych. Dopiero druga generacja
imigrantów będzie się bardziej integrować z społeczeństwem i Kościołem lokalnym.
Warto migrantom zapewnić warunki do uczestnictwa w sakramentach w ich własnym
języku. Co jakiś czas zalecane jest łączenie różnych grup imigrantów, szczególnie
ważne jest to podczas liturgii świątecznych. Takie działanie jednoczy podstawową
wspólnotę parafialną i jest okazją do wzajemnego poznania się różnych grup językowych istniejących w danym miejscu.
Wydaje się, że można zaproponować różne formy posługi, współistniejące w ramach jednego modelu pastoralnego. Duszpasterstwo dla Polaków w ramach irlandzkich parafii, wydaje się obecnie równie dobrym i możliwym rozwiązaniem. Ważnym
zadaniem jest tworzenie zarówno parafii personalnych, jak i kapelanii w ramach
irlandzkich parafii.
Wydaje się, że konieczne byłoby już dzisiaj przemyślenie potrzeby obecności polskich księży, którzy będą mogli posługiwać w obydwu językach, stając się niejako
mostem dla przyszłych pokoleń. W Irlandii rodzi się bardzo dużo polskich dzieci.
Dzięki wspólnym wysiłkom można wypracować, w dynamicznie zmieniającej się
sytuacji, kolejne propozycje duszpasterskie i integracyjne, dla obecnego i rodzącego
się na irlandzkiej ziemi nowego pokolenia polskich imigrantów. Wielu z nich zostanie tu przecież na długo, a może nawet na całe życie.
Zakończenie
Duszpasterstwo wobec emigrantów niesie wiele wyzwań. Dla pastoralnej działalności Kościoła jest to sytuacja bardzo dynamiczna, domagająca się odpowiedzi.
Posługa wobec młodych rodzin wymaga stałej troski i obecności duszpasterzy. Doświadczenia kapłanów posługujących w Irlandii mogą być bardzo pomocne w kształtowaniu wizji polskiego duszpasterstwa wobec imigrantów, którzy pojawią się w najbliższych latach w Polsce. Wraz z pojawieniem się migranci przyniosą nowe zjawiska
i będą oczekiwali odpowiedzi miejscowych duszpasterzy. Wymaga to przygotowania
od duszpasterzy i struktur kościoła lokalnego. Jest to jednak doświadczenie bardzo
owocne dla wspólnot parafialnych. I może być bardzo ubogacające.
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Summary
Pastoral care to Polish young couple in Dublin
Research based on the experience of Dominican Chaplaincy for Poles
This paper demonstrates the benefits of research, which was undertaken in Dublin
in the years 2006-2012. A great significance of pastoral care to Polish young couple
was the main subject of this analysis.
Polish migration into Ireland had been a marginal problem until Poland joined the
European Union. Before 2003 there were only a few thousands Poles there. However
since the beginning of 2004 the rapid increase of Polish emigrants has been recorded.
Between 2005 and 2008 their number rose sharply, and shortly before the beginning
of the economic crisis, in the middle of the year 2008 equaled about 300 000.The
characteristic attribute of this new group of emigrants was the fact that it mainly
consisted of young people, aged 24-32, and the huge percentage of them were young
graduates of universities.
Pastoral care to Poles in Ireland was officially founded at the beginning of 2005.
The Dominican Polish Chaplaincy in Dublin was established at the beginning of
2006, in the St. Saviour’s Parish. The main challenge for Dominican chaplains is
to provide pastoral care, to accompany and administer sacraments to young people
who wish to get married and start families. An analyses of pastoral problems which
appeared in the years 2006-2012 were also an attempt to describe the phenomena
accompanying Polish emigrants..
Finally, it seems appropriate to conclude that these studies have a basic role for
understanding the contemporary pastoral care to Polish young families. That means
creating new proposal for pastoral care for emigrants.
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IV. SZCZEGÓLNE
PRZYPADKI MIGRACJI
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Upadek Człowieka Radzieckiego – wybrane aspekty
migracji z Azji Centralnej do Federacji Rosyjskiej

Rosja nas karmi! Dzięki Rosji możemy w miarę dobrze żyć!
Strach pomyśleć, co by było gdyby nie Rosja!693
Wstęp
Masowa migracja zarobkowa z Azji Centralnej do innych regionów jest zjawiskiem nowym, związanym z rozregulowaniem rynku pracy w całym byłym bloku
radzieckim. Dla większość imigrantów krajem docelowym jest Rosja, w mniejszym
stopniu Kazachstan694. Wcześniej, Rosja nigdy nie doświadczyła migracji transgranicznej na tak wielką skalę. Zarówno w okresie carskim, jak później w Związku Radzieckim, migracje były głównie związane z przemieszczeniem się ludności
wewnątrz wielkiego Imperium695. Nigdy też wcześniej, migracje nie odgrywały tak
wielkiej roli w życiu społecznym i procesach kulturowych Rosji696. Rozpad ZSRR
i utworzenie nowych państw, oznaczało powstanie obszaru nowej, bliskiej zagranicy.
Tym samym duża część obywateli byłego ZSRR stała się automatycznie mieszkańcami innych państw, napływającymi do Federacji Rosyjskiej w charakterze migrantów.
Z byłych swoich przerodzili się w obcych, postrzeganych jako tania siła robocza,
niejednokrotnie wzbudzających obawy i niechęć.
 pinia wygłaszana przez wiele osób w Kirgistanie i Tadżykistanie, powtarzana w rozmowach przeprowadzonych
O
w latach 2006-2012 przez autorkę referatu.
694
Także: Turcja, USA, Ukraina, Izrael, kraje Unii Europejskiej i Półwysep Arabski, a od niedawna Korea Południowa.
695
W ZSRR migracja zarobkowa pomiędzy poszczególnymi republikami była ściśle planowana. Istniały specjalne
kwoty dotyczące liczby migrantów wewnętrznych ustalane w różnych częściach kraju zgodnie z zapotrzebowaniem na siłę roboczą. Przyjezdni dostawali czasową rejestracje upoważniającą ich do pobytu w danym miejscu,
a po kilku latach mogli ubiegać się o stały pobyt. W Moskwie istniał specjalny termin na określenie tego typu
mieszkańców limitcziki. Romodanowskij K., Rossija stała terpimee k trudowym migrantom, 2011, http://www.
memoid.ru [dostęp 30.05.2012].
696
W. Diatłow, Mitologizacja migracji chińskiej we współczesnej Rosji, seminarium, Instytut Wschodni UAM, 4,5 listopada 2011, zapis wystąpienia w pliku PDF dostępny na http://iw.amu.edu.pl [dostęp 28.05.2012].
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Prezentowany artykuł zajmuje się zagadnieniem zmiany wizerunku i statusu osób
pochodzących z byłych centralno-azjatyckich republik migrujących obecnie do Rosji.
Migracja rozpatrywana jest w kontekście przekształcenia statusu Człowieka Radzieckiego (obywatela ZSRR) w dwie kategorię Naszych – autochtonów i Obcych – ludności
napływającej do Federacji Rosyjskiej. Ze względu na wielowymiarowość problematyki
etniczności we współczesnej Rosji, niniejsza praca dotyczy głównie zjawiska migracji
z Azji Centralnej. Część prezentowanych zagadnień można jednakże odnieść do osób
pochodzenia kaukaskiego, jak również ludności napływowej z innych krajów.
Głównym pytaniem badawczym artykułu jest rola migracji w kształtowaniu życia
społecznego i procesów kulturowych Rosji ze szczególnym naciskiem na muzułmańskich imigrantów z Azji Centralnej: Tadżyków, Uzbeków, Kirgizów, Turkmenów,
Kazachów oraz innych. Artykuł jest wynikiem wieloletnich zainteresowań autorki
procesami społecznymi zachodzącymi w Azji Centralnej; powstał przy wykorzystaniu artykułów prasowych, raportów oraz wyników badań różnych instytucji oraz
w oparciu o doświadczenia z udziału w projektach badawczych oraz pracy w Kirgistanie i Tadżykistanie w latach 2006-2012.
1. Okres radziecki i próba stworzenia jednolitej ideologicznie koncepcji
Człowieka Radzieckiego
W celu prześledzenia skomplikowanego zjawiska zmiany statusu byłych obywateli ZSRR
pochodzących z południowych republik, należy cofnąć się do początków tworzenia państwa
radzieckiego u podstaw którego leżała marksistowsko-leninowska koncepcja zakładająca
modernizację społeczną opartą na zjednoczeniu ponadnarodowego proletariatu. Stworzenie
ZSRR miało być zaledwie początkiem wielkiej światowej rewolucji, mającej w przyszłości
objąć cały świat. Zakładano, iż Nowy Człowiek Radziecki stanie ponad tożsamością narodową, religijną i etniczną ─ w tym sensie reprezentował marksistowski ideał internacjonalizmu
będący jednym z warunków przebudowy stosunków społecznych. W okresie późniejszym
porzucono idee wielkiej światowej rewolucji komunistycznej i ostatecznie poprzestano na
budowie modelowego państwa radzieckiego, którego obywatele mieli uosabiać ideał człowieka komunistycznego. Wyłaniająca się z chaosu rewolucji nowa radziecka państwowość
wymagała integracji wszystkich narodów, grup etnicznych, plemion i etnosów pod wspólnym hasłem budowy socjalizmu oraz tworzenia wspólnej tożsamości.
W porewolucyjnej fazie kształtowania się państwowości radzieckiej, szowinizm
narodowy miał być piętnowany, zgodnie z naukami Lenina, jako jeden z przeżytków
epoki kolonialnej. Wszystkie małe narody i grupy początkowo otrzymały prawo do
kultywowania swoich obyczajów i tradycji. Przywilej, którego wcześniej były pozbawione znajdując się pod uciskiem carskiej Rosji. W tym sensie ideologia komunistyczna pozwalała na przerzucenie mostów między wojującymi grupami etnicznymi
dzięki obietnicy etnicznego samostanowienia697.
697

K. Tyszka, Nacjonalizm w Komuniźmie, Ideologia Narodowa w Związku Radzieckim i Polsce Ludowej, Warszawa 2004,
s. 198.

Anna Cieślewska, Upadek Człowieka Radzieckiego – wybrane aspekty migracji ...

349

Nowa ideologia podkreślała zjednoczenie światowego proletariatu przeciwko
wyzyskowi kapitalizmu: Robotnicy i Robotnice wszystkich krajów i ciemiężonych
kolonii wznieście sztandar Lenina! Przebudzenie mas społecznych różnych części
powstającego ZSRR i ich zaangażowanie w pracę na rzecz budowy komunizmu było
jednym z ważniejszych celów ideologii rewolucji październikowej. Nowy system
w założeniu miał dać wszystkim grupom narodowym i etnicznym możliwość współrządzenia państwem. Jednakże, jednym z większych dylematów twórców państwa
była bardzo uboga wiedza na temat ludów, które zostały włączone w jego skład.
Dlatego też, aby efektywnie zarządzać nowym państwem, należało utworzyć ramy
polityki narodowościowej.
Zarówno w Azji Centralnej, jak i w innych częściach ZSRR, specjalnie powołane
komisje ds. narodowościowych wraz ze specjalistami zajmującymi się polityką narodowościową, etnografami oraz orientalistami podjęły się sklasyfikowania i opisania
problematyki etniczności obszarów peryferyjnych. W procesie identyfikacji narodów
i grup etnicznych, wiele z nich zostało utworzonych właśnie przez specjalistów radzieckich. Przekształcano w ten sposób związki plemienne i rodowe, grupy społeczne i etnograficzne w narody oraz grupy etniczne. W rezultacie powyższych zabiegów,
przy aktywnym udziale przedstawicieli miejscowych elit, utworzono republiki narodowe reprezentowane przez tzw. nacje tytularne698.
Dogłębna analiza polityki narodowościowej ZSRR wychodzi poza zakres tej pracy, jednakże należy podkreślić, iż w przeciwieństwie do Kaukazu, gdzie kolonizacja
rosyjska przyspieszyła proces samostanowienia ludów kaukaskich699, w Azji Centralnej poza wąską elitą wykształconą w szkołach rosyjskich czy tatarskich, w okresie przedrewolucyjnym nie istniała identyfikacja narodowa w europejskim sensie
rozumienia tego terminu. Podstawową klasyfikacją była przynależność rodowa, plemienna, regionalna, religijna i społeczno-ekonomiczna, a jedynym wspólnym wyznacznikiem identyfikacji był islam. Utworzenie republik narodowych na bazie nacji
tytularnych było niejako pierwszym eksperymentem przeszczepiającym ideę państwa narodowego na tamte tereny. Osobne zagadnienie stanowi sposób podziału Azji
Centralnej, który w dużej mierze został przeprowadzony w konflikcie z tamtejszymi
wzorcami historyczno-kulturowymi.
Powstanie republik wraz z narodami tytularnymi było jednym z elementów ra rzed Rewolucją Październikową w 1917 r. Azja Centralna składała się z następujących części: Guberni Stepowej
P
podzielonej na dwa obwody: omski i semapalatiński oraz Guberni Turkiestańskiej podzielonej na 5 obwodów: fergański, samarkandzki, siedmiorzecki, syrdaryjski i zakaspijski; oddzielne Obwody turgajski i uralski oraz Emirat
Buchary i Chanat Chiwy. Po rewolucji istniały różne koncepcje organizacji obszaru Azji Centralnej. Ostatecznie
do 1936 r. powstało pięć zupełnie nowych tworów tj. Radzieckie Republiki Związkowe: kazachska, kirgiska,
tadżycka, turkmeńska i uzbecka; Republika Autonomiczna – karakałpacka (funkcjonująca w ramach Uzbeckiej
SRR) oraz jeden Górnobadachszański obwód autonomiczny. R. Abazow, The Palgrave Concise Historical Atlas
of Central Asia, New York 2008 (mapy: 33, 37).
699
Świadczyć mogą o tym zarówno powstania kaukaskie (XVIII, XIX w.), które wpłynęły na ukształtowanie identyfikacji ludów zamieszkujących przede wszystkim zachodnią i północną część Kaukazu, jak i ustanowienie w 1918
r., Zakaukaskiej Demokratycznej Republiki Federacyjnej, która funkcjonowała zaledwie kilka miesięcy, niemniej
jednak była próbą dążeń niepodległościowych Armenii, Gruzji i zupelnie nowego w tamtych czasach tworu –
Azerbejdżanu. Jednakże nawet tutaj tożsamość wielu grup nie była w tamtym czasie wyklarowana.
698
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dzieckich planów gruntownej przebudowy zarówno Azji Centralnej, jak i wszystkich
części Kraju Rad. Transformacja miała być nie tylko modernizacją w sensie rozwoju
infrastruktury, szkolnictwa, opieki zdrowotnej etc.; jednym z jej kluczowych celów
było skonsolidowanie różnorodnych ludów zamieszkujących ZSRR oraz nadanie im
nowej tożsamości radzieckiej, której podstawą była ideologia komunistyczna. Każda
z zamieszkujących grup w takim samym stopniu miała uczestniczyć w budowie komunizmu: Ludzi w kirgiskim stepie nauczyć idei leningradzkiego robotnika700.
Aktywizacja ideologiczna nierosyjskiej ludności zaowocowała włączaniem
w szeregi partii komunistycznej Uzbeków, Kirgizów, Turkmenów, Tadżyków, Karakałpaków i innych mieszkańców Azji Centralnej, którzy stopniowo zaczęli pełnić ważne funkcje we władzach swoich republik701. Stworzono cały system umożliwiający kształcenie się autochtonów na uczelniach w różnych częściach ZSRR, jak
również umożliwiano im uczestnictwo w życiu politycznym i kulturalnym. Właśnie
w ten sposób kreowano nowych obywateli, którzy mieli tworzyć państwo radzieckie.
W tym sensie człowiek radziecki miał stać się podstawową identyfikacją, a pozostałe
– narodowe, etniczne czy religijne tożsamości zostały zepchnięte na margines.
Mimo iż nie zrezygnowano z wpisywania do paszportu pochodzenia narodowego
czy etnicznego, ideologiczna integracja mieszkańców państwa radzieckiego przyczyniła się w pewnym stopniu do rozmycia istniejących różnic etnicznych i kulturowych. Jednocześnie, w momencie kryzysu ideologicznego mającego swój punkt
kulminacyjny w okresie pierestrojki, różnice te ujawniły się ze zdwojoną siłą, stając
się po rozpadzie ZSRR podstawą konfliktów etnicznych i narodowościowych.
Jednym z ważniejszych czynników, który wpłynął na integrację ludów Azji Centralnej na obszarze ZSRR, była II wojna światowa. W tym okresie ze względów na
działania wojenne prowadzone w europejskiej części Kraju Rad, część produkcji dla
celów wojskowych i przemysłu ciężkiego została przesunięta do Azji Centralnej.
Region ten był odpowiedzialny za dostarczanie żywności dla wojska – centralnoazjatyckie kołchozy i sowchozy dniem i nocą pracowały, aby wysłać mąkę, mięso
i inne produkty na front. Jednocześnie większość mężczyzn została powołana do
wojska, a na wsiach pozostały, kobiety, dzieci i starcy. Do dzisiaj nawet w bardzo
oddalonych wioskach regionu można zobaczyć pomniki z listami osób, które zginęły
podczas działań wojennych, a domy wielu kombatantów wieńczy gwiazda radziecka
lub inny symbol informujący o ich uczestnictwie w II wojnie światowej. Wielka Wojna Ojczyźniana była pierwszym wydarzeniem historycznym w państwie radzieckim,
z którym identyfikowała i do dzisiaj identyfikuje się duża część autochtonicznych
mieszkańców Azji Centralnej.
Po wojnie Azja Centralna funkcjonowała już jako integralna część Kraju Rad.
Powszechny system edukacji i zunifikowany model zatrudnienia przyczyniły się do
zmniejszenia różnic miedzy poszczególnymi częściami ZSRR, Tadżyk czy Kirgiz,
mimo iż wciąż egzotyczni w europejskiej części imperium, byli pełnoprawnymi oby700
701

K. Tyszka, Nacjonalizm w Komuniźmie..., dz. cyt., Warszawa 2004, s. 103.
Polityka koreizacji, czyli włączania lokalnych elit w struktury władzy, rozpoczęła się w latach 30-tych.
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watelami posiadającym takie same przywileje i ograniczenia jak inni mieszkańcy
kraju. Z drugiej strony, nieoficjalnie rosyjskość, nie zaś radzieckość, uważana była
dalej za swoisty ideał kulturowy a mimo oficjalnej polityki równości, kolonialna
wyższość czy uprzedzenia, niektórych przedstawicieli nacji europejskich w stosunku
do Azjatów i osób z Kaukazu towarzyszyły wzajemnym kontaktom przez cały okres
radziecki. Niemniej jednak, ich eskalacja osiągnęła ekstremalną formę dopiero po
rozpadzie państwa.
2. Nowy porządek - Swoi i Obcy. Imigranci z Azji Centralnej w Federacji
Rosyjskiej
Upadek ZSRR i powstanie nowych państw drastycznie zmieniło stosunki pomiędzy poszczególnymi grupami narodowościowymi i etnicznymi – rozpadł się nie tylko
system polityczny, ale i cały system wartości. Masowa migracja ludności pochodzenia europejskiego, jak również części centralnoazjatyckiej inteligencji na początku lat
dziewięćdziesiątych była bezpośrednią przyczyną zmiany składu etnicznego nowych
państw. Powstanie granic było jednoznaczne ze zmianą statusu prawnego większości
autochtonów z Azji Centralnej, przybywających do Federacji Rosyjskiej.
W wyniku masowego bezrobocia i restrukturyzacji rynku pracy, szczególnie
w trzech krajach Azji Centralnej: Kirgistanie, Tadżykistanie i Uzbekistanie, nastąpił
duży odpływ siły roboczej. Mimo trudności w dostępie do danych na temat bezrobocia w Turkmenistanie, wiadomo o znacznej liczbie migrantów zarobkowych z tego
kraju. Kazachstan jest dziewiątym państwem na świecie pod względem ilości przybywających do niego imigrantów, podczas gdy Rosja – drugim. Obecnie na terenie Federacji Rosyjskiej legalnie przebywa około 1,5-2 milionów imigrantów; liczbę osób
przebywających nielegalnie szacuje się na ok. 4-5 milionów (dane ekspertów są rozbieżne i mówią nawet o 12 milionach ludzi). Większość z nich to przybysze ze stron
Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), (90 % procent)702. Imigranci zarobkowi
wypracowują 6-8 % PKB Rosji. Większość z gastarbeiterów pracuje na budowach,
w usługach, bądź zajmuje się handlem czy też rolnictwem703,704. Według oficjalnych
danych, środki przesyłane przez migrantów stanowią 27 % PKB Kirgistanu, 41 %
PKB Tadżykistanu i 11 % PKB Uzbekistanu705.
 oza państwami bałtyckimi, Gruzją i Turkmenistanem, obywatele pozostałym państw obszaru post-radzieckiego
P
mogą przyjeżdżać do Rosji bez wizy.
703
K. Romodanowskij, Rossija stała terpimee k trudowym …dz. cyt., Jarzyńska K., Nowa koncepcja polityki migracyjnej Rosji, Ośrodek Studiów Wschodnich 2012, http://www.osw.waw.pl [dostęp 30.05.2012].
704
Cechą charakterystyczną migracji z Azji Centralnej jest to, że przynajmniej początkowo była to migracja mężczyzn, którzy pozostawiając swoje rodziny w kraju pochodzenia pracowali zagranicą. Obecnie, tendencja ta ulega
powoli zmianie (w zależności od kraju), jednak kobiety wciąż stanowią mniejszość wśród migrantów zarobkowych z Azji Centralnej.
705
Recent trends in remittances and migration flows in Europe and Central Asia: The best protection against economic crisis?, UNDP, http://europeandcis.undp.org. [dostęp 29.05.2012]. W rzeczywistości pieniądze przesyłane
do krajów podochodzenia przez migrantów mogą być dużo większe. Przykładowo wiadomo, że Tadżykistanie
wciąż funkcjonuje muzułmański system przesyłania pieniędzy poza oficjalnym obiegiem hawala. O istnieniu tego
systemu wspomina Romodanowskij K., Rossija stała terpimee k trudowym … dz. cyt., 2011. Informacja została
702
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Federacja Rosyjska nie była przygotowana na taką zmianę, zarówno strukturalną
jak i kulturową. Początkowo państwo starało się ograniczyć napływ imigrantów poprzez okresowe zmiany zasad dotyczących ich przebywania na terenie kraju. W latach
2000-2001 zaczęto podejmować próby stworzenia prawodawstwa regulującego potok imigrantów, ale nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów, zwiększyło natomiast
liczbę osób przebywających nielegalnie. Na nielegalnego migranta z każdej strony
czekają niebezpieczeństwa – łatwo go wykorzystać (ze względu na jego nieznajomość
prawa, języka etc.), można mu nie zapłacić należnego wynagrodzenia czy też zastraszyć. Termin rab(pol.: niewolnik) zaczął pojawiać się w odniesieniu do imigrantów,
nawet w potocznych wypowiedziach pracowników urzędów państwowych706.
Próby stworzenia ram polityki migracyjnej pojawiły się w nowym dokumencie
zatwierdzonym w czerwcu 2012, definiującym cele, kierunki i mechanizmy realizacji polityki migracyjnej w Rosji. Proponowany dokument jest odpowiedzią na problemy demograficzne Rosji i podkreśla pozytywny wpływ migracji na gospodarkę
kraju. Koncepcja ta przewiduje opracowanie systemu zachęcającego do osiedlenia
się w Rosji, jak również wypracowanie odpowiednich ram prawnych związanych
z rynkiem pracy. Dokument zakłada stopniowe upraszczanie procedur wjazdowych,
także tych związanych z zatrudnieniem, opieką medyczną oraz uzyskaniem meldunku przez cudzoziemców. Poza tym planowana jest realizacja programów integracyjnych mających ułatwić adaptację imigrantów707. Zgodnie z ostatnią informacją
podaną przez Ośrodek Studiów Wschodnich, 3 stycznia 2013 Prezydent Władimir
Putin podpisał nowelizacje do ustawy o statusie prawnym cudzoziemców w Rosji.
Ustawa pozwala pracodawcom na zatrudnianie cudzoziemców mających zezwolenie
na pobyt czasowy, ale nieposiadających zezwolenia na pracę. Treść innej podpisanej
przez prezydenta ustawy jest związana z obowiązkiem zapewnienia imigrantom należytych warunków socjalno-bytowych. Prezydent podpisał też zmiany w kodeksie
karnym dotyczące zaostrzenia kar za łamanie przepisów migracyjnych i uczestnictwo w organizacji nielegalnej migracji. Skuteczność proponowanej polityki zależy
jednak od stworzenia odpowiednich mechanizmów pozwalających na implementacje
ustaw708. W chwili obecnej migracja jest źródłem nieformalnych dochodów pracowników władz państwowych (milicja, służby meldunkowe) oraz licznych firm i osób
prywatnych, dlatego wprowadzenie w życie proponowanych rozwiązań może okazać
się trudne w praktyce,709.
potwierdzona w 2012 przez lokalną organizację pracującą w regionie sogdyjskim w Tadżykistanie (zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez tą organizacje liczba osób korzystających z systemu hawala zmniejszyła
się w ostatnim okresie).
706
W. Diatłow, Mitologizacja migracji chińskiej … dz. cyt.,2011, Instytut Wschodni UAM.
707
Ośrodek Studiów Wschodnich, http://www.osw.waw.pl, 2013 [dostęp 04.01.2013].
708
K. Jarzyńska, Nowa koncepcja polityki migracyjnej Rosji, Ośrodek Studiów Wschodnich, http://www.osw.waw.
pl, 2012 [dostęp 28.05.2012].
709
Wiele osób czerpie dochody z imigrantów na terenie Rosji; są to zarówno sami Rosjanie, jak i imigranci posiadający obywatelstwo rosyjskie czy długo przebywający na terenie FR i posiadający sieć odpowiednich kontaktów.
Istnieje cała sieć firm trudniących się wystawianiem fikcyjnych dokumentów meldunkowych (praktyka meldowania kilkuset imigrantów w jednym mieszkaniu); duże zyski czerpie też milicja oraz pracownicy służb granicznych
pobierający łapówki za brak odpowiednich dokumentów (Tamże). W wielu wypadkach nielegalni imigranci pada-
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Poza problemami strukturalnymi dotyczącymi stworzenia mechanizmów przyjmowania i adaptacji imigrantów w Federacji Rosyjskiej, kwestią kontrowersyjną pozostają relacje pomiędzy migrantami a społeczeństwem rosyjskim. W okresie ZSRR
zmiany w strukturze gospodarczej zapoczątkowane w dobie industrializacji wpłynęły
w niewielkim stopniu na migrację ludności z Azji Centralnej do innych republik.
Azjaci migrowali niechętnie, co można tłumaczyć specyfiką struktury społeczeństw
centralno-azjatyckich opartej na relacjach rodowo-plemiennych czy więzach rodowo-terytorialnych, gdzie migracja wiązała się z wyjściem jednostki poza znany sobie
system społeczny i rozpoczęcie funkcjonowania w nowym środowisku710. Ci wykształceni, mający kontakt z modelem proponowanym przez państwo radzieckie byli
z nim w większym stopniu zintegrowani, dla większości, jednakże wciąż najważniejszym odnośnikiem regulującym stosunki społeczne pozostały tradycje lokalne
funkcjonujące w obrębie danej grupy.
Jednocześnie, promowanie jedynego właściwego modelu kultury radzieckiej
z ograniczonym życiem religijnym stwarzało niewiele okazji do rzeczywistego poznania i zrozumienia tradycji różnych grup etnicznych i narodów włączonych w skład
ZSSR. Pozornie zateizowana Azja Centralna, w rzeczywistości pozostała religijna,
chroniąc tradycje islamu i stare obrzędy, szczególnie w wyizolowanych obszarach
wiejskich; nawet wysocy urzędnicy partyjni, z jednej strony oficjalnie popierający
ideologię marksistowsko-leninowską, z drugiej prywatnie uważający siebie za muzułmanów, nierzadko kultywowali zasady religijne u siebie w domu711. Stąd, obecna
migracja z Azji Centralnej do Federacji Rosyjskiej wiąże się również ze zderzeniem
kulturowym między centralnoazjatyckimi muzułmanami a świecką czy też chrześcijańską Rosją. Odrodzenie religijne, które nasiliło się od czasów pierestrojki, sprzyja
wzrostowi różnic światopoglądowych, kulturowych i religijnych.
W tym przypadku nie ma znaczenia to, że islam i chrześcijaństwo funkcjonowały
we względnej symbiozie w Rosji przez kilka wieków. Status społeczny autochtonów muzułmanów Tatarów czy Baszkirów jest inny niż przybyszów z Azji Centralnej. Z punktu widzenia kulturowego islam Powołża różni się od islamu Doliny Ferją ofiarą wyzysku pracodawców lub pośredników, którzy nie płacą miesiącami wynagrodzeń a gdy gastarbeiterzy
usiłują się sprzeciwiać są straszeni wydaniem w ręce władz i deportacją. Odnotowuje się też przypadki handlu
ludźmi – zarówno mężczyznami „sprzedawanymi” do ciężkich prac fizycznych, jak i kobiet w celach eksploatacji
seksualnej. Więcej na ten temat: S. Olimowa, N. Mamodżchanowa, Torgowla Ludźmi w Tadżykistanie, Duszanbe
2006.
710
Mała liczba migrujących osób związana była również z systemem pozwoleń na przemieszczanie się szczególnie
ludności zamieszkałej tereny rolnicze. W okresie do rewolucji październikowej, sezonowo również migrowali
mężczyźni szczególnie z biedniejszych górskich terenów zamieszkiwanych przez ludność osiadłą do bogatych
dolin Azji Centralnej, najmując się do różnych prac.
711
Znane są przypadki, kiedy to urzędnicy państwowi wywodzili się z rodzin znanych liderów religijnych – przykładowo syn był dyrektorem kołchozu a ojciec nieformalnym mułłą w tymże samym kołchozie; lub po przejściu
na emeryturę dyrektor kołchozu stawał się mułłą. Niektóre społeczności górskie, gdzie założono kołchozy czy
sowchozy w latach trzydziestych XX wieku, żyły tak naprawdę w izolacji, mając znikomy kontakt z językiem
rosyjskim (ze względu na brak Rosjan na tamtych terenach), którym posługiwała się tylko lokalna inteligencja.
Stąd obecna sytuacja, kiedy to ok. 70-80% mężczyzn jest w Rosji jest szokiem kulturowymnie tylko dla autochtonicznych mieszkańców FR ale również dla samych przybyszów z Azji Centralnej; dla niektórych jest to pierwszy
kontakt z cywilizacją europejską.
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gańskiej712. Inną kwestią pozostaje bardzo zróżnicowana i ulegająca dynamicznym
przemianom muzułmańska diaspora kaukaska czy zwiększająca się liczba nowych
muzułmanów-konwertytów. Pomimo iż obecne tendencje i wpływy wewnątrz społeczności muzułmańskiej Rosji wzajemnie się przenikają, poszczególne diaspory etniczne funkcjonują niezależnie od siebie. Ponadto, wzrastająca w całym świecie zachodnim i Rosji niechęć do islamu, jest dodatkowym czynnikiem, który negatywnie
wpływa na wizerunek imigrantów z Azji Centralnej w Federacji Rosyjskiej.
Wydaje się jednak, że decydującym czynnikiem przyczyniającym się do intensyfikacji anty-imigranckich nastrojów w Rosji jest niestabilna sytuacja gospodarcza.
Imigranci postrzegani są jako konkurencja na rynku pracy. Frustracja społeczna wynikająca z niepewnej sytuacji materialnej dużej części obywateli Federacji Rosyjskiej
katalizuje się w postaci kozła ofiarnego, jakim są imigranci. Z drugiej strony istnieje
duże zapotrzebowanie na pracowników wykonujących proste prace w sektorach już
i tak zdominowanych przez cudzoziemców. Prace, których Rosjanie podejmują się
niechętnie lub żądają za nie wyższego wynagrodzenia.
Jednocześnie wyniki różnych badań pokazują, że konkurencja na rynku pracy między migrantami a ludnością miejscową ma miejsce tylko w niektórych sektorach. Zgodnie
z danymi Instytutu Socjologii Rosyjskiej Akademii Nauk (IS RAN) z 2009 roku, około ¼
miejsc pracy może stać się obiektem zainteresowania zarówno autochtonów, jak i imigrantów, a napływ siły roboczej z innych krajów zagraża tylko niewykwalifikowanym pracownikom. Badanie przeprowadzone przez Międzynarodową Organizację Pracy (ang.:International Labour Organization [ILO]), wykazało, iż 50 % gastarbeiterów z Moskwy oraz
70 % z innych regionów, konkuruje o miejsca pracy z rdzennymi mieszkańcami713.
Powyższe czynniki wpływają na wzrost się nastrojów ksenofobicznych ewoluujących w stronę migrantofobii – obiektem niechęci nie są wszystkie osoby posiadające
nie-rosyjskie pochodzenie (termin нерусские w języku rosyjskim oznacza osoby obce
etnicznie i kulturowo – nie tylko osoby nieposiadające obywatelstwa rosyjskiego).
Negatywne opinie o migrantach głoszone przez nacjonalistów są prezentowane, jako
postawa patriotyczna i często goszczą w głównym nurcie dyskursu społecznego714,
zgodnie z przysłowiem Wszystkie karaluchy od sąsiadów, a cała bieda od przyjezdnych – wychodźców z Północnego Kaukazu oraz z postsowieckich, południowych
republik, określanych pogardliwymi epitetami czarnych, brudasów, rabów, ciórków
nadających się jedynie do wykonywania prostych prac715.
W ekstremalnej formie niechęć do imigrantów przejawia się w wystąpieniach na
tle rasistowskim. Morderstwa i pobicia dokonywane przez grupy neofaszystów lub
zwykłych chuliganów są nie rzadkim zjawiskiem w Moskwie, Sankt Petersburgu
 . Kaliszewskij, Adaptacija sredneaziatskich migrantow w Rossji. O chem goworit francuzskij opyt (chast II),
M
Fergana.Ru, 2007, www.fergana.ru, [dostęp 27.05.2012].
713
K. Romodanowskij, Rossija stała terpimee k trudowym…. dz. cyt., http://www.memoid.ru, 2011.
714
W. Diatłow, Mitologizacja migracji chińskiej …. dz. cyt., seminarium, 2011, Instytut Wschodni UAM.
715
Należy wspomnieć, iż Rosjanie, którzy nadal mieszkają w Azji Centralnej, również niejednokrotnie traktowani są
z pogardą na ulicach Moskwy, Petersburga czy innych miast rosyjskich, czasami nawet określani mianem ruskij
ciurek ze względu na nieco odmienny akcent.
712
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i innych miastach. Zgodnie z informacjami moskiewskiej organizacji SOVA, w 2010
roku zostało zarejestrowanych 443 ataków na tle rasistowskim, w tym odnotowano
42 przypadki śmiertelne. Jednocześnie tylko 297przypadki zakończyły się procesem
sądowym i skazaniem osób winnych popełnionych czynów (w większości wypadków atakujący działają w grupie)716, co dowodzi opieszałości oficjalnych struktur
w walce z ksenofobią i wystąpieniami na tle rasowym.
Mimo niechęci do imigrantów, zdecydowana większość społeczeństwa rosyjskiego potępia morderstwa i agresję, negatywnie odnosząc się do skinheadów i neofaszystów (71%
osób); tylko 2% popiera ich działalność. Panuje raczej przekonanie, że tak duża liczba imigrantów nie jest potrzebna Rosji. Część osób przyznaje, że przybysze z innych krajów mogą
przyczynić się do rozwoju gospodarki, ale nie powinni osiedlać się w państwie na stałe717.
Zgodnie z badaniem ankietowym przeprowadzonym w 2008 roku, 36 % respondentów twierdziło, że gastarbeiterzy przynoszą szkodę społeczeństwu rosyjskiemu, 32 %
uważało, że są potrzebni, natomiast pozostali badani mieli trudności z udzieleniem jednoznacznej odpowiedzi. Badanie IS RAN z opublikowane w 2009 roku, pokazuje, że 45 %
osób jest zdania, że w Rosji w ogóle nie są potrzebni imigranci i migranci, 19 % badanych
uważa, że w kraju mogą zostać tylko te osoby, które deklarują chęć zamieszkania na stałe,
zaś kolejne 19 % respondentów wyraziło opinię, że Rosja potrzebuje tylko imigrantów
zarobkowych, pozostali – 17 % myślą, że Federacji Rosyjskiej potrzebne są różne typy
imigrantów. Nastawienie ludności miejscowej do przybyszów z Azji Centralnej czy Kaukazu jest znacznie gorsze niż do osób z Europy Wschodniej (Białorusinów, Ukraińców
i Mołdawian); bardzo często nie odróżnia się też cudzoziemców o nieeuropejskim wyglądzie. Jeden z respondentów cytowanych badań wyraził opinię: Nie lubię Chińczyków,
nawet jeśli są Tadżykami. (org. Не люблю китайцев, даже если это таджики”)718.
Imigranci i autochtoni stanowią dwa odmienne światy, które rzadko spotykają się
ze sobą. Poza relacjami pracodawca – pracownik, najczęściej do wzajemnych kontaktów dochodzi w środkach masowej komunikacji, w sklepie, na bazarze, na ulicy,
urzędzie oraz innych miejscach publicznych (szkoły, uniwersytety, ośrodki zdrowia,
etc.). Jednak mimo nastrojów antymigranckich obecnych w społeczeństwie rosyjskim wielu przybyszów z Azji Centralnej podkreśla, że część Rosjan odnosi się do
nich normalnie. Znane są przypadki ostrzegania przez pracodawców swoich pracowników przed niebezpiecznymi dla Azjatów miejscami, zawożenie do domu w dniu
planowanych przez nacjonalistów manifestacji lub inne formy ochrony.
Na przestrzeni ostatnich sześciu lat regularnie zadaje osobom z Azji Centralnej pracującym okresowo w Rosji, pytanie na temat stosunku Rosjan do migrantów. Tylko niewielka część rozmówców w zdecydowany sposób wypowiada się negatywnie. Panuje
raczej przekonanie, że wszystko zależy od sytuacji i okoliczności oraz ludzi z jakimi
wchodzi się w kontakt, jak również od zdolności adaptacyjnych samych imigrantów.
Powszechnie nie darzy się tylko sympatią milicji, urzędników, czasami pracodawców
 OVA Center monitoring, http://sova-center.ru [dostęp 30.05.2012].
S
K. Romodanowskij, Rossija stała terpimee k trudowym…. dz. cyt., http://www.memoid.ru, 2011.
718
Tamże.
716
717
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i oczywiście skinheadów. Część osób przyznaje, że dobra znajomość języka rosyjskiego
i europejskiego sposobu zachowania niweluje bariery w kontaktach z Rosjanami. Niemniej jednak, coraz większy problem ze znajomością języka rosyjskiego, szczególnie
wśród młodzieży z wiejskich regionów Azji Centralnej, utrudnia wzajemne poznanie
się i częstokroć wywołuje niechęć Rosjan. Część z imigrantów nie ma okazji nauczyć
się języka, ponieważ przebywa w zamkniętych środowiskach, wykonując proste prace,
nie wymagające kontaktu werbalnego. W wielu wypadkach w danym środowisku jest
osoba, która zna rosyjski i za pewną opłatą pełni rolę tłumacza-organizatora; również
z tego względu, że wiele osób przebywa w Rosji tylko w celach zarobkowych, nie wiążąc z tym krajem przyszłości, nie czują potrzeby nauki języka.
Nowi obcy pozbawieni bezpieczeństwa, które gwarantowało im wcześniej obywatelstwo ZSRR, w większości przebywający nielegalnie w Rosji, tworzą zamknięte
środowiska. Ich izolacja wynika z bariery językowej i kulturowej, jak również ze
strachu przed prześladowaniami ze strony milicji lub neofaszystów. Wielu spośród
przyjezdnych przenosi do Rosji wzorce kulturowe z krajów swojego pochodzenia takie jak: tradycyjną klanowość czy patriarchalne układy, które kontrastują z odmiennym stylem życia Rosjan. Dlatego właśnie Rosjanie często wyrażają opinie podobne
do tych wygłaszanych przez obywateli Europy Zachodniej: Jeśli przyjeżdżają do nas,
to powinni się dostosować719. Część imigrantów wybiera Rosję nie tylko ze względów ekonomicznych. Wieki wpływów kultury rosyjskiej przyczyniły się do tego, że
w Azji Centralnej postrzegana jest jako kontakt z cywilizacją europejską i zachodnim
stylem życia. Niejednokrotnie następuje częściowa adaptacja wzorców rosyjskich –
niektóre zachowania są w konflikcie z wzorcami kraju przyjmującego720.
Ponadnarodowy człowiek radziecki ostatecznie uległ destrukcji, pozostał tylko mit,
fantom coraz słabiej widoczny w rozwarstwionym społeczeństwie Federacji Rosyjskiej.
Wcześniejsi sztucznie wykreowani „swoi” stali się w obecnych warunkach obcymi. Bez
rosyjskiego obywatelstwa i paszportu, dającego prawo do normalnego funkcjonowania
w społeczeństwie lub legalnego pobytu z pozwoleniem na pracę, migrant żyje w ciągłym
poczuciu zagrożenia ze wszystkich stron: w stosunkach z władzami, z pracodawcą, z pośrednikiem pracy czy w kontaktach z normalnymi obywatelami Rosji. Należy do podziemnego świata nielegalnych, jeszcze jednej warstwy, będącej produktem ubocznym modelowego państwa radzieckiego i wyłaniającego się nowego, rosyjskiego kapitalizmu.
Summary
Collapse of Soviet man – the selected aspects of migration from Central Asia
to the Russian Federation.
Mass migration from the former Soviet republics of Central Asia to other regions
is a new phenomenon, closely linked with the deregulation of the labour market dur719
720

Tamże.
K. Romodanowskij, Rossija stala terpimee k trudowym migrantam, 2011, http://www.memoid.ru.
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ing the transformation of the central economy to a free market. For a majority of
migrants from Central Asia, the main country of destination is the Russian Federation
(RF). Before the system shift, people from Central Asia were citizens of USSR. In the
aftermath of the dissolution of the big country, status of those people in the newly created RF was gradually transformed from “one of us” to “cheap workers” – migrants
but also strangers treated frequently with contempt, fear and distrust.
This paper deals with the issue of a change of status of people from Central Asia
in the contemporary Russia. The main research question applies to the nature of the
post-transformational change which influenced the ethnic relationship in the RF with
particular attention to migrant workers from Central Asia.
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Migracje żydowskich uchodźców z Europy do Azji
w czasie II wojny światowej. Getto w Szanghaju

Wstęp
Okres II wojny światowej był czasem niewyobrażalnego cierpienia, gehenny
i traumy dla członków narodu żydowskiego przebywających w różnych krajach europejskich. Wielu z nich z powodu realizacji założeń ideologii hitlerowskiej dotyczącej
eksterminacji Żydów oraz poprzez działania wojenne próbowało ratować swoje życie opuszczając Europę. Powszechnie znane są fakty dotyczące podejmowanych prób
wyjazdów na kontynent amerykański, natomiast niniejszy artykuł zajmuje się dotąd
mniej zgłębionym obszarem emigracji do Azji. Migracja okresu przed wybuchem II
wojny światowej i podczas niej to przykład uchodźstwa w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca oraz zagwarantowania najbliższym godnych warunków egzystencji.
Niniejszy artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jak wyglądał pobyt żydowskich uchodźców w Szanghaju, przez sojusznika Niemiec hitlerowskich, w kontekście
spotkania kultury emigrantów z kulturą miejscową i odmiennym systemem społecznoekonomicznym. W tym celu przedstawiona została najpierw sytuacja regionu i okoliczności przejęcia kontroli nad terytorium Szanghaju przez Japonię, następnie warunki życia
społeczności żydowskiej tam osiadłej oraz działalność jej przedstawicieli. W ostatniej
części przytoczone są wspomnienia i refleksje uchodźców żydowskich będące żywym
świadectwem dokumentującym zarówno atmosferę wówczas panującą jak i codzienne
życie w Szanghaju.
1. Szanghaj pod japońską okupacją
Wojna japońsko – chińska rozpoczęła się nagle, mając za swoje źródło incydent, do
jakiego doszło na znajdującym się 10 kilometrów na zachód od Pekinu moście Marco Polo
7 lipca 1937 roku. Oddziały japońskie starły się wtedy z oddziałami Chińskiej Narodowej
Armii Rewolucyjnej pod dowództwem generała Song Zheyuana. Powodem było zgło-
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szenie przez stronę japońską zaginięcia jednego ze swoich żołnierzy i żądanie możliwości
przeszukania terenu znajdującego się po kontrolą chińską.721 Mimo szybkiego odnalezienia
się zaginionego, ogień pomiędzy dwoma stronami został otwarty. Japońskie oddziały nie
były zbyt dobrze pod względem militarnym przygotowane do walki w miejscu rozpoczęcia
konfliktu, ale również strona chińska nie posiadała odpowiedniej ilości żołnierzy, aby móc
efektywnie odpowiedzieć na potencjalny atak. Sztab Generalny w Tokio nie wykazywał
zainteresowania kontynuacją działań militarnych w tym regionie. Ponadto chiński generał
Sung, pragnąc załagodzić zaistniałą sytuację, udał się 18 lipca 1937 roku na pogrzeb generała Tashirō, japońskiego dowódcy, który zmarł niespodziewanie. Podczas tej ceremonii
Sung przeprosił stronę japońską za otworzenie ognia przeciwko jej żołnierzom722.
Dzień wcześniej Jiang Jieshi723 oznajmił podczas publicznego wystąpienia o zamiarze
prowadzenia takiej polityki, której celem będzie niewycofywanie się z terenów będących
pod zwierzchnictwem przeciwnika. Było to tuż po tym, gdy wojska Kuomintangu pod
jego dowództwem wtargnęły na terytorium znajdujące się w pobliżu Pekinu. Oświadczył
również, mówiąc o incydencie z udziałem wojsk japońskich, iż jeśli Japończycy zajmą
Pekin, następnym ich celem będzie z całą pewnością Nankin, co spotkało się ostrą reakcją
rządu Japonii. Wydane zostało oświadczenie, w którym zawarto następującą treść odkąd
bezpieczeństwo w Chinach Północnych jest również kwestią pokoju w Azji Wschodniej,
władze chińskie muszą przeprosić nas za nielegalne antyjapońskie działania, i odpowiednio zagwarantować wstrzymanie się od takowych w przyszłości724. Nie udzielając odpowiedzi zadowalającej rząd japoński, wojska chińskie zjednoczone pod dowództwem
Jiang Jieshiego utworzyły linię obrony nad rzeką Yangzi, a najlepsze oddziały chińskie
zostały użyte do obrony Szanghaju i Nankinu przed spodziewanym atakiem Japonii725.
Szanghaj, który był przed wojną największym miastem na Dalekim Wschodzie, wielkim
centrum finansowym i portem otwartym dla cudzoziemców, stał się miejscem pierwszych
walk w wojnie między Japonią a Chinami726. Wojska japońskie wkroczyły do Szanghaju już
w 1932 roku po udanych działaniach w Mandżurii, ale wycofały się na skutek protestów
cudzoziemców, którzy nie chcieli tracić swoich wpływów727.Starcia między liczącą siedemdziesiąt jeden dywizji armią chińską, składającą się z 500 000 żołnierzy a liczącymi 200,
000 osób siłami japońskimi pod dowództwem generała Matsuiego Iwane rozpoczęły się
13 sierpnia 1937 roku728. Odziały chińskie wykazały się w tej walce dużo większą agresją,
jak również lepszym wyposażeniem niż sześć lat wcześniej w trakcie walk na terenie Mandżurii. Pomimo takiego stanu rzeczy armia japońska bardzo szybko opanowała sytuację
zarówno w powietrzu, jak i na wodach przybrzeżnych. Generał Matsui zaczął powoli wypierać siły chińskie z terenów przyległych do miasta. Punktem zwrotnym w walce między
M. Jansen, Japan and China from War to Peace 1894 – 1972, Rand McNally College, Chicago 1975, s. 393.
Tamże, s. 394.
723
Znany w literaturze PRL jako Czang Kaj-szek.
724
Tamże.
725
Tamże, s. 426.
726
E. Pałasz-Rutkowska, A.T. Romer, Historia stosunków polsko – japońskich 1904 – 1945, Trio, Warszawa 2009, s. 271.
727
Tamże.
728
M. P. Coble, Chinese Capitalist in Japan’s New Order: The Occupied Lower Yangzi 1937-1945, University of
California Press, London 2003, s. 11.
721
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Japonią a Chinami okazało się lądowanie 30, 000 żołnierzy japońskich nad zatoką Hangzhou na południu od Szanghaju, które nastąpiło 5 listopada 1937 roku729. Sześć dni później
16. Dywizja wylądowała nad rzeką Yangzi i po przypuszczonym na oddziały chińskie ataku
zmusiła je do stopniowego wycofania się z Szanghaju i okolicznych terenów.
W starciach tych nie ucierpiała zabudowa Dzielnicy Międzynarodowej, nawet
zrzucona przez pomyłkę na jej teren bomba z chińskiego samolotu poczyniła niewielkie straty. Natomiast Japończycy przejęli kontrolę jedynie nad fragmentem Szanghaju, zwanym potocznie japońskim miastem Hongkew.
Po trzech miesiącach walk setki tysięcy cywilów z części miasta administrowanej
przez władze chińskie musiały szukać schronienia na terenie wyżej wspomnianej Dzielnicy Międzynarodowej. Zdobycie znajdującej się pod administracją chińską części Szanghaju miało miejsce 5 grudnia 1937 roku730, a całkowite przejęcie władzy zaledwie siedem dni
później731. Marionetkowy rząd, który ustanowiony został na zajętych terenach miasta, był
tworem japońskiej armii. Nosił on nazwę Rządu Wielkiej Drogi (dadao zhengfu), a w jego
skład mieli wchodzić politycy pochodzący z Tajwanu. Poza zasięgiem nowoutworzonych
władz znajdowała się Dzielnica Międzynarodowa oraz Koncesja Francuska.
W oświadczeniu, jakie Rząd Wielkiej Drogi wystosował po objęciu władzy znalazło się następujące stwierdzenie określające cel polityki nowego ciała administracyjnego: (…) stawiamy sobie za cel ratunek ludzi przed katastrofą i wprowadzenie ich
w obszar Wielkiej Jedności (dadong)732. To stwierdzenie zaczerpnięte zostało z konfucjańskiej Doktryny Środka, w której znaleźć można zdanie, o tym aby zorganizować każdą wioskę, państwo, prowincję i naród w jedną Wielką Rodzinę733.
Na terenie Szanghaju rząd objął jurysdykcję nad sześcioma z siedmiu miejskich
dystryktów: Pudong, Nanshi, Hushi, Zhabei, Zhenru, Jiangwan, natomiast siódmy –
Wusong – był terenem, na którym stacjonowały wojska japońskie734.
Najbardziej aktywną częścią Rządu Wielkiej Drogi była policja. Kiedy w jednym
z japońskich magazynów chciano ukazać ówczesne władze w Szanghaju, zamieszczona została fotografia policjanta stojącego przed urzędem w dzielnicy Pudong735.
Policja ta często współpracowała przy rozwiązywaniu różnych konfliktów z innymi
służbami bezpieczeństwa, będąc jednocześnie jednostką niezbędną do utrzymania
i sprawowania całkowitej władzy przez nowy rząd.
Po objęciu władzy w znacznej części Szanghaju, Rząd Wielkiej Drogi ogłosił miesięczne zwolnienie z podatków wszystkich obywateli znajdujących się na terenie zniszczonym
przez działania wojenne736. Postępowanie takie miało na celu odciążenie miejscowych
przedsiębiorstw, jak również przyciągnięcie innych inwestorów w rejon Pudongu.
Tamże, s. 12.
In the Shadow of the Rising Sun. Shanghai under Japanese Occupation, red. Christian Henriot, Wen-Hsin Yeh,
Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 157.
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Ostatecznie Rząd Wielkiej Drogi przetrwał zaledwie pięć miesięcy. 28 kwietnia
1938 roku został on zastąpiony Szanghajską Komisją Miejską (DubanShanghai shi
gongshu), która znajdowała się pod kontrolą wojskową w większym stopniu niż miało to miejsce w przypadku poprzednich władz.737
Tak jak zostało wspomniane wcześniej, koncesja zagraniczna w Szanghaju stała
się samotną wysepką pośród terenów znajdujących się pod okupacją japońską. Właśnie termin samotna wysepka brzmiący w języku chińskim gutao stał się powszechnym określeniem na okres japońskiej okupacji738.
2. Społeczność żydowska i getto w Szanghaju
Historia żydowskiej społeczności w Szanghaju sięga połowy dziewiętnastego wieku,
kiedy to głównie Żydzi sefardyjscy zaczęli szukać nowego miejsca zamieszkania na terenach kontrolowanych przez rząd brytyjski739. Był to okres, kiedy w wyniku negocjacji
traktatu z Nanjing w 1842 r. wydana została zgoda na ustanowienie miejsca, w którym
obywatele Wielkiej Brytanii będą mogli bez żadnych przeszkód zakładać swoje firmy oraz
tworzyć miejsca zamieszkania dla kupców i pracowników tych przedsiębiorstw740.Jedną
z pięciu lokalizacji przedstawionych przez rząd chiński była błotnista równina nad rzeką
Whangpoo. Powstanie Dzielnicy Międzynarodowej w Szanghaju datuje się na 1854 r., gdy
dzięki porozumieniu stron brytyjskiej, francuskiej i amerykańskiej ustanowiono Francuską Koncesję (zwaną również French Town). Jej organem była zarządzającym Rada Miejska Szanghaju (Shanghai Municipal Council), którego członkami w późniejszych latach
zostali również Chińczycy i Japończycy741. Część tego obszaru nosząca nazwę Hongkew
zajęta została w 1937 roku przez wojska japońskie, co spowodowało konieczność ustosunkowania się strony japońskiej do przebywających na tym terenie obcokrajowców.
Jednymi z pierwszych żydowskich przedsiębiorców, którzy przybyli na teren Chin,
była pochodząca z Bagdadu rodzina Sassoon. Uciekając przed prześladowaniem ze
strony muzułmańskiej społeczności, członkowie rodziny zaczęli szukać schronienia
w angielskich koloniach. Żydzi sefardyjscy, którzy od wieków wiedli dostatnie życie na terenie obecnego Iranu, w wieku XIX – w momencie, kiedy zarówno wśród
mieszkańców, jak i władz Bagdadu zaczęły panować nastroje antysemickie – zdecydowali się na emigrację do miast takich jak Bombaj, Kalkuta czy Sydney742. W taki
sposób na terenie Szanghaju, który stał się również miejscem przeznaczenia, znalazło się kilka znaczących rodzin żydowskich zajmujących się handlem. Byli wśród
nich przedstawiciele rodów Kadoory, Hayim, Abraham czy Hardoon743.
Tamże, s. 183.
Tamże, s. 6.
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Wspomniana wcześniej rodzina Sassoon zajmowała się handlem opium. W związku
z taką polityką handlową, Eliasz Sassoon założył swoje przedstawicielstwo w Hongkongu, a następnie w Szanghaju, rozszerzając zakres swojej działalności na obróbkę
metali i włókien.
Społeczność żydowska w Chinach liczyła w 1895 roku wprawdzie tylko 175 osób,
ale była to silna i zorganizowana grupa, której liczba ciągle wzrastała744. W związku
z taką sytuacją podjęto decyzję o budowie Synagogi w Szanghaju, która została
oddana do użytku w 1870 roku. Do zwiększenia się członków społeczności żydowskiej przyczynił się napływ Żydów aszkenazyjskich, przybyłych z Rosji i Europy
Wschodniej, posługujących się głównie językiem jidysz. Dla osób tych stworzone
zostały instytucje, takie jak szkoła żydowska, w której w 1904 roku uczyło się 26
osób745.
Do wzrostu liczby Żydów w Szanghaju przyczyniła się wojna japońsko-rosyjska,
podczas której na teren tego miasta przybyło wielu starozakonnych pochodzących
z Rosji, a mieszkających na terenach Mandżurii. W związku z tak licznym napływem
ludności żydowskiej do Szanghaju, w maju 1909 roku ustanowiona została Organizacja Żydów w Szanghaju (JCAS), której zadaniem było jednoczenie wszystkich
wyznawców judaizmu746.W 1917 roku, po zakończeniu rewolucji bolszewickiej, na
terenie Szanghaju mieszkało około 4500 Żydów aszkenazyjskich747. Jednak to Żydzi
sefardyjscy tworzyli najbardziej liczącą się społeczność.
Tuż przed wybuchem II wojny światowej liczba żydowskich uchodźców z terenów
Niemiec, Austrii i Sudetów sięgnęła 401,000 osób748. Emigracja z tych terenów Europy
do Szanghaju zaczęła się już na początku lat trzydziestych XX wieku. W tym okresie
z samych Niemiec przybyło około dwudziestu rodzin749. Szanghaj okazał się jednym
z niewielu miejsc na świecie, do których możliwe było przeniesienie się osób wyznania
mojżeszowego. Drugim azjatyckim punktem przeznaczenia okazały się Filipiny, których władze zdecydowały się w 1938 roku wpuścić uchodźców żydowskich, chętnych
do zajęcia się rolnictwem na terenie tego państwa. Limit osobowy wynosił 10000 osób
rocznie750. Do ich dyspozycji oddana została niewielka wyspa o nielicznej rdzennej ludności – Mindanao. W związku z takimi restrykcjami dotyczącymi osiedlania się, Szanghaj okazał się dużo bardziej przyjaznym miastem dla Żydów zajmujących się głównie
handlem i rzemiosłem.
Z Europy do Szanghaju najwygodniejszym szlakiem komunikacyjnym była w latach trzydziestych XX wieku droga morska, którą obsługiwało dziewięć firm przewozowych. Z Genewy i Triestu wypływały statki łączące Stary Kontynent z Szanghajem.
Linie Blue Fanner łączyły ten azjatycki port z Londynem, natomiast statki wypływaTamże, s. 18.
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jące z Hamburga do Stanów Zjednoczonych zmierzały dalej do Chin751.Kolejnymi
operatorami byli, wypływający z Wenecji, Loido Triestino oraz Nihon Yūsen (Japońskie statki pocztowe), dokujący w Londynie752. Różnił się również czas podróży z poszczególnych portów i wynosił przykładowo: Wenecja – Szanghaj 24 dni, Marsylia
– Szanghaj 30-32 dni. Tak więc z każdego miejsca w Europie można było dotrzeć do
tego azjatyckiego portu w ciągu maksymalnie 5 tygodni753.
Wiele firm przewozowych postanowiło zarobić na uciekinierach z Europy, sprzedając bilety na rejs do Szanghaju po znacznie zawyżonych cenach. Zdobywszy bilety
na statek, Żydzi wyruszali w drogę, głównie przepływając Ocean Indyjski.
Osoby będące obywatelami niemieckimi miały ograniczoną możliwość wywozu
gotówki z kraju do 10 marek. Jednak udając się w podróż statkiem, przyznawana była
tak zwana kwota do użycia na statek, którą podróżny mógł zabrać ze sobą. Wydawana
ona była na terenie Niemiec przez firmy turystyczne w postaci kuponów754. Za ich pomocą można było nabywać na statku artykuły codziennego użytku, w związku z czym
uchodźcy kupowali bezcłowo produkty luksusowe. Od 10 czerwca 1940 roku, kiedy
Włochy dołączyły do krajów sojuszniczych III Rzeszy, wyjazd z Europy na Wschód
z portów włoskich stał się dla ludności żydowskiej niemożliwy. W tym wypadku jedyną drogą ucieczki pozostawała kolej transsyberyjska, jednak i ta zawiodła po wybuchu
wojny między Związkiem Radzieckim a III Rzeszą.
W związku z tak dużą liczbą uchodźców, niezbędna okazała się pomoc dla nowo
przybyłych. Utworzone w 1926 roku Stowarzyszenie Pomocy Żydom w Szanghaju
miało na celu niesienie pomocy uchodźcom z Rosji. Z kolei Żydzi niemieccy, którzy
przybyli w początkowym okresie imigracji, utworzyli w 1938 roku organizację HILFSFOND (Hilfsfond Fuer Deutsche Juden Shanghai) zajmującą się pomocą dla osób
przyjeżdżających z Niemiec. Organizacja ta jednak nie dawała sobie rady z napływem
coraz większej liczby ludności z Europy755. W związku z tym ustanowiony został
Międzynarodowy Komitet Pomocy Uchodźcom z Europy (International Committee
for Granting Relief to European Refugees) w skrócie IC, znany także pod nazwą Stowarzyszenie Komora, którego twórcą był Paul Komor, przedsiębiorca pochodzący
z Węgier756. Przybyłych uchodźców finansował również między innymi Victor Sassoon. Pomocy udzielał też Komitet Pomocy Europejskim Uchodźcom w Szanghaju
(Committee for the Assistance of European Refugees in Shanghai (CFA)), którego
przewodniczącym był Michel Speelman757.
W dokumentach Stowarzyszenia Komora są informacje na temat udzielonych
pożyczek po przybyciu do Szanghaju. Dzięki temu możliwa jest ocena liczby imigrantów z Europy pod koniec lat trzydziestych XX wieku. Ze względu na ogromną
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popularność wspomnianej pomocy finansowej, już rok po założeniu stowarzyszenia
po pożyczkę zgłosiło się ponad 1300 osób, natomiast w lutym 1939 roku z raportów
komitetu wynika, że zostały one udzielone 1049 osobom758.
Wspomniane organizacje były jednymi z głównych powstałych na terytorium
Szanghaju. Oprócz nich działały jeszcze stowarzyszenia Żydów holenderskich czy
sefardyjskich, które świadczyły pomoc nie tylko finansową, ale również organizowały życie kulturalne, społeczne czy religijne uchodźców. W 1940 roku liczba Żydów
przybywających do Szanghaju zaczęła gwałtownie spadać i osiągnęła liczbę zaledwie 1868 osób759, pod koniec października były ambasador RP w Tokio Tadeusz
Romer rozpoczął działalność w misji specjalnej, czuwając nad uchodźcami z Polski,
głównie Żydami, których władze japońskie przerzuciły do Szanghaju760.
Pomoc finansowa w 1940 roku wyniosła łącznie 3,522,680 juanów, przy ówczesnym
kursie dolara równym trzynastu juanom761. Szczególnym źródłem finansowania uchodźców był Joint Distribution Committe, który do stycznia 1940 roku przeznaczył około
100,000 dolarów na rzecz pomocy Żydom w Szanghaju, a w kolejnych miesiącach suma
przypadająca na wsparcie imigrantów wynosiła miesięcznie około 18,000 dolarów amerykańskich762. Podział tej kwoty kształtował się według danych z tabeli 1.:
Tabela 1. Wykaz wydatków JDC na 1940 r.
Wydatki JDC na 1940 r
Wydatki codzienne, takie jak wyżywienie i podstawowa
pomoc medyczna
Pomoc w nagłych przypadkach dla Żydów niezależnie
od miejsca pochodzenia
Pomoc związana z imigracją
Ogólna pomoc medyczna
Środki na ośrodki opiekuńcze dla dzieci
Opłata dla przedstawicielstwa w Nowym Jorku
Opłaty dla zagranicznych oddziałów JDC
Szkolenia zawodowe
Wspomaganie życia kulturalnego i religijnego
Serwis informacyjny
Finansowanie grup wsparcia
Pomoc finansowa

Źródło: N. Maruyama, Taiheiyō sensō to Shanghai no yudaya nanmin.

Procent
udzielonej pomocy
33.2
23.5
13.3
6.4
5.4
3.7
3.1
3.1
2.6
2.3
2.1
1.3

Po przybyciu do Szanghaju imigrantami zajmowały się lokalne stowarzyszenia
i osoby przybywające już od jakiegoś czasu na terenie tego miasta. W książce Ernesta
N. Maruyama, Taiheiyō sensō..., dz. cyt.
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Heppnera odnaleźć można wspomnienia z chwili przyjazdu do Chin w 1939 roku,
które bardzo dobrze przedstawiają ówczesną sytuację uchodźców z Europy:
Zostaliśmy zabrani do ogromnego budynku, zwróconego w stronę rzeki, którego dwa piętra zostały zamienione na tymczasowe schronienia, w których ustawione
były łóżeczka dziecięce. Na każdym z pięter znajdowała się toaleta i prowizoryczna
kuchnia zrobione przez osoby przybyłe wcześniej. Embankment Building, jak nazywano ten budynek, mieścił się niedaleko Garden Bridge nad rzeką Soochow. Rzeka
ta, nazywana przez niektórych najbardziej rwącą rzeką świata, była granicą między
Hongkew a resztą Międzynarodowego Dystryktu. Sir Victor Sasoon, jeden z najbardziej żywotnych Żydów świata, był właścicielem Embankment Building i przekazał
kilka pięter tego budynku, jako miejsce do zgłaszania się żydowskich uchodźców.
Tutaj moja matka i ja spędziliśmy pierwsze tygodnie próbując przystosować się do
nowego otoczenia763.
Jednak liczba osób przybyłych do Szanghaju tuż przed i w początkowej fazie
II wojny światowej nie była identyczna z liczbą tych, którzy zarejestrowali się w stowarzyszeniach niosącym pomoc. Niektórzy z uchodźców posiadali pomoc finansową
rodzin, które już wcześniej osiedliły się na terytorium Szanghaju, a ich liczbę szacuje
się w setkach osób.
Dużym problemem dla imigrantów była kwestia znalezienia mieszkania, które
ze względu na toczącą się wojnę japońsko-chińską nie były oddawane do użytku
od czasu rozpoczęcia się konfliktu. Z tego powodu zaczęto osiedlać się w dzielnicy
Hongkew, jednej z najtańszych wówczas w Szanghaju, gdzie miesięczny czynsz wynosił jedną czwartą sumy, jaką płacono we Francji końca lat trzydziestych764. Jednak
ta część miasta została również wskazana jako miejsce zamieszkania dla Japończyków przebywających na terenie Szanghaju, co spowodowało zawężenie terytorium,
na którym mogli osiedlać się uchodźcy żydowscy. Ograniczenia w zajmowaniu
mieszkań zostały podjęte w sierpniu 1939 roku765. Istniały dwa rodzaje kwaterunku
w Hongkew. Jeden z nich przeznaczony był dla Żydów europejskich, szczególnie niemieckich, wyznaczony między ulicami Chaoufoong, Kinchow, Alcock i Pingliang766.
Dla potrzeb uchodźców budynki szkół przekształcane zostały w bloki mieszkalne,
a znajdujące się na tym terenie parterowe i piętrowe budynki były wynajmowane od
prawowitych właścicieli i przekazywane dla imigrantów. Ten rodzaj zakwaterowania
określany był obozem nazywanym przez przybyłych Heim. Drugim rodzajem były
tak zwane mieszkania, które w rzeczywistości były domkami szeregowymi. W każdym z takich budynków znajdowało się dziesięć pokoi. Na jedną rodzinę przydzielony został jeden pokój pozostawiając kuchnię i łazienkę do wspólnego użytku. Tego
rodzaju zakwaterowanie otrzymało od sześciu do ośmiu tysięcy osób767.
Dużo poważniejszym problemem była kwestia znalezienia pracy. Osoby przybyłe
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z Europy były dużo lepiej wykształcone niż te, które pojawiły się w Szanghaju po
wybuchu rewolucji w Rosji. Również dla potencjalnego pracodawcy były one atrakcyjniejszym kandydatem na pracownika niż robotnicy chińscy, ze względu na zadawalanie się dużo mniejszą płacą w porównaniu do rdzennych mieszkańców miasta.
Przykładowo za wykonanie tej samej pracy Chińczycy otrzymywali miesięcznie 100
yuanów, a uchodźcy z Europy od 60 do 90 juanów768. W 1940 roku ze względu na
konkurencyjność Żydów zaczęły wybuchać strajki wśród chińskich robotników769.
Żydzi godzili się na niskie pensje i gorsze warunki pracy, gdyż kompensowali to
sobie pomocą udzielaną im przez wcześniej wspomniane organizacje, jak również
fundusze otrzymywane od bliskich z zagranicy.
Wśród uchodźców zaczęła pojawiać się jednak obawa, czy Rosjanie, którzy
mieszkali na terenie Szanghaju od czasów rewolucji, nie zaczną okazywać nastrojów
antysemickich ze względu na zajmowane przez Żydów miejsca pracy770. W związku
z tym rozpoczęto propagandę mówiącą o silnej religijności i poglądach prawicowych
tych osób, co miało uspokoić nastroje w społeczeństwie771.
Podsumowując, pod koniec lutego 1938 roku na terenie Szanghaju przebywało
lub mieszkało ponad tysiąc osób. Od tego czasu liczba uchodźców zaczęła gwałtownie rosnąć, wynosząc kolejno: w styczniu 1939 roku 1800 osób, w lutym 2300 osób,
w marcu 5000 osób, kwietniu 8400 osób, maju 11000 osób, sierpniu 16000 osób772.
Japonia, która wchodziła w skład paktu trzech – sojuszu, do którego należały jeszcze Włochy i Trzecia Rzesza - wbrew naleganiom ze strony Niemiec nie prowadziła
polityki eksterminacji Żydów. Uesugi Chitoshi, autor książki Yudayajin o tasuketa Nihon to Nihonjin (Japonia i Japończycy, którzy uratowali Żydów) stwierdza, że oprócz
Sugihary Chiune773, do ocalenia narodu żydowskiego w Azji przyczynili się jeszcze
związani z Szanghajem Matsuoka Yōsuke774, Tōjō Hideki775 oraz Itagaki Seishirō776.
Skazani przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu na karę
śmierci w opinii Uesugiego potraktowani zostali niesprawiedliwie777.
Natomiast Inuzuka Koreshige778, uratowany dzięki wstawiennictwu żydowskich
grup, miał niezaprzeczalny udział w ratowaniu uchodźców na terenie Szanghaju. Był
on jednym z pomysłodawców stworzenia obszaru w tym mieście przeznaczonego dla
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osób pochodzenia żydowskiego. Po przybyciu do Szanghaju 16 kwietnia 1939 r. od
razu zaczął przeciwdziałać antyżydowskim wystąpieniom zorganizowanym przez Rosjan. Ponadto silnie sprzeciwiał się płynącym nieustannie z Niemiec naleganiom na
prowadzenie polityki eksterminacji Żydów. Wbrew tym żądaniom współpracował z organizacjami zajmującymi się pomocą dla stale zwiększającej się liczby uchodźców.
Pomimo współdziałania rządów japońskiego i niemieckiego podczas wojny,
Szanghaj, który znalazł się pod okupacją japońską, okazał się schronieniem dla wielu
Żydów z Europy. Rząd Japonii nie poparł polityki Trzeciej Rzeszy i nie zastosował
się do niemieckiego planu eksterminacji narodu żydowskiego przebywającego na
terenach Imperium Japońskiego.
3. Wspomnienia uchodźców przebywających w Szanghaju
Zachowane wspomnienia z okresu pobytu w okupowanym Szanghaju, zarówno
te w formie pisanej, jak i dźwiękowej, mimo iż często przepełnione swego rodzaju subiektywizmem, są bardzo dobrym materiałem dla ponownego przyjrzenia się
sytuacji żydowskich imigrantów tuż przed i zaraz po wybuchu II wojny światowej.
Po Kristallnacht779 (Nocy Kryształowej) wielu Żydów postanowiło opuścić terytorium Niemiec, na którym panowały skrajnie szowinistyczne nastroje. Jednak droga
ucieczki z Europy była ograniczona ze względu na brak możliwości otrzymania wizy
do Stanów Zjednoczonych czy Palestyny.
Wśród imigrantów znaleźli się bohaterowie filmu dokumentalnego Shanghai
Ghetto w reżyserii Dany Janklowicz – Mann i Amira Manna (Rebel Child Production 2002). To właśnie dzięki ich wypowiedziom możliwe jest dokładne poznanie
motywów, jakimi kierowali sie uchodźcy wyjeżdżając do Szanghaju, jak również
przyjrzenie się ich sytuacji od momentu podjęcia decyzji o wyjeździe. Wszystkie
cytaty w poniższym rozdziale pochodzą z wyżej wspomnianego filmu.
Przed wybuchem II wojny światowej Żydom niemieckim pozostawiono możliwość
uniknięcia obozów koncentracyjnych dzięki szybkiej emigracji z kraju. Jak wspomniane zostało wcześniej, przedstawicielstwa dyplomatyczne nie udzielały już pozwoleń na
wjazdy do krajów będących bezpiecznymi dla żydowskich uchodźców.
Ze względu na przejęcie kontroli nad Szanghajem przez władze japońskie, miasto
to okazało się idealnym portem docelowym dla uchodźców z Europy. Jak wypowiada
się profesor Irene Eber z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie: Brak wymogu
wizowego przy przybyciu do Szanghaju był nieprawdą. Wizy były wymagane, aby móc
wykupić bilet na statek. Jednak kontrola paszportowa od lipca 1937 roku nie była już
w rękach władz chińskich, w związku z czym nikt nie kontrolował paszportów. Działo
się tak, ponieważ władze zagraniczne nie chciały przeprowadzać takiej kontroli, gdyż
779

 ristallnacht – pogrom Żydów niemieckich mający miejsce w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku w III Rzeszy.
K
Wydarzenie to wzięło swoją nazwę od ulic zasypanych odłamkami szkła pochodzącymi z wybitych witryn sklepów żydowskich. Wkrótce stały się one symbolem nastrojów antyżydowskich w hitlerowskich Niemczech. Był to
pierwszy z pogromów zainicjowanym przez władze niemieckie.
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w momencie wprowadzenia tego rodzaju działań strona japońska powiedziałaby, że
to ona chce zająć się kontrolą paszportów cudzoziemców, a z powodu niechęci wobec
kontroli przez Japończyków, nikt nie sprawdzał paszportów.
Jak wspomina Evelyn Pike Rubin, jej matka zdobyła potrzebną na wyjazd sumę
pieniędzy, dzięki czemu udało jej się wywieźć rodzinę do bezpiecznego Szanghaju:
Jak udało jej się zdobyć pieniądze? Mieliśmy pieniądze, jednak leżały one zamrożone
na naszych kontach. Mieliśmy jednak pozwolenie na wybieranie pieniędzy na potrzeby
gospodarstwa domowego. Więc moja matka pobrała, ile tylko mogła otrzymać i nabyła bilety na Hakozaki Maru, japoński statek, który wypływał do Szanghaju (…).
Betty Grebenschikoff wspomina: Opuściliśmy Niemcy w maju 1939 roku, pożegnaliśmy się z dziadkami. To było straszne. Moja mama krzyczała, moja ciotka krzyczała. Niemieccy sąsiedzi nie przyszli powiedzieć do widzenia, patrzyli przez firanki,
widzieliśmy ich, (…) ale nie wyszli. Byli przerażeni.(…). Również Rubin opisuje swój
wyjazd z Niemiec w następujący sposób: Kiedy dotarliśmy do granicy włoskiej i gestapo weszło do pociągu, moja mama powiedziała mi <<Wiesz, powinnaś być bardzo
cicho, nie odzywaj się, nie podnoś głowy, nie ruszaj się, o nic nie proś, po prostu
siedź>> – i pamiętam, gdy gestapo weszło do przedziału, aby sprawdzić dokumenty,
nie widziałam ich twarzy, ponieważ patrzyłam w dół. (…) Spytali tylko <<Papieren>>, czyli dokumenty, paszporty i co tam jeszcze było wymagane, jakieś pozwolenia, przeszli przez cały pociąg i po sprawdzeniu wszystkich opuścili go, po czym
ten ruszył i przekroczył granicę. Wszyscy śmiali się klaskali, i nagle skądś znalazł się
szampan, wystrzeliły korki – byliśmy poza granicami Niemiec.
Podróż do Szanghaju mogłaby wydawać się czymś niezwykle radosnym, gdyby
nie sytuacja, która zmusiła do jej odbycia. Rejs obfitował w liczne atrakcje, orkiestra
uprzyjemniała podróż, wszystko wyglądało tak, jakby to były wakacje. Harold Janklowicz również wspomina swoją podróż statkiem w następujący sposób: Udaliśmy
się w podróż japońskim statkiem o nazwie Hakozaki Maru. Była to wspaniała, czterotygodniowa podróż. Długa podróż, której każdy moment przyniósł niezwykłą radość.
(…) Również Sigmunt Tobias potwierdza: Moja mama kupiła bilet pierwszej klasy.
Mieliśmy więc dostęp do luksusowych kabin, gdzie było więcej jedzenia, niż ktokolwiek byłby w stanie zjeść (…).
Przybycie do Szanghaju niosło ze sobą wiele pytań. Uchodźcy znaleźli się w zupełnie obcej kulturze, w mieście, które było wielką niewiadomą, a dotarcie do niego
miało tylko jeden cel – przetrwanie. To było coś zupełnie innego od tego, co można
byłoby sobie wyobrazić. Absolutnie inne, mówi Betty Grebenschikoff. Janklowicz
potwierdza: Pamiętam uczucie strachu, ponieważ nie wiedziałem, gdzie byłem. To był
zupełnie inny świat, nieporównywalny tak samo jak biel i czerń.
Wraz z pojawianiem się coraz to większej liczby uchodźców, potrzebna była
pomoc z zewnątrz. Właśnie takiej pomocy udzielał Joint Distribution Committee.
Jednym z głównych problemów jaki miała z uchodźcami ta organizacja, było pojawienie się rzeszy ortodoksyjnych Żydów między innymi z Polski. Żądali oni odrębnego traktowania ze względu na to, iż byli inteligencją żydowską, jak również prze-
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strzegania zasad kuchni koszernej, co w czasach wojny było dużym kłopotem. Betty
Grebenschikoff wspomina tę pomoc następująco: Poszliśmy do kuchni polowej, aby
otrzymać pierwszy posiłek. Zorganizowane zostały domy dla osób które nie miały się
gdzie podziać, nazywane heime, które w rzeczywistości nie przypominały domów rodzinnych. (…) Dziwnym był widok ludzi w nowych, niemieckich ubraniach, gdyż nie
mieli pieniędzy na inne. Tak więc mężczyźni, zazwyczaj w kapeluszach i garniturach
w których było gorąco, kobiety w ładnych bluzkach i szpilkach, z pustym talerzem
w ręku, czekali na jedzenie ze wspólnej kuchni.
Po osiedleniu się w Szanghaju, imigranci zaczęli szukać pracy. Zajęcia, których
się podejmowali, bardzo często nie miały związku z posiadanym wykształceniem.
Mój ojciec kształcił się na mechanika zajmującego się maszynami do pisania przed
wyjazdem z Niemiec. Z tego, co udało się zarobić mojej mamie dzięki sprzedaży,
otworzyliśmy przedsiębiorstwo zajmujące się maszynami do pisania w brytyjskiej
części Szanghaju, gdzie zatrudnialiśmy chińskich mechaników – wspomina Evelyn
Pike Rubin. Również Betty Grebenschikoff opowiada o pracy swoich rodziców:
Moja mama zajmowała się domem. Ona i moja ciotka zajmowały się szyciem. Pruły
stare swetry i szale i szyły, aby zarobić trochę pieniędzy. Mój ojciec i wuj pojechali
szukać pracy w chińskich firmach w centrum Szanghaju. Ojciec dostał pracę w firmie
chemicznej, nie wiedząc absolutnie nic na temat tego, czym miał się zajmować. Ale
uczył się całymi nocami.
Jednak standard życia uchodźców był znacznie wyższy niż ten, który posiadali rodowici mieszkańcy Szanghaju. Organizacje niosące pomoc Żydom, starały się
zapewnić taki sam poziom, jaki mieli w Europie, natomiast Chińczycy wykonywali
najgorsze z prac. Aczkolwiek we wszystkich ze wspomnień imigrantów przewija się
stwierdzenie o bardzo dobrej współegzystencji między rodowitymi mieszkańcami
Szanghaju a uchodźcami. Janklowicz potwierdza te słowa: Bardzo miły Chińczyk,
który przychodził z bambusowym kijem, na którym zawieszone były koszyki, bardzo
zaprzyjaźnił się z moją matką. Przychodził nie każdego dnia, ale bardzo często, kilka
razy w tygodniu, i kiedy stał pod domem wołał w kierunku drugiego piętra ufi, ufi,
i wtedy moja mama schodziła na dół. Miał on trochę warzyw, jakieś dziwne ryby,
kurczaki, zawsze mieliśmy co od niego kupić. Była jego najlepszą klientką.
W 1939 roku, po ataku Niemiec na Polskę, wszystkie drogi ucieczki do Szanghaju
zostały odcięte. Działania osób, które próbowały jeszcze wydostać swoich bliskich
z Europy zakończyły się fiaskiem. Evelyn Rubin wspomina: Mój drugi wuj, Leo, który
wyjechał do Paryża, kiedy zorientował się, że we Francji nie dzieje się dobrze, napisał do mojej matki, że chciałby przyjechać do Szanghaju. Moja mama natychmiast
zareagowała. Poszła do organizacji zwanej HICEM, i złożyła dokumenty. Nie było
to nic trudnego, w tamtym czasie potrzeba było jedynie złożyć list, iż chce się kogoś
sprowadzić do Szanghaju(…). Nadszedł drugi list od wuja, mówiący o tym, iż został
on internowany i prosi o jak najszybsze wydostanie go z obozu. Moja mama nie mogła
zrozumieć, dlaczego nie otrzymał on dokumentów. Poszła do HICEM, gdzie zapewnili ją, że dokumenty zostały wysłane. Nie było żadnych informacji, ostatecznie moja
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mama była bardzo nieszczęśliwa. Poszła ponownie do HICEM i powiedziała, że nie
zajmuje to tak długo czasu, aby dostarczyć dokumenty do Europy, wiec coś musiało się
stać. Dlatego chciała otrzymać potwierdzenie wysyłki, ponieważ powiedziane zostało,
że dokumenty były wysłane. Byli dla niej bardzo mili, jednak zorientowali się, że nie
ma zamiaru opuścić biura. I kiedy wyjęto teczkę okazało się, że dokumenty nie zostały
nigdy wysłane. Wtedy moja mama powiedziała: <<Wezmę te dokumenty i sama je
wyślę>>. (…) Wzięła dokumenty i natychmiast nadała je listem poleconym. Jednak
w tym czasie okazało się, że Francja przegrała i listy nigdy nie dotarły do wujka(…).
Życie codzienne Żydów w Szanghaju zorganizowane było na wzór tego, które
wiedli w Europie. Działały szkoły pod patronatem władz brytyjskich, kluby sportowe, wychodziło wiele magazynów i gazet codziennych. Otworzone zostały kawiarnie, teatr niemiecki i żydowski, kabarety. Żydowska społeczność stworzyła w Szanghaju praktycznie samowystarczalne społeczeństwo.
Mimo że sytuacja w Szanghaju była zła, nie można było jej porównać z sytuacją
Żydów w Europie przed wojną. Jednak po ataku na Pearl Harbor również życie tych
pierwszych znacznie się pogorszyło. Laura Margolis, przewodnicząca JDC wspomina: Spojrzałam przez okno. Wszystkie statki w porcie stały w ogniu. Japończycy
przechodzili przez most, weszli do naszego hotelu i zajęli go.
Po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do wojny Japończycy zajęli Międzynarodowy Dystrykt, przesiedlając jego zachodnich mieszkańców na przedmieścia.
Wśród nich, znajdowali się również Żydzi, którzy od dawna mieszkali w Szanghaju,
jednak posiadali brytyjskie obywatelstwo, co czyniło ich wrogami nowych władz.
W związku z tym, ta grupa, która niosła pomoc uchodźcom, nie była już dłużej
w uprzywilejowanej sytuacji. Ich pieniądze zostały skonfiskowane bądź zezwolono
na ograniczone korzystanie z nich. Z chwilą rozpoczęcia wojny ze Stanami, wszelkie
formy pomocy z JDC zostały odcięte. Jednak Laura Margolis otrzymała zgodę na
pożyczkę od lokalnych przedsiębiorców, dlatego była w stanie kontynuować, choć
w umiarkowanej formie, pomoc dla uchodźców. Udałam się do kapitana Inuzuki,
pamiętał mnie. (…)Przyjął mnie bardzo dostojnie, urządził na moją cześć wspaniałą
ceremonię herbacianą. Następnie przeszłam do sedna rzeczy. Wiedziałam, że jestem
przedstawicielem wrogich sił, nie wiedziałam co się ze mną stanie. (…)Byłam gotowa
wziąć na siebie całą operację w Szanghaju i karmić tych wszystkich ludzi, jeśli on
da mi pozwolenie na podjęcie pieniędzy. Powiedziałam do niego: <<Spójrz, ty jako
przedstawiciel sił okupanta nie możesz pozwolić sobie na tylu głodnych ludzi. Jesteś
za nich odpowiedzialny. Z drugiej strony mogę ci pomóc (…). Jeśli dasz mi zgodę na
podjęcie pieniędzy>> – i zrobił to, o co prosiłam.
Sigmunt Tobias opowiada o tych czasach w następujący sposób: Lata wojenne
były tu niezwykle trudne. W takim sensie, że nie było wystarczająco jedzenia. I wszyscy ludzie cierpieli na zatrucie układu pokarmowego. Sytuacja żywieniowa była bardzo trudna w 1943,44,45. (…) Wielu ludzi było niedożywionych.
Gdy Żydzi bagdadzcy byli internowani razem z Brytyjczykami, Margolis poprosiła o pomoc Żydów rosyjskich. Jednak, kiedy wpływ III Rzeszy na Japonię był co-

372

Część 4. Szczególne przypadki migracji

raz większy, 18 lutego 1943 roku wszyscy Żydzi przybyli do Szanghaju po 1937
roku zostali zgodnie z rozkazem przesiedleni do wyznaczonego miejsca w dzielnicy
Hongkew. Tobias opisuje to w następujący sposób: Getto nie miało żadnych murów,
ponieważ jeśli w mieście pojawiłby się ktoś o wyglądzie Europejczyka, wiadome byłoby, że to któryś z nas, od kiedy wszyscy Amerykanie i Brytyjczycy zostali internowani w obozach.
Osobami, które zarządzały gettem, byli Akura i Goya780. To oni wydawali uchodźcom przepustki na wyjście z getta w celu podjęcia pracy zarobkowej. Jednakże uzyskanie takiego dokumentu nie było łatwe. Janklowicz opowiada o spotkaniu swojego
ojczyma i Goyi w celu uzyskania przepustki: Pan Goya był bardzo niskim mężczyzną,
mój ojczym natomiast był bardzo wysokim człowiekiem.(…) Denerwowało to tego
małego Japończyka, dlatego zdjął on rękawiczki i uderzył nimi mojego ojca w twarz.
Wskoczył na stół i uderzył go w twarz. Krzyczał na niego, że ma się wynosić i nie ma
co liczyć na przepustkę. Pamiętam tylko, że kiedy wróciłem do domu tego dnia zobaczyłem, że [mój ojciec – przyp. autora] był tylko cieniem, załamanym człowiekiem.
Evelyn Pike Rubin wspomina spotkanie swojej matki z Goyą następująco: „Biznes
mojej matki nie szedł już dobrze, ponieważ wielu Żydów nie umierało już tylko z powodu chorób, ale również z głodu, ze względu na brak żywności. (…) Dlatego napisała do jednego z klientów zamieszkałego we francuskiej koncesji, a była to pewna
Francuzka, i poprosiła ją o napisanie listu z potwierdzeniem, że nadal serwisuje jej
maszynę do pisania. Kobieta napisała ten list, a mama wystąpiła z nim o specjalną
przepustkę do pana Goi. Stanęła naprzeciwko niego, a on spytał<<Reperujesz maszyny do pisania?>> – ona odpowiedziała, że owszem, otworzyła wraz z mężem taki interes, a po jego śmierci nadal się nim zajmuje. Dostała przepustkę, a po jej otrzymaniu
zadecydowała, co z nią zrobi. Oczywiście nie miała zamiaru serwisować maszyn do
pisania. Miała przepustkę na wjazd do Koncesji Francuskiej. Co zrobiła, a co nie
było legalne, to fakt, że wysiadła z tramwaju przed wjazdem do francuskiej koncesji
i poszła do części miasta, gdzie nie chodzili ludzie z Zachodu. I kupiła trochę rzeczy
takich jak okulary przeciwsłoneczne, nylonowe rajstopy, pasy, szale i tym podobne.
Schowała je pod swoim przybornikiem i przeniosła na teren getta. (…) Działanie
nie przyniosło dużych pieniędzy, ale pozwoliło nam się utrzymać na poziomie trochę
lepszym niż głodowanie.
Zakończenie
Imigracja Żydów z różnych krajów europejskich do Szanghaju w okresie II wojny
światowej to jeden z mało znanych faktów historyczno-społecznych. Zaprezentowany materiał był próbą zmierzenia się z tematem z jednej strony nowym, a z drugiej skomplikowanych i złożonym. Zarówno przekrój kulturowo-społeczny grupy
imigrantów żydowskich w Szanghaju, jak i wewnętrzna konsolidacja oraz szybkie
dostosowanie do nowego miejsca w sytuacji gettowego odizolowania, a także spo780

Shanghai Ghetto, film dokumentalny, reż. Dana Janklowicz-Mann i Amir Mann, Rebel Child Production 2002.
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sób funkcjonowania przez okres trwania II wojny światowej wskazują na pozytywne
cechy obecne w tej grupie, a także na życiową zaradność i wzajemną solidarność.
Umiejętność odnalezienia się w trudnej sytuacji konfliktu między Chinami i Japonią,
stworzenie struktur pomocowych, zorganizowanie szkół, kawiarni oraz prowadzenie
zwyczajnego życia społeczno-kulturalnego było niekwestionowanym osiągnięciem.
Jednak późniejszy lęk przed bombardowaniem atomowym, który wcześniej dokonano na Hiroszimę i Nagasaki, spowodował szybkie opuszczenie Szanghaju przez
większość żydowskich uchodźców w celu odnalezienia nowego miejsca do życia po
zakończeniu wojny.
Summary
The Migration of Jewish refugees from Europe to Asia during
the World War II Ghetto in Shanghai
In my article I answer the question: what did the Jewish migrations from Europe
to Asia look like during the Second World War by giving the example of Shanghai.
I also summarize the situation of the Japanese occupation of this city and present
the facts from The Second Sino-Japanese War. The Jewish community and ghetto
in Shanghai are presented as well. Furthermore, I analyse the memories of Jewish
refugees living in this city before the end of the war.
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W matni kizuna. Z(dez)integrowana wspólnota
japońskich imigrantów w Polsce

Wprowadzenie
Sieć relacji międzyludzkich, na której osadzona jest konstrukcja społeczeństwa
japońskiego, przyjęło się opisywać – zarówno w naukach społecznych, jak i zwyczajowo – przy pomocy dwóch określeń wyraziście oddających istotę problemu, jako:
silnie zhierarchizowaną oraz opartą na współzależnościach grupowych781. Z jednej strony, jednostka funkcjonująca w tego typu społeczności musi zrezygnować
z manifestowania własnej odrębności oraz indywidualności, poddając się dyktatowi wspólnoty, która określa charakter swoich członków. Z drugiej zaś, scedowanie
przez jednostkę prawa do samostanowienia na rzecz pewnej społeczności, umożliwia
jej korzystanie z materialnego i społecznego kapitału grupy, tak ważnych szczególnie w krytycznych momentach życia ludzkiego, spowodowanych na przykład przez
katastrofy naturalne. Te ostatnie z kolei są testem trwałości więzów integrujących
członków wspólnoty oraz sprawdzianem skuteczności podejmowanych przez nią
działań, mających na celu między innymi ochronę i pomoc osobom wchodzącym
w skład określonej grupy. Prawdziwość przywołanej na początku paragrafu tezy
o sile relacji grupowych w społeczeństwie japońskim stała się tematem publicznej
dyskusji właśnie po tragicznych doświadczeniach związanych z trzęsieniem ziemi,
które nawiedziło Japonię w marcu 2011 r.
W efekcie wywołanej przez wstrząsy sejsmiczne fali tsunami oraz zagrożenia skażeniem radioaktywnym po zniszczeniu reaktorów elektrowni w Fukushimie, śmierć
poniosło dziesiątki tysięcy osób, a setki tysięcy ewakuowano z terenów dotkniętych
katastrofą. Kataklizm ten zmienił fizyczną oraz społeczną mapę Japonii, z której
zniknęły całe miasta, wioski oraz infrastruktura drogowa, doprowadzając w konse781

 orównaj H. Araki, Nihonjin no kōdō yōshiki [Wzory zachowań Japończyków], Kodansha, Tokyo 1973; Y. SuP
gimoto, An Introduction to Japanese Society, Cambridge, New York 2010; D. H. Slater, Social Class and Identity
in Postwar Japan, w: V. L. Bestor, T. C. Bestor i A. Yamagata (red), Routledge Handbook of Japanese Culture and
Society,. Routledge, New York and Oxon 2011, s. 103-116.
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kwencji do rozpadu wspólnot lokalnych, sąsiedzkich, przyjacielskich czy wreszcie
rodzinnych. Obnażył także prawdziwy obraz oraz kondycję relacji, więzów międzyludzkich, określanych po japońsku terminem kizuna [絆] (więzy, związki), które
stały się przewodnim tematem dyskusji publicznej, toczonej w mediach w odniesieniu do symbolicznego wymiaru skutków tragedii. Tym mniejszym zaskoczeniem
były więc wyniki dorocznej ankiety, będącej narzędziem wyboru słowa albo ideogramu roku, ogłoszone przez Japońskie Stowarzyszenie Znaków w połowie grudnia 2011 r.782 Za wyraz najpełniej oddający atmosferę wydarzeń dwunastu miesięcy
naznaczonych kataklizmem uznane zostało właśnie kizuna. W istocie doświadczenie
wspólnoty, poczucie przynależności i przywiązania do danej społeczności okazały
się być wartościami najwyżej cenionymi w tym trudnym okresie. Jednak publiczna debata o kondycji japońskiego społeczeństwa odkryła janusowe oblicze kizuna.
Szybką i skuteczną reakcją na skutki katastrofy Japończycy potwierdzili swój wizerunek silnie zintegrowanej wspólnoty oraz sprawnie działającego społeczeństwa
obywatelskiego. Z drugiej zaś strony, konflikty trawiące od wewnątrz społeczność
poszkodowanych czy też obawy przed społecznym wykluczeniem wyrażane przez
osoby pochodzące z terenów zagrożonych skażeniem radioaktywnym, ukazały negatywne aspekty bycia członkiem grupy kontrolowanej przez wytworzony w procesie
społecznych negocjacji kodeks seken [世間] (opinia publiczna, społeczeństwo).
Dyskusja na temat sieci relacji budujących wspólnotę Japończyków będzie trwała
co najmniej tak długo, jak długo odczuwalne będą skutki katastrofy z marca 2011 r.
Zaś niniejszy raport to jeden z głosów w tej debacie, a jego skromnym zadaniem
jest eksploracja znaczenia terminu kizuna oraz integralnie z nim związanego pojęcia
seken, przeprowadzona w oparciu o analizę relacji łączących japońskich imigrantów
przebywających na terenie Polski.
1. Cel badania i metoda badawcza
Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o znaczenie, jakie
w teorii oraz w praktyce nadawane jest emicznym koncepcjom kizuna oraz seken,
podstawowymi kategoriami kształtującymi relacje międzyludzkie w społeczeństwie
japońskim783. W związku z tym w przedstawionej tutaj analizie wykorzystane zostaną dwa rodzaje danych: dane teoretyczne oraz dane empiryczne. Te pierwsze to
wiedza czerpana ze słowników i rozpraw naukowych, w których podejmuje się problematykę wspomnianych terminów w kontekście sieci związków między członkami
Zwyczaj organizowania otwartej ankiety, w której Japończycy wybierają słowo/chiński ideogram, mający najlepiej
opisywać character najważniejszych wydarzeń mijającego roku zapoczątkowany został w 1995r., po trzęsieniu
ziemi które nawiedziło region Hanshin, w tym miasta Osakę i Kobe. Od tego czasu rokrocznie w listopadzie Japońskie Stowarzyszenie Znaków ogłasza konkurs, którego wyniki ogłaszane są zwykle w połowie grudnia tego
samego roku.
783
Porównaj H. Befu, Concepts of Japan, Japanese Culture and the Japanese, w: Yoshio Sugimoto (red.) Cambridge
Companion to Modern Japanese Culture, Cambridge University Press, Cambridge 2009, s. 21-38; T. Kuwayama,
Japan’s Emic Conceptions, w: Y. Sugimoto (red.), dz. cyt., s. 38-56.
782
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współczesnego społeczeństwa japońskiego. Natomiast empiryczna część tego tekstu
ma być uzupełnieniem informacji uzyskanych ze źródeł książkowych, a będzie się
koncentrować między innymi na wnioskach z niewielkiego badania o charakterze
eksploracji, przeprowadzonego przez autorkę na części populacji japońskich imigrantów, przebywających tymczasowo lub na stałe w Polsce.
Materiał empiryczny zebrany został przy wykorzystaniu danych statystycznych,
zamieszczonych na internetowych stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Japonii oraz polskiego Głównego Urzędu Statystycznego, a także poprzez zastosowanie jakościowych metod badawczych takich, jak badania terenowe i niejawna obserwacja uczestnicząca oraz półustrukturyzowane wywiady indywidualne. Te ostatnie
przeprowadzone zostały w formie ankiet, a służyć miały głównie triangulacji i ewentualnemu poszerzeniu horyzontu problemu badawczego o nowe aspekty. Początkowo
planowana była seria pogłębionych wywiadów indywidualnych, niestety próba ich
realizacji zakończyła się niepowodzeniem, dlatego też ostatecznie, autorka zdecydowała się oprzeć swoją analizę przede wszystkim na wnioskach wyciągniętych na
podstawie zapisów z dziennika, zebranych w ciągu trzech lat pracy w organizacji z japońskim kapitałem, umożliwiającej codzienny kontakt z badanymi. Hipotezy badawcze sformułowane w oparciu o te notatki były następnie weryfikowane w rozmowach
oraz za pomocą ankiet zawierających pytania otwarte, rozsyłanych drogą mejlową do
respondentów. Wprawdzie zwrot ankiet był niewielki – tylko dziesięć osób odpowiedziało na pytania autorki – jednak reprezentatywność w badaniach jakościowych nie
jest mierzona liczbami, lecz sposobem nasycenia treścią, a to kryterium zostało tutaj
spełnione w stopniu pozwalającym na udzielenie wstępnej odpowiedzi na pytanie
o kształt relacji międzyludzkich w grupie japońskich imigrantów przebywających
czasowo na terenie Polski.
Kolejną kwestią wymagającą wyjaśnienia jest powód, dla którego rozważania
o kształcie więzów społecznych (kizuna) prowadzone są w oparciu o wnioski wyciągnięte z obserwacji społecznych postaw, przejawianych w zachowaniach japońskich migrantów zamieszkujących terytorium Polski. Odpowiedź będzie taka, że
społeczeństwo polskie opisywane często jako homogeniczne rasowo i etnicznie ze
względu na niewielki odsetek migrantów w ogóle – zaledwie 0,1% zgodnie ze statystykami Eurostatu784 – wydaje się być laboratorium odpowiednim do badania grup
o odmiennym pochodzeniu. Dzieje się tak, ze względu na trudności, jakie napotykają
obcy, a w szczególności ci, których obcość podkreślana jest odmiennym wyglądem
fizycznym, w zintegrowaniu swojego życia, kultury, obyczajów, nawyków oraz spoobu postrzegania świata, z codziennym biegiem życia Polaków. Badania, które autorka prowadziła na społeczności Wietnamczyków, pokazały, że wysokość kosztów
emocjonalnych ponoszonych przez migranta próbującego dopasować się do kultury
kraju przyjmującego – w tym wypadku kultury polskiej – sprawia, iż tym bardziej zamyka się on w społeczności innych migrantów wietnamskich. Przy założeniu, że podobna zasada stosuje się do zachowań migrantów japońskich, można przypuszczać,
784

Eurostat, http://es.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/eurostat [dostęp 16.12.2011].
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iż relacje nawiązywane przez Japończyków między sobą w Polsce będą silniejsze,
niż podobne związki międzyludzkie, jakie nawiązywaliby oni w swojej ojczyźnie.
Zaś warunki sprzyjające intensyfikacji więzi międzyludzkich stanowią dobre środowisko do badania i zastanowienia się nad przypadkami, które zaprzeczają pierwszej
hipotezie badawczej postawionej w niniejszym badaniu. Zgodnie z nią Japończycy
migrujący do Polski na czas określony są automatycznie wchłaniani przez rezydującą w tym kraju społeczność swoich pobratymców i umiejscawiani na odpowiedniej
pozycji w hierarchicznie uporządkowanej sieci relacji.
Ponadto, nowi imigranci będąc członkami zorganizowanej grupy, otrzymują dostęp
do wypracowanego przez nią kapitału społecznego, który na potrzeby tego badania
rozumiany jest jako zbiór zachowań, reguł, ostrzeżeń oraz postaw ułatwiających funkcjonowanie w odmiennym od japońskiego pod względem religijnym, systemu wartości, języka etc. środowisku społecznym. Oznacza to tyle, że głównym źródłem wiedzy
o kraju przyjmującym staje się wspólnota migrantów, oraz że każdy Japończyk stosuje
te same rozwiązania wobec problemów życia codziennego, na które składa się szereg prozaicznych czynności, jak wizyta w sklepie, na poczcie, u lekarza, w urzędzie
etc. I wreszcie zgodnie z ostatnią hipotezą takie uzależnienie się migranta od pomocy
grupy zacieśnia jego relacje z jej członkami, generując permanentnie narastający dług
wdzięczności, który będzie się on starał spłacić lojalną postawą wobec wspólnoty.
Celem tej pracy jest próba stworzenia idiograficznego785 opisu kondycji kizuna,
czyli sieci relacji, które decydują o kształcie współczesnego społeczeństwa japońskiego przy wykorzystaniu materiałów zarówno teoretycznych, jak i danych pochodzących z badań empirycznych. Niniejsza analiza ma charakter eksploracji i służy
raczej zdefiniowaniu problemu, a także wyznaczeniu przyszłych kierunków badań,
niż wyciąganiu ostatecznych wniosków na postawione tu pytanie o istotę i znaczenie emicznej koncepcji kizuna oraz powiązanego z nią terminu seken. Kolejna część
tego artykułu poświęcona będzie właśnie nakreśleniu ram znaczeniowych obu zagadnień.
2. Kizuna oraz seken jako pęta wiążące świat pomiędzy
Jedno z pytań ankiety skierowanej do badanych dotyczyło sposobu rozumienia
i precepcji wspomnianych wyżej terminów. We wszystkich odpowiedziach dotyczących kizuna swoje odbicie znajdował kontekst bieżących wydarzeń, a respondenci
mieli świadomość debaty toczonej w mediach japońskich, ale i zagranicznych na
temat szczególnej roli, jaką relacje międzyludzkie odgrywają w procesie odbudowy zniszczeń zarówno tych materialnych, jak i niematerialnych, poczynionych przez
trzęsienie ziemi oraz falę tsunami. Warty jest tu podkreślenia sceptycyzm, z jakim
badani podchodzili do nagłego zainteresowania się tym aspektem życia społecznego,
a także ich brak wiary w to, że publiczne roztrząsanie kwestii więzi międzyludzkich
może spowodować poprawę jakości postawy obywatelskiej Japończyków. Scepty785

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce. PWN, Warszawa 2003, s. 45-49.
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cyzm ten wynikał z przekonania o tym, że punkt ciężkości w oficjalnej narracji przesunięty został zbytnio na pozytywny wymiar kizuna, opisywanego jako poświęcenie
dla poszkodowanych, co równocześnie odwracało uwagę od bolączek społecznych,
pogłębiającego się rozwarstwienia między biednymi i bogatymi, rozmaitych wykluczeń społecznych etc., które stanowią ciemną stronę problemu koegzystencji we
wspólnocie społecznej.
Co się zaś tyczy znaczenia terminu kizuna, badani zwracali uwagę na emocjonalny oraz duchowy aspekt związków między członkami wspólnoty rodzinnej, sąsiedzkiej czy też koleżeńskiej, budowanych przez jednostkę na przestrzeni całego jej
życia. W jednej z wypowiedzi kizuna kojarzona była z czymś pozytywnym, a nawet
pięknym (utsukushii), lecz również – ku zaskoczeniu autorki – efemerycznym.
W japońskich słownikach językowych kizuna oznacza po pierwsze: okowy, kajdany, więzy, oraz czynność pętania zwierząt, zakuwania w kajdany, ograniczania czyjejś
wolności786. Znaczenie to wyczytać można poniekąd z samej budowy znaku chińskiego
kizuna, którego lewy komponent nazywany itohen [糸], oznacza nć, sznur, więzy787. Definicja zawarta w Słowniku Klasycznego Języka Japońskiego788 odnosi się także do abstrakcyjnego wymiaru kizuna, to znaczy trwałych zawiązków międzyludzkich i w tym
właśnie sensie najczęściej używa się tego słowa współcześnie. Alternatywny sposób
zapisu wyrazu podaje Kōjien789, sugerując tym samym, że kizuna może być też skomponowane z: nici [糸] oraz świata [世] i używane w znaczeniu przywiązania do świata
albo: uczuć, których nie można się wyrzec, sytuacji emocjonalnego zaangażowania790.
Opisywane powyżej więzy łączą jednostkę ze światem, który ją otacza, to znaczy
seken [世間]. Pojęcie to jest konstytutywnym elementem kizuna, stanowiąc przestrzeń, w której zawiązują się relacje między jednostkami. Według respondentów
seken przywołuje wyobrażenie świata na zewnątrz (soto) wraz z osobami pochodzącymi z obcego środowiska i jest przeciwstawiany bliskiemu otoczeniu jednostki,
określanemu jako uchi, czyli tego, co wewnątrz. Z wypowiedzi badanych można
wywnioskować, że seken stanowi dla nich określone grupy w społeczństwie japońskim, z którymi stykają się na co dzień, ale i pewien zbiór przekonań oraz opinii
publicznych, którym w większości przypadków podporządkowują swoje zachowania. W tym sensie słowo to konotuje negatywne uczucie bycia nadzorowanym, albo
wręcz prześladowanym przez swego rodzaju oko społeczeństwa, którym skądinąd
nie należy się zbytnio przejmować, jak radzą respondenci.
Hasło w słowniku Kōjien podaje sześć definicji tego wyrazu, a wszystkie one
odwołują się do świata istot żywych i duchowych791. Wyjaśnienie kończą przykładoKangorin [Las znaków chińskich], wersja elektroniczna (CASIO), Shōgakkan, Tokyo 2008.
The New Nelson, Japanese English Character Dictionary, Andrew Nathaniel Nelson i John H. Haig (red.), Tuttle,
Tokyo 2002.
788
Kogo jiten [Słownik klasycznego języka japońskiego], wyd. 9, Matsumura Akira, Yamaguchi Akiho, Wada Toshimasa (red.), Ōbunsha, Tokyo 2001, s.387
789
Kōjien [Wielki ogród słów], wyd 4, Shinmura Izuru (red.), Iwanami Shoten, Tokyo 1997.
790
Tamże, s. 622. Tłumaczenie własne.
791
Tamże, s. 1437.
786
787
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we zwroty i powiedzenia z użyciem słowa seken takie, jak: seken shirazu (naiwny,
nie znający świata), sekentei (wygląd, reputacja), sekenbanashi (plotki), sekenbanare
(odrealniony, żyjący w innym świecie)792. Wszystkie te odniesienia do otaczającej
rzeczywistości zawarte w terminie seken tłumaczą także fakt, dlaczego właśnie to
pojęcie było japońskim odpowiednikiem konceptu społeczeństwa, stosowanego aż
do końca XIX w., kiedy to w 1874 r. utworzono wyraz (shakai), czyli społeczeństwo
w celu reprezentacji zachodniej idei w języku japońskim793.
Na potrzeby tej pracy stworzone zostały definicje operacyjne wyjaśnianych tutaj
terminów kizuna oraz seken. Są one w dużej mierze oparte na punktach wspólnych
dających się wskazać między hasłami słownikowymi, a wyjaśnieniami podanymi
w ankietach przez respondentów. Zatem kizuna rozumiane tu będzie jako sieć więzów
rodzinnych, sąsiedzkich, towarzyskich, zawodowych, społecznych etc., jakie jednostka zawiązuje w trakcie całego swojego życia. Obok wymiaru emocjonalnego, kizuna
zawiera także silny normatywny aspekt, tworzony przez seken794. Koncepcja ta będzie
używana tutaj w znaczeniu opinii publicznej, kodu moralnego, zestawu standarów
zachowań wypracowanych przez wspólnotę w trakcie społecznych interakcji oraz podzielanych przez członków tej społeczności. Wykroczenia przeciwko seken mogą być
surowo karane i prowadzić w konsekwencji nawet do wykluczenia ze wspólnoty. Jednak zdarzają się czasem przypadki, jak te opisywane w tym artykule, kiedy jednostki
dobrowolnie pozostają na marginesie życia wspólnoty, uwalniając się tym samym
niejako z kajdan wiążących ich z kłopotliwym otoczeniem innych migrantów.
3. Statystyczny Japończyk w Polsce. Próba portretu
Wedle danych statystycznych umieszczonych na stronie internetowej japońskiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych liczba Japończyków przebywających czasowo
w Polsce w roku 2009 wyniosła zaledwie 1138 osób (tabela 4)795. Gdyby porównać
statystyki z innymi krajami europejskimi, wówczas okaże się, iż Polska raczej nie
cieszy się zbytnim zainteresowaniem emigrantów z Japonii796. Liczba Japończyków
migrujących do Polski każdego roku wynosi nieco ponad 200 osób, co stanowi około
0,4% (tabela 1) wszystkich obcokrajowców przekraczających granicę polską każdego roku (tabela 2). Jednakże dane zaprezentowane w tabelach 1 i 4 pokazują, że
społeczność japońska w Polsce powiększa się w sposób wolny, lecz stabilny.
Tamże.
 . Yanabu, Honyakugo seiritsu jijō [Okoliczności formowania się języka tłumaczeń], Iwanami Shinsho, Tokyo
A
2010, s.17-19; S. Katō, M. Maruyama, Honyaku to nihon no kindai [Tłumaczenie w modernizującej się Japonii],
Iwanami Shinsho, Tokyo 2011.
794
N. Satō, Seken no me. Naze wataru seken ha <<Oni bakari>> na no ka [Patrzące seken. Dlaczego świat w którym
żyjemy pełen jest ludzi bez serca?], Kōbunsha, Tokyo 2004. K. Abe, Seken to wa nani ka [Czym jest seken?],
Kōdansha gendai shinsho, Tokyo 1995.
795
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii (MOFAJ) http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/tokei/hojin/index.html
[dostęp 12.01.2012].
796
Dla porównania, w tym samym roku we Francji przebywało 27.020 imigrantów narodowości japońskiej, w Niemczech 35.725 oraz 62.126 w Anglii. MOFAJ, http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/tokei/hojin/index.html [dostęp
14.01.2012].
792
793
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Tabela 1. Imigracja do Polski na okres co najmniej 12 miesięcy według płci migranta i kraju wcześniejszego pobytu
Kraj
2008
2009
poprzedniego
Ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety
zamieszkania
Ogółem
47880
32211
15669 56359
40002
16357
Kraje Unii
33675
24734
8941
40931
31470
9461
Europejskiej
Pozostałe kraje
14200
7473
6727
15421
8528
6893
Japonia
220
122
98
246
147
99
Źródło: GUS.

Tabela 2. Osoby przybyłe z zagranicy zameldowane na pobyt czasowy ponad 3 miesięcy w 2009 r. według płci i kraju poprzedniego zamieszkania
Kraj
poprzedniego
ogółem mężczyźni kobiety
miasto
wieś
zamieszkania
Ogółem
59233
33992
25241
45953
13280
Europa
41107
22122
18985
30766
10341
Azja
13158
8246
4912
10840
2318
Japonia
708
435
273
688
20
Źródło: GUS.

Kim zatem są ci nieliczni Japończycy decydujący się na przyjazd do Polski? Z analizy danych przedstawionych na stronach internetowych polskiego Głównego Urzędu
Statystycznego oraz japońskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynika, iż większość z nich to: mężczyźni w średnim wieku, z wyższym wykształceniem, oddelegowani przez japońskiego pracodawcę do pracy w polskim oddziale firmy (tabela 5) na
określony czas (tabele 3 i 4), którym w delegacji towarzyszy najbliższa rodzina (tabela
5) oraz którzy zwykle osiedlają się w dużych aglomeracjach miejskich (Warszawa,
Kraków, Wrocław etc.), raczej niż na prowincji (tabela 2)797.
Tabela 3. Cudzoziemcy, którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie i zamieszkanie na czas oznaczony według obywatelstwa
Zezwolenia na
Kraj
osiedlenie
zamieszkanie na czas oznaczony
obywatelstwa
2000
2005 2008 2009 2000 2005 2008 2009
ogółem
858
3589 3625 2936 15039 22625 228865 30563
Japonia
4
11
7
11
121
455
773
652
Źródło: GUS.
797

GUS, www.stat.gov.pl; MOFAJ, http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/tokei/hojin/index.html [dostęp 15.12.2011].
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Tabela 4. Japończycy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Rok
1996 1998 2000 2002 2005 2006
Ogółem
3467 4193 4729 5715 7656 8002
Polska (ogółem):
456
568
607
703
941 1193

2007
8051
1292

2009
7823
1138

Pobyt długoczasowy

338

432

461

557

790

986

1091

916

Osiedlenie

118

136

146

146

151

207

201

222

Źródło: MOFAJ.

Tabela 5. Japończycy w Polsce
Rok
Ogółem, w tym:
1. Pracownicy oddelegowani do pracy w Polsce
2. Członkowie rodzin pracowników
oddelegowanych do pracy w Polsce

2005
941
236

2006
1193
333

2007
1292
386

2009
1138
338

174

262

317

209

Źródło: MOFAJ.

Opisywana w poprzednim paragrafie grupa, tworzona przez pracowników oddelegowanych do pracy w Polsce oraz ich rodziny, stanowi najliczniejszą spośród czterech omawianych
w tej pracy kategorii imigrantów, wyróżnionych ze względu na cel migracji798. Wśród ponad
500 wniosków o pozwolenie na pracę składanych przez obywateli z japońską narodowością
(tabela 7), niemal 70% pochodziło od pracowników japońskich organizacji biznesowych, pozarządowych (JETRO) czy państwowych (Ambasada Japonii w Polsce). Istotną cechą charakteryzującą tę grupę jest fakt, że decyzja o migracji jej członków to wynik raczej polityki
organizacji, która ich zatrudnia, niż wyraz wolnej woli tych jednostek. Natomiast w związku
z tym, że japońscy migranci przebywający w Polsce z powodów zawodowych to ponad 50%
wszystkich migrantów, można stwierdzić, iż to właśnie te osoby będą reprezentantami dominującego wzoru migracji, narzucanego imigrantom należącym do pozostałych trzech kategorii. Ponadto, zawodowy charakter migracji determinuje również miejsca, gdzie osiedlają
się migranci, co – jak zostanie pokazane dalej – nie pozostaje bez wpływu na kształt kizuna,
tzn. relacji oraz więzi, jakie budują całą społeczność. Obecnie na polskim rynku funkcjonuje około 264 japońskich organizacji biznesowych (tabela 6), zlokalizowanych w większości
w specjalnych strefach ekonomicznych, w okolicy dużych aglomeracji miejskich (Warszawa,
Wrocław, Kraków, Toruń etc.). Fakt ten tłumaczy również poniekąd dlaczego Japończyków
łatwiej spotkać w wielkich ośrodkach miejskich, niż na wsiach czy w małych miasteczkach.
Tabela 6. Firmy japońskie w Polsce
Rok
2005
2006
Ogółem
92
157

2007
232

2008
264

Źródło: MOFAJ.
798

 US dysponuje jedynie ogólnymi danymi na temat liczby migrantów przebywających w Polsce, stąd nie jest możG
liwe oszacowanie jak liczne są grupy w wyróżnionych na potrzeby tego artykułu kategoriach migrantów.
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Tabela 7. Cudzoziemcy, którzy otrzymali zezwolenie na pracę w Polsce według
obywatelstwa i okresu ważności zezwolenia
2010
Okres
ważności
Kraj
2005
2007
2008
2009
zezwolenia
obywatelstwa
ogółem
do
powyżej
3 m-cy
3 m-cy
Ogółem
11151 14798 21733 32410 37121
379
36742
Japonia
335
477
532
553
390
0
390
Źródło: GUS.

Naukowcy, badacze oraz profesorzy należą do drugiej pod względem wielkości
grupy migrantów japońskich w Polsce. Co ciekawe rzadko w tej populacji spotkać
można młodych Japończyków, decydujących się na podjęcie regularnych studiów na
jednym z polskich uniwersytetów, w celu uzyskania dyplomu naukowego799. Głównego powodu tego stanu rzeczy należy upatrywać w barierze językowej, jako że oferta zajęć w językach innych niż polskich jest wciąż jeszcze uboga. Z drugiej strony
barierę tę łatwiej pokonują studenci Muzycznego Uniwersytetu im. Fryderyka Chopina w Warszawie, gdyż głównym medium komunikacji jest dla nich muzyka. W obu
przypadkach specyfika świata akademickiego, gdzie większość czasu poświęca się
na zajęcia uniwersyteckie także wywiera wpływ na formę relacji, jakie migranci japońscy realizujący w Polsce swoje kariery naukowe nawiązują z pozostałymi członkami społeczności migranckiej. Wydaje się, że ci pierwsi mają więcej okazji do kontaktów z Polakami oraz cudzoziemcami studiującymi lub pracującymi na polskich
uniwersytetach, niż z innymi Japończykami. Można też zaryzykować twierdzenie,
że to właśnie w tej grupie obserwuje się najwięcej małżeństw mieszanych, choć brak
statystyk potwierdzających to zjawisko.
Tabela 8. Japońscy stypendyści i naukowcy na polskich uczelniach
Rok
2005
2006
2007
Ogółem
136
174
174

2008
167

Źródło: GUS.

Japończycy przebywający w Polsce ze względu na partnera to trzecia dająca się
wyróżnić grupa migrantów (tabele 9 i 10). Osoby te pozostają w częstszym kontakcie raczej z polskim otoczeniem współmałżonka, niż z innymi Japończykami
mieszkającymi w Polsce. Fakt ten przeczy hipotezie autorki, która zakładała, że osoby z małżeństw mieszanych, podobnie jak to wynikało z prowadzonego wcześniej
badania na populacji imigrantów wietnamskich, będą szukali raczej kontaktów ze
społecznością partnera-obcokrajowca, ze względu na potrzebę zachowania i kulty799

 edług danych GUS w roku akademickim 2010/2011 wśród 17000 obcokrajowców studiujących w Polsce nie
W
odnotowano żadnych studentów z Japonii. GUS, www.stat.gov.pl.
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wowania oryginalnej kultury, języka i obyczajów. Jak się okaże w kolejnej części
artykułu Japończycy, którzy zakładają rodzinę z polskim partnerem nie rezygnują
z podtrzymywania zwyczajów kultury japońskiej, a pewien dystans, jaki zachowują
oni wobec wspólnoty pozostałych japońskich migrantów bierze się ze specyfiki kizuna oraz seken, kształtujących społeczność japońską, która prowadzi do podjęcia
decyzji o pewnego rodzaju samowykluczeniu się z tej społeczności przez Japonkę/
Japończyka tworzącego rodzinę z Polakiem/Polką.
Tabela 9. Małżeństwa zawarte w Polsce według kraju obywatelstwa małżonków
Kraj
obywatelstwa
2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010
kobiet
Ogółem
2119 2258 2260 2363 2658 2967 3076 1100
Japonia
7
2
11
6
6
9
7
15
Źródło: GUS.

Tabela 10. Małżeństwa zawarte w Polsce według kraju obywatelstwa małżonków
Kraj
obywatelstwa
2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010
mężczyzny
Ogółem
1433 1709 1223 1184 1192 990 1044 2883
Japonia
9
5
9
11
7
9
15
0
Źródło: GUS.

I wreszcie ostatnia kategoria japońskich imigrantów mieszkających czasowo lub
na stałe w Polsce to zbiór jednostek, które świadomie wybrały Polskę na kraj migracji i które egzystują na granicy obu wspólnot: japońskich migrantów i społeczeństwa
polskiego. W grupie tej znajdują się przede wszystkim ludzie wolnych zawodów,
artyści, dziennikarze etc., a ich strategie integracyjne tak ze społeczeństwem kraju
przyjmującego, jak i ze społecznością innych migrantów japońskich przybierają najczęściej formy od zupełnej izolacji, po częściową asymilację.
4. Smak shōyu
Portret japońskiej mniejszości w Polsce zrekonstruowany z danych numerycznych tworzy ramę hipotez i pytań badawczych, która zostanie w tej części artykułu
wypełniona treścią uzyskaną w trakcie trzyletniej niejawnej obserwacji uczestniczącej oraz odpowiedzi respondentów na pytania krótkiej ankiety. Informacje te zostaną
przedstawione w kolejnych częściach artykułu w formie zagregowanej, aby zapewnić badanym anonimowość. Ankieta miała zastąpić w pewnym sensie wywiad indywidualny, a jej pytania koncentrowały się wokół tego, jak wygląda życie migranta na
obczyźnie w perspektywie interakcji oraz relacji międzyludzkich. Poruszane w kwe-
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stionariuszu problemy dotyczyły takich kwestii, jak: kontakty z Japonią i członkami rodziny migranta, udział w życiu i aktywnościach społeczności japońskiej, wady
i zalety życia w nowym, nieznanym środowisku społeczno-kulturowym.
Pierwszą ogólną konkluzją jaka wyłania się z wszystkich narracji jest ta o tym,
że akulturacja w społeczeństwie polskim jest doświadczana jako proces wymagający
ogromnych wysiłków, szczególnie od tych migrantów, którzy przybyli do Polski ze
względów rodzinnych i planują pozostać w Polsce przez większość swojego życia.
Interesujące jest to, iż wszyscy ankietowani oraz rozmówcy autorki tego badania deklarują chęć powrotu do ojczyzny w nieokreślonej, dalekiej przeszłości. Swoją obecną
sytuację migranta postrzegają oni zatem jako stan przejściowy, zaś nadzieja na powrót
do kraju pełni dla nich rolę środka łagodzącego trudności codziennego życia.
Wszyscy moi informatorzy pozostają w stałym kontakcie ze swoją rodziną, przyjaciółmi, których zostawili w Japonii. Starają się też śledzić przebieg wydarzeń polityczno-społecznych w kraju korzystając z portali internetowych, telewizji satelitarnej, czy japońskiej prasy prenumerowanej przez niektóre organizacje japońskie.
Ponadto, odwiedzają Japonię i swoje miasto rodzinne w miarę możliwości nawet dwa
lub trzy razy do roku. W większości firm japońskich istnieje zwyczaj przyznawania
pracownikom oddelegowanym do pracy poza granicami kraju na okres dłuższy niż
rok, specjalnego urlopu na powrót do Japonii. W takim przypadku bilet powrotny do
kraju opłaca pracodawca. Nie wszyscy Japończycy jednak korzystają z tego przywileju, gdyż każda taka podróż wiąże się dla nich z obowiązkiem wizyty w japońskim
miejscu pracy. Mniej okazji do odwiedzin rodziny w kraju mają osoby z małżeństw
polsko-japońskich, głównie ze względu na cenę biletu lotniczego, lecz także z powodów rodzinno-zawodowych. Najczęściej zaś podróżują do kraju członkowie rodzin
oddelegowanych pracowników oraz osoby związane ze światem akademickim, czyli
ci, którzy mogą swobodniej dysponować czasem wolnym.
Spotkania w grupie Japończyków to kolejny, obok powrotu do kraju, sposób na
chwilowe zapomnienie o tęsknocie za krajem. Wszyscy respondenci i rozmówcy
choćby sporadycznie uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez Ambasadę
Japońską w Polsce z okazji takich jak: przyjęcie na zakończenie roku (bōnenkai)
oraz spotkanie noworoczne (shinnenkai)800, podziwianie kwitnących drzew wiśni
(hanami), oraz wydarzeniach kulturalnych, których organizatorem jest Wspólnota
Japończyków (Nihonjinkai), jak zawody sportowe, czy też spotkaniach inicjowanych
przez grupy towarzyskie typu Wspólnota Młodych (Wakatekai). Partycypacja w tych
wydarzeniach jest rzadko regularna, ponieważ jak wynika z wypowiedzi moich rozmówców, spotkania z innymi Japończykami wymagają od nich dostosowania się
do zasad kodeksu – seken – których czasem jako nowi członkowie zwyczajnie nie
znają, a koszty emocjonalne związane z wejściem do jednej z wymienionych grup
towarzyskich są zbyt wysokie. Unikanie kontaktu z innymi Japończykami przybiera
w niektórych przypadkach formę radykalną, kiedy to migranci wyprowadzają się do
800

Okres Nowego Roku to w Japonii czas spędzany w gronie rodzinnym, a zarazem najważniejsze dla Japończyków
święto religijne z obrządku shinto.
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miejsc jak najbardziej oddalonych od osiedli skupiających innych Japończyków.
Czy ci migranci szukają w zamian kontaktu z polskimi sąsiadami? Odpowiedź
na to pytanie będzie niestety negatywna, a to ze względu na zbyt duże różnice kulturowe (inne zwyczaje, zachowania, system wartości) oraz bariery językowe dzielące
obie strony. Wspólną platformę porozumienia mogą oni natomiast budować z innymi
obcokrajowcami w oparciu o posiadanie takiego samego statusu migranta, z którymi
mogą również podzielić się doświadczeniami życia w Polsce.
A doświadczenia te w większości mają formę zmagania się z różnymi problemami
związanymi z próbą dostosowania japońskich przyzwyczajeń do polskiej rzeczywistości. Jedną z takich trudności, pojawiającą się we wszystkich wypowiedziach respondentów jest ograniczony dostęp do japońskich produktów spożywczych. Kuchnia
japońska opiera się głównie na ryżu, rybach oraz produktach sojowych (niezastąpionym sosie sojowym nadającym potrawom charakterystyczny smak), podczas gdy
w polskiej dominują chleb/ziemniaki, mięso i nabiał. Ten problem nabiera znaczenia,
gdy weźmie się pod uwagę istotną rolę, jaką rytuał wspólnego spożywania posiłków
odgrywa w procesie zawiązywania, zacieśniania i podtrzymywania harmonijnych
relacji międzyludzkich. Czas spędzony na wspólnym biesiadowaniu pracowników
z przełożonymi na przykład w okresie ważnych świąt takich, jak zakończenie roku
to czas, kiedy zawieszone zostają zasady hierarchii oraz etykiety seken, a także okazja do rozładowania napięć i konfliktów występujących w pracy801. Podobną funkcję spełniają wszelkie wydarzenia kulturalno-sportowe inicjowane przez Ambasadę
Japońską i Nihonjinkai, podczas których udział we wspólnej zabawie (asobi) służy
zacieśnieniu więzów oraz solidarności między członkami grupy, jako że tego typu
aktywności odbywają się również przy częściowym zawieszeniu zasad regulujących
podziały klasowo-społeczne802.
Kolejną niedogodnością wskazaną przez badanych jest nieznośna polska pogoda
z występującymi często zimnymi i deszczowymi dniami. Wypowiedzi te zdają się
ukrywać jeszcze inny niż dosłowny sens „zimna”, odnoszonego do polskiego pejzażu relacji międzyludzkich, widzianego oczami migranta. W istocie bariera językowa
uniemożliwia większości Japończyków nawiązanie jakichkolwiek relacji z Polakami, a komunikacja migranta ze społeczeństwem polskim ogranicza się często do
wymiany wieloznacznych gestów ciała. Wśród wypowiedzi respondentów pojawiła
się też uwaga o egoistycznej postawie charakteryzującej nie tylko Polaków, ale Europejczyków w ogóle. Zdaniem autorki, może to mieć związek z innym od japońskiego
sposobie podejścia do klienta w sektorze usług w krajach europejskich, który rzadko
kiedy funkcjonuje podług zasady klient nasz pan.
Dotychczasowe rozważania prowadzą do wniosku, że wśród imigrantów japońskich przebywających w Polsce jakkolwiek silnie związanych z ojczyzną i jej kul . Ben-Ari, At the Interstices, w: J. Hendry i M. Raveri (red.), Japan at Play. The Ludic and the Logic of Power,
E
Nissan Institute/Routledge Japanese Studies Series, London and New York 2002, s. 129-152.
802
E. Ikegami, Bonds of Civility. Aesthetic Networks and the Political Origins of Japanese Culture, Cambridge, New
York 2005.
801
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turą, są przykłady rozładowywania uczucia tęsknoty w sposób inny niż, poprzez
udział w spotkaniach i pielęgnowanie relacji z pozostałymi migrantami, z(dez)integrowanymi we wspólnocie. Następna część tej analizy będzie próbą naszkicowania
związków kizuna łączących japońską społeczność migrancką oraz określenia roli,
jaką w kształtowaniu się tych relacji odgrywa kodeks wzajemnych zobowiązań i zasad regulujących zachowania jednostek wobec siebie, określanych tutaj terminem
seken. Innymi słowy problem, nad którym należy się zastanowić to to, czy kizuna to
element społeczeństwa obywatelskiego i tworzących go relacji, opartych na empatii
oraz dobrej woli jednostek, czy też obciążone ciężarem nakazów i zakazów zawartych w sekenkajdany, których migrant próbuje uniknąć, skazując się na wykluczenie
ze wspólnoty.
5. Z(dez)integrowana wspólnota?
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w większości przypadków decyzja o czasowej emigracji do Europy Środkowo-Wschodniej została migrantom narzucona
przez pracodawcę. Zatem można się spodziewać, iż przyjeżdżając do Polski będą oni
raczej dążyli do jak najsprawniejszego ułożenia sobie nowego rytmu codzienności
w nowych okolicznościach tak, aby móc szybko zająć się obowiązkami zawodowymi, niż marnować czas na powolną eksplorację nieznanej kultury i kraju. Tu przydatne będą kizuna, jako swego rodzaju sieć bezpieczeństwa, dostarczająca świeżo przybyłemu Japończykowi niezbędnych informacji oraz pomagająca jemu i jego rodzinie
przystosować się do nowych warunków bytowych.
Na marginesie dodać należy, iż wokół japońskich organizacji biznesowych działających poza granicami kraju powstaje zwykle rynek usług świadczonych pracownikom tych instytucji przez inne japońskie firmy tak, aby większość problemów
codziennego życia – np. przeprowadzka, wynajem mieszkania, restauracje, opieka
medyczna, porady prawno-księgowe etc. – mogli oni rozwiązać bez konieczności
korzystania z pomocy miejscowych specjalistów i narażania się na ryzyko nieprofesjonalnej obsługi. Co ciekawe, z moich obserwacji wynika, że nie wszyscy migranci
korzystają z tego typu pomocy. Powody są dwa: po pierwsze dostęp do tego typu
informacji mają niemal wyłącznie oddelegowani pracownicy, którzy nierzadko – i to
będzie powód drugi – wolą raczej poszukać odpowiednika usługodawcy na polskim
rynku, niż wchodzić w relację z japońską firmą.
Wydawać by się mogło, że taka postawa indywidualnego poszukiwania rozwiązań własnych problemów, preferowana przez migrantów od zdania się na łaskę bądź
niełaskę wspólnoty, stoi w opozycji do zaprezentowanych we wstępie stwierdzeń na
temat grupowej i zhierarchizowanej konstrukcji społeczeństwa japońskiego, którego
członkowie zgodnie z koncepcja amae (uzależnienie emocjonalne) stworzoną przez
Takeo Doi, czerpią emocjonalną satysfakcję z podporządkowywania się i uzależniania od swoich przełożonych803. W moim przekonaniu problem nie leży w domniema803

Cyt. za Y. Sugimoto, dz. cyt., s. 3.
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nym konflikcie między pozycją grupy, a pozycją zindywidualizowanej jednostki, lecz
w szczególnym kształcie relacji grupowych, z którymi grę podejmują jej członkowie.
Ta szczególność, czy też wyjątkowość leży w kizuna oraz seken, dwóch elementach
konstytutywnych dla kolejno zawiązywanej wspólnoty i całego japońskiego społeczeństwa w ogóle. Każda społeczność zbudowana jest z więzów współzależności, interakcji
opartych na wiarygodności i wzajemnym zaufaniu (kizuna). Natomiast przestrzeganie
zasady spłacania zaciągnietych długów, czyli owa wiarygodność i zaufanie, gwarantowane są przez coś, co można określić mianem etyki wzajemności (seken), kodu wspólnie wypracowanych i podzielanych reguł współdziałania. Sprawne funkcjonowanie
tych grup jest dowodem na to, że członkowie rzadko lub wcale łamią przepisy seken.
Oznacza to również tyle, że koszty związane z wejściem/partycypacją, koszty złamania
zasad lub też koszty opuszczenia grupy sformalizowanej do tego stopnia, muszą być
bardzo wysokie, a presja wywierana na jej niesubordynowanych członków jest tak silna, że może w konsekwencji prowadzić do tak tragicznych skutków, jak odebranie sobie życia. Nic dziwnego zatem w tym, że migranci, z którymi rozmawiałam, preferują
w miarę możliwości utrzymanie dystansu w swoich relacjach z grupą, akceptowanego
przez pozostałych członków grupy jedynie przez wzgląd na odmienność warunków
społecznych, w których wszystkim im przyszło funkcjonować.
Ponadto, seken i kizuna to także nośniki struktury społecznej, przenoszonej ze
społeczeństwa japońskiego i rekonstruowanej w społeczności istniejącej gdzieś poza
granicami Japonii. Z rozmów i obserwacji wynika, że głównymi czynnikami strukturyzującymi wspólnoty migrantów są przede wszystkim: stanowisko zawodowe,
wiek oraz czas pobytu migranta w danym kraju. Pozycja członków jego rodziny w tej
społeczności ustalana jest na podstawie pozycji głowy rodziny. Zasady hierarchii są
bardzo sztywno przestrzegane nawet podczas nieformalnych spotkań. Innym dość interesującym zjawiskiem jest proces selekcji pracowników, którzy mają zostać oddelegowani do zagranicznego oddziału organizacji. Z rozmów z moimi informatorami
wynika, że pewne reguły hierarchii działają także i w tej kwestii. Oznacza to, iż pracowników oddelegowanych do pracy w zagranicznym oddziale firmy rekrutuje się
spośród osób predysponowanych w pewien sposób do tej roli poprzez swoje międzynarodowe doświadczenie, na które składać się mogą: zagraniczne miejsce urodzenia,
pochodzenie rodziców, edukacja bądź długoletni pobyt za granicą etc. Posiadanie
takiego międzynarodowego doświadczenia nie zawsze jest dobrze widziane w japońskim społeczeństwie, stąd na przykład trudne relacje Japończyków z małżeństw
mieszanych z pozostałą grupą migrantów, o czym wspominali moi informatorzy. Na
tym etapie badań jednak powyższe stwierdzenia powinny być traktowane jedynie
jako hipotezy sformułowane na podstawie moich obserwacji i rozmów z migrantami,
które wymagają potwierdzenia w dalszych eksploracjach.
A zatem z jednej strony obserwacje i rozmowy z japońskimi migrantami prowadzą
do wniosku, że tradycyjne kizuna ulegają współcześnie przemianie. Potwierdzałoby
to opinię japońskich badaczy, wedle której dawne silne więzi grupowe ulegają rozpa-
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dowi804, lub też są zastępowane przez kizuna wedle uznania (chotto shita kizuna)805.
Nie oznacza to jednak, jak sądzę, że japońskiemu społeczeństwu grozi atomizacja,
czy też rozpad na egoistyczne jednostki. Jest to raczej znak czasu i przemian społecznych – będących konsekwencją na przykład deregulacji rynku pracy – w wyniku których w życiu jednostki mniejszą obecnie rolę odgrywa przynależność do określonej
grupy zawodowej albo klasy społecznej, która to afiliacja determinowała trajektorię
życia jednostki aż do lat 70 XX wieku806.
Przykład japońskich imigrantów przebywających w Polsce sugeruje, że identyfikacja z własną społecznością, wspólne praktykowanie rytuałów i kultywowanie
zwyczajów swojej kultury są dla nich bardzo ważne. Jeśli zaś często rezygnują z aktywnej partycypacji w życiu wspólnoty, to wiąże się to raczej z surowym kodeksem
seken, tradycyjną instytucją społecznej kontroli, nieadekwatnej do struktury zmodernizowanego społeczeństwa, które w związku z tym stopniowo wymyka się spod jego
władzy.
Zakończenie
Celem tego artykułu była próba zdefiniowania i zbadania współczesnej kondycji sieci relacji międzyludzkich, będących fundamentem społeczeństwa japońskiego.
Analizę poprowadzono poprzez pryzmat dwóch emicznych terminów: kizuna i seken, które określają charakter tych relacji, a więc stanowią klucz do zrozumienia
fenomenu wspólnoty w japońskim tego słowa znaczeniu. W badaniu wykorzystane
zostały dane statystyczne i materiał zebrany w trakcie trzyletniej niejawnej, obserwacji uczestniczącej, uzupełnionej o informacje uzyskane z odpowiedzi na kilka pytań
otwartych w ankietach rozesłanych do respondentów drogą mejlową.
Główna konkluzja jaka nasuwa się w związku z powyższymi rozważaniami jest
taka, że kizuna łączące migrantów japońskich w Polsce, albo potrzeba przynależności do wspólnoty są nadal silne. Mimo to, dają się zaobserwować zachowania takie,
jak decyzja o nieuczestniczeniu w życiu wspólnoty oraz unikanie bliskich kontaktów
z jej członkami, niejako przeczące tezie o trwałości kizuna. Jednak wydaje się, że
u podstaw tego typu podejścia leży nie tyle niechęć wobec wspólnoty, co obawa
przed niemożnością sprostania wymaganiom i regułom nieformalnego kodeksu seken
oraz wysoki koszt emocjonalny ponoszony przez jednostkę podczas każdego kontaktu z grupą, który stanowi dodatkowe obciążenie psychiczne osoby narażonej na stres
wynikający z pobytu w obcym kulturowo i językowo kraju. Japońscy migranci są
zatem w pewien sposób rozdarci między potrzebą ukojenia tęsknoty za krajem poprzez uczestnictwo w inicjatywach społeczności japońskich migrantów, a niechęcią
 . Iwakami; I. Suzuki; K. Mori; H. Watanabe, Ima, kono nihonjin no kazoku kizuna no yukue [Droga kizuna
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wobec ciężaru wikłania się w sieć wzajemnych zobowiązań oraz niepokojem związanym z przymusem dopasowania się do wymogów seken. Pozostaje mieć nadzieję,
że deklaracje i słowa, które padają w gorącej dyskusji na temat kizuna, wywołanej
przez tragiczne wydarzenia z marca 2011 r., znajdą przełożenie na realne czyny zmierzające do przekształcenia współczesnego japońskiego społeczeństwa we wspólnotę,
może bardziej gościnną i wyrozumiałą wobec odmienności gościa, w której integracja opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku dla indywidualności jej członków.
Summary
Entraped in kizuna. (Dis)integrated Community of Japanese
Immigrants in Poland
On December the 12th 2011 Kyoto based Japan Kanji Aptitude Testing Foundation announced that the Chinese character kizuna (bonds between people) had been
selected as the kanji, which best denotes the passing disaster-ridden year. This decision was based on suggestions from the public. People stressed, that reiteration of
the word kizuna in public discourse emphasized the importance of human sympathy
and relationship in helping survivors of the tremendous cataclysm. Needless to say,
such tragic events bring a nation closer together and are also occasions to rework
social ties or roles, an individual actor plays in a community she or he belongs to.
In this paper, I shall delineate a definition of kizuna through a descriptive exploration of the network of interdependences and relationships (dis)unifying Japanese
immigrants, who reside in Poland. The reason, I undertake the situation of the immigrant to discuss the question of social bonds or kizuna, is the fact that a network of
acquaintances and relationships constitutes an important social capital, which lessens
deleterious effects of the cultural shock experienced by an immigrant, who has been
thrown into a life in an entirely different cultural environment.
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V. OMÓWIENIE KONFERENCJI

(24)
Mariusz Chamarczuk SDB
Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją UKSW

Omówienie konferencji Imigranci w Europie
Kultura przyjęcia
(UKSW, 1 czerwca 2012 roku)

Jednym z najważniejszych zagadnień społecznych współczesnej Europy i świata jest migracja ludności. Tym globalnym zjawiskiem będącym aktualnym tematem
życia społeczno-kulturowego, politycznego i gospodarczego, zajmują się różne kręgi zainteresowanych, a tocząca się wokół niego dyskusja obejmuje wiele obszarów
i dziedzin oraz angażuje zarówno ludzi świata nauki, polityki, religii, Kościołów,
mediów, jak i zwyczajnych uczestników codziennego życia społecznego. Włączając
się w prowadzoną debatę, nowo powstały Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zorganizował
w dniu 1 czerwca 2012 roku, w ramach II Kongresu Demograficznego, przy współpracy Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk oraz pod honorowym
patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, konferencję poświęconą problemom
migracji ludności, zatytułowaną: Imigranci w Europie. Kultura przyjęcia. Konferencja była połączona z wręczeniem doktoratu honoris causa profesorowi Jerzemu
Buzkowi, Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012.
Celem spotkania było podjęcie refleksji nad stosunkiem społeczeństw europejskich, w tym także społeczeństwa polskiego oraz Kościoła katolickiego, do imigrantów, w kontekście szeroko rozumianych praw człowieka i miejsca imigrantów
w Europie, Kościele i świecie. Zaczerpnięte z nauczania Jana Pawła II sformułowanie zawarte w tytule konferencji: kultura przyjęcia, wprowadzało klimat obecności
myśli chrześcijańskiej i imperatyw podjęcia refleksji pod kątem potrzeby obdarzania
imigrantów troską, wsparciem, pomocą oraz koniecznością tworzenia wokół nich
atmosfery życzliwości i otwartości.
Program konferencji składał się z trzech części. Pierwsza miała miejsce w auli
Audytorium Maximumim. Roberta Schumana UKSW. Rozpoczęło ją słowo wprowadzające Rektora UKSW ks. prof. dra hab. Henryka Skorowskiego SDB. W wystąpieniu podziękował on za zorganizowanie konferencji, podkreślając, że skutki
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oderwania i zderzenia kulturowego bardzo mocno wiążą się ze sposobem podejścia
i przyjmowania imigrantów w nowym miejscu, a przyjęcie imigrantów z chrześcijańską kulturą może być znaczącym wsparciem w nowej sytuacji życiowej. Wyraził
także wdzięczność Instytutowi Politologii, Wydziałowi Nauk Historycznych i Społecznych UKSW oraz innym osobom zaangażowanym w organizację konferencji,
za podjęcie wysiłku pochylenia się nad tym istotnym zagadnieniem, które zostało
sformułowane w temacie Imigranci w Europie. Kultura przyjęcia.
Ksiądz Rektor w swoim wystąpieniu dokonał charakterystyki zjawiska migracji,
skupiając się na problemie zetknięcia migrantów, konkretnych osób, z nową rzeczywistością społeczno-kulturową. Według niego odnalezienie się osoby w strukturach
własnej rzeczywistości wpływa na kształtowanie etnicznej tożsamości i świadomości, a także na formowanie postaw i zachowań. Oznaczać to może, że sytuacja wchodzenia migranta w nową rzeczywistość, to w pierwszej kolejności zjawisko jego
fizycznego oderwania od bliskim mu miejsc, systemu społeczno-kulturowego, w którym się wychował, a następnie, co wydaje się jeszcze ważniejsze, to proces mniej lub
bardziej gwałtownego zetknięcia się (lub nawet zderzenia) z nowym systemem kulturowo-społecznym, powstałym i charakterystycznym dla danego środowiska. Ks.
Profesor nie mówił jednak o zetknięciu teoretycznym, które zachodzi w wypadku
badania nowego systemu, lecz praktycznym, funkcjonalnym, często prowokującym
do odrzucenia dotychczasowych wartości, norm, symboli, a przyjęcia innych, które
nie są dla przyjmującego jeszcze całkowicie czytelne i oczywiste. Pomimo istnienia takiego niebezpieczeństwa, Prelegent uznał, że w takim zetknięciu człowiek jest
w stanie pozostać sobą. Podstawą ku temu może być silne poczucie własnej tożsamości etnicznej, ponieważ fizyczne oderwanie od rodzimych struktur społeczno-kulturowych nie musi oznaczać pozbawienia człowieka świadomości i poczucia etnicznej identyfikacji. Świadomość ta wydaje się być w całej sferze zetknięcia człowieka
z nową rzeczywistością czynnikiem zabezpieczającym go przed zagubieniem i marginalizacją. W praktyce, w procesie przechodzenia człowieka w świat innej kultury
i społeczności, może to oznaczać, że jednostka nie pozwala się zepchnąć na margines
życia nowego środowiska. Może to być wynikiem niezrozumienia poszczególnych
elementów nowego systemu, a w ostateczności może prowadzić do zupełnego zagubienia imigranta, które jest konsekwencją deprecjacji wartości starego systemu
i niezastąpienia go nowym, który byłby równie wartościowy.
Po wystąpieniu Rektora, słowo do zebranych skierował prof. dr hab. Zbigniew
Strzelecki, przewodniczący Rządowej Rady Ludnościowej. Na wstępie przypomniał, że konferencja zorganizowana została w ramach II Kongresu Demograficznego, który w Polsce trwał od marca do listopada 2012 pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej – Bronisława Komorowskiego, a rangę obecnej konferencji podniosło
nadanie tytułu doktora honoris causa UKSW prof. Jerzemu Buzkowi. Zaznaczył,
że dla niego osobiście jest to ważne z tego tytułu, iż pan premier J. Buzek dokonał
rekonstrukcji i reorganizacji Rządowej Rady Ludnościowej istniejącej od 1974 roku
jako Rządowa Komisja Ludnościowa. Wyraził wdzięczność ks. Rektorowi oraz ks.
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prof. J. Balickiemu za włączenie konferencji w program II Kongresu Demograficznego, który ma przede wszystkim na celu debatę nad założeniami polityki ludnościowej
w Polsce, w celu przygotowania i przedłożenia rządowi jej owoców, by założenia te
stały się narodowym programem polityki ludnościowej Polski.
Powołując się na ostatni spis ludności, prof. Strzelecki poinformował, iż w Polsce
jest obecnie 38 500 000 ludności. Z tej liczby 1 940 000 osób przebywa na stałe poza
granicą przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a 1 300 000 – powyżej 12 miesięcy, przy
czym, ponad 550 000 osób zadeklarowało w spisie wyłącznie narodowość inną niż polska. Przyznał, iż Polacy są dużą grupą migracyjną w kilku krajach europejskich, ale Polska również posiada w swych granicach imigrantów różnych narodowości. Stwierdził,
że z problemami migracyjnymi wiąże się szereg zagadnień, z których najważniejsze
to oddziaływanie na stan i na strukturę ludności, na rynek pracy, na rozwój rodziny, na
aspekty kulturowe, a także wiele bolesnych patologii. Podkreślał, że spis ludności wskazał więcej mieszkańców niż się spodziewano, ale wyniki badań są bardzo niekorzystne,
gdy chodzi o przyszłość demograficzną Polski i rysują przed Polską trudną perspektywę.
Inicjatywa Rządowej Rady Ludnościowej w postaci organizacji I Kongresu Demograficznego (którego honorowym członkiem Komitetu Kongresowego był pan prof. Jerzy
Buzek) okazała się słuszna i potrzebna. Już wówczas zauważono, że są problemy z perspektywami demograficznymi nie tylko Polski, ale generalnie dla całej Europy.
Prof. Strzelecki przyznał, że choć w ostatnich latach nastąpiły pozytywne zmiany
demograficzne w Polsce (np. spadek umieralności dzieci i młodzieży, niemowląt, wydłużanie się przeciętnego trwania życia), to Polska na początku XXI wieku staje przed
poważnymi problemami demograficznymi, takimi jak malejąca liczba urodzeń, wciąż
wysoka umieralność, krótsze niż w UE trwanie życia, zły stan zdrowia ludności, trudności w procesie zakładania i rozwoju rodzin, realna perspektywa zmniejszania się liczby
ludności, poważne naruszenia równowagi liczebnej między pokoleniami i znacząca ilość
mieszkańców, którzy chcą lub muszą przebywać za granicą. Zachęcił uczestników do
świadomego wspierania takich systemów wartości, które podnoszą etos rodziny i małżeństwa w społeczeństwie polskim, widząc potrzebę upowszechniania świadomości,
że za przyszłość demograficzną odpowiedzialność ponosi państwo i obywatele. Dlatego zauważył, że potrzeba wypracowania długofalowej polityki migracyjnej zgodnej
z celami rozwoju ludnościowego i społeczno-gospodarczego Polski. Kończąc, wyraził
nadzieję, że wypracowane w czasie konferencji wnioski będą mogły służyć szerokiej
debacie o udoskonaleniu i zoptymalizowaniu założeń polityki ludnościowej.
Po wystąpieniu obu wymienionych wyżej gości odbyła się sesja plenarna prowadzona przez ks. prof. dra hab. Piotra Mazurkiewicza IP UKSW. Jako pierwszy
podczas tej sesji wygłosił wykład pt. Europa – kontynent imigrantów, prof. dr hab.
Marek Okólski, przewodniczący Komitetu Badań nad Migracjami PAN. Pełny tekst
wystąpienia podajemy na początku publikacji.
Następnym prelegentem była prof. dr hab. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, zaprezentowała referat pt. Imigranci i uchodźcy w Polsce w świetle praw
człowieka. Pani Rzecznik w swoim wystąpieniu przedstawiła następujące tezy: spo-
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łeczeństwo polskie w niedługim czasie będzie musiało zmierzyć się z problemem
napływu imigracji; w kwestii migracji należy dowartościować organizacje pozarządowe; kulturę przyjęcia należy oprzeć na respektowaniu praw człowieka, zwłaszcza
prawa do życia rodzinnego, do życia bez strachu i upokorzenia oraz prawa do edukacji i ochrony zdrowia.
Prelegentka dostrzega, iż nadchodzi czas zmian w społeczeństwie polskim. Będą
one spowodowane narastającym napływem imigrantów. Sam fakt zaistnienia takiej
perspektywy sprawia, że społeczeństwo polskie powinno być lepiej przygotowane
na nadchodzące zmiany. Pani Profesor wyraziła przekonanie, że obecne nasze społeczeństwo w sposób zawężony postrzega zjawisko migracji, podkreślając jego negatywne strony lub płynące zeń zagrożenie. Według Pani Rzecznik, jednym z najcenniejszych elementów i zwiastunów rodzącej się zmiany myślenia w tym względzie
oraz właściwym kierunkiem przemyśleń jest temat konferencji: Kultura przyjęcia
wnoszący nową jakość w problematykę traktowania imigrantów.
Następnie Pani Rzecznik skupiła się na kolejnej tezie traktującej o konieczności
dowartościowania organizacji pozarządowych w ich roli budowania kultury przyjęcia i przeciwdziałania rasizmowi. Uznała, że prawo regulujące problem migracji jest
mało przejrzyste i przeciążone. Ulegają erozji etyka i obyczaje, zaś wielość kultur
i mnogość religii sprawia, że nie ma jednolitego światopoglądu. Jedynie za pomocą
prawa nie uda się wyegzekwować lub spowodować przyjaznej, właściwej atmosfery wobec imigrantów. Kiedy dochodzi do przestępstwa czy też pobicia, jest już za
późno. Od 2011 roku istnieje Rada ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej,
Ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji – przygotowuje ona plany działań w tym
zakresie. Grupa ta przeanalizowała zalecenia organizacji międzynarodowych wobec
Polski, zalecenia, które nie zawsze są w pełni akceptowane przez Panią Rzecznik,
czasami są niedokładne lub nieadekwatne, ale są niewątpliwie cenne. Rada, analizując te zalecenia i opracowując własne, kieruje do rządu polskiego wnioski, które mają
stanowić podstawę opracowywanego planu działań, do którego zostały dołączone
również proponowane lecz niezrealizowane rządowe inicjatywy z lat 2004-2009.
W dalszej części wystąpienia Pani Rzecznik zajęła się tezą o budowaniu kultury
przyjęcia w oparciu o respektowanie praw człowieka. Stwierdziła, iż każdy element
życia człowieka i zakres jego praw znajduje swoje odzwierciedlenie w konkretnych
działaniach. Prawo do życia, prawo do godności i wolności od tortur, to podstawowe
zagadnienia w rozważanym kontekście. Dylemat zachowania i respektowania prawa
do życia pojawia się przy każdej decyzji o deportacji, każdej decyzji odesłania uchodźcy zagrożonego karą śmierci lub tortur w swoim kraju, np. z powodów politycznych.
Sprawą, która także Panią Rzecznik porusza, jest kwestia detencji dzieci, zatrzymywania ich z rodzinami, rodzicami albo samych dzieci w tzw. ośrodkach strzeżonych dla
cudzoziemców. Wielokrotnie reagowała na nieprawidłowości w tym obszarze i nieustannie dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować jak najlepsze warunki i bezpieczne oczekiwanie na decyzję w ich sprawie. Niestety, uspokajające odpowiedzi ze
strony rządu nie zawsze idą w parze z sytuacją, w jakiej znajdują się imigranci w Polsce.
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Jako przykład Prelegentka opisała przypadek mongolskiej rodziny Batawa, oszukiwanej przez wiele lat przez radcę prawnego, mimo spełniania przez tę rodzinę wszystkich
kryteriów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na pobyt w Polsce. Ratunkiem w tym
przypadku okazała się zdecydowana reakcja urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich
w oparciu o prawo do życia rodzinnego i do nierozdzielania rodziny, dzięki któremu
udało się zapobiec deportacji. W kontekście prawa do życia należy wymienić także prawo do egzystencji bez strachu i upokorzenia, podkreślała Pani Rzecznik. Największy
strach znany polskim imigrantom wynika z braku posiadania legalnego statusu. Rzecznik podkreśliła także, iż najnowszy projekt abolicyjny w Polsce jest o wiele lepszy
od poprzedniego, który zakładał konieczność wykazania się środkami materialnymi
na koncie bankowym gwarantującym rodzinie roczne utrzymanie. Gdyby zastosować
poprzednie kryterium wobec wszystkich mieszkańców Polski, mogłoby się okazać, że
nie tylko imigranci, ale nawet obywatele nie są w stanie sprostać takiemu prawu.
W końcowej części wystąpienia Pani Rzecznik stwierdziła, że 30 mln cudzoziemców tworzy pewnego rodzaju niewidzialne państwo europejskie. W takiej sytuacji
należy analizować problemy, dostrzegać szanse oraz lansować własne doświadczenia w zakresie ogólnoeuropejskim. Odpowiadając na zarzuty pochodzące z kręgów
niemieckich i holenderskich, iż działalność przedstawicieli krajów pochodzenia imigrantów trzyma ich jakby „na uwięzi” poprzez podtrzymywanie więzi z ich kulturą
narodową czy etniczną, jest przeszkodą do pełnej integracji w nowym kraju (zarzut
często podnoszony wobec duszpasterstwa polonijnego), przekonywała, że jest to niewłaściwe podejście do problemu. Nawet światowe opracowania naukowe potwierdzają, że Polonia (podobnie jak diaspora żydowska) jest diasporą modelową, istniejącą dzięki więziom utrzymywanym przez pokolenia, uważa Prelegentka. Dzięki
tym doświadczeniom Polacy są otwarci na nowe migracje i rozumieją tych, którzy
są zmuszeni migrować oraz budować swoje życie w nowym miejscu, bez zrywania
kontaktów z kulturą kraju pochodzenia. Pani Profesor wyraziła opinię, że nasze doświadczenia z Polonią są doświadczeniami nieznanymi i dla wielu egzotycznymi,
a mogłyby okazać się bardzo przydatne np. dla Niemców, którzy obecnie po raz
pierwszy od czasu II wojny światowej doświadczają – i to w znacznej ilości – emigracji swoich obywateli.
Kolejne, ostatnie wystąpienie w części przedpołudniowej należało do Nuncjusza
Apostolskiego w Polsce abpa Celestino Migliore, który zaprezentował Działalność
Stolicy Apostolskiej na rzecz przestrzegania praw migrantów i uchodźców. Nuncjusz
we wstępnej części zauważył, iż wszystkie kraje europejskie, choć w różnej formie,
znają paradoks związany z ochroną granic przy rosnącym jednocześnie zjawisku nielegalnej imigracji. Z jednej strony, państwo musi pokazać wobec opinii publicznej,
że jest w stanie kontrolować swoje granice, z drugiej, mechanizmy ekonomiczne nie
dają o sobie zapomnieć, gdyż obecność imigrantów w wielu miejscach ożywia działalność gospodarczo-ekonomiczną.
Hierarcha zauważył, iż Europa zawsze oscylowała między modelem wielokulturowym a tym, który dąży się do asymilacji migrantów. Pierwszy z tych modeli polega na
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promowaniu równoległego i niezróżnicowanego współistnienia wielu kultur. Taki model
sprzyja jednak postępującej separacji między różnymi grupami tego samego społeczeństwa i istotnemu relatywizmowi, który nie pozwala na podejmowanie decyzji skierowanych ku dobru wspólnemu wszystkich. Z kolei model zakładający asymilację jest czymś
przeciwnym niż wielokulturowość. Tam, gdzie wprowadzono taki model, zauważono
pojawienie się silnych konfliktów związanych z lękiem przed utratą tożsamości.
Nuncjusz podkreślił, że w XX wieku Stolica Apostolska systematycznie zwracała uwagę na fenomen migracji jako takiej i migracji nielegalnej w szerszym kontekście ludzkiej
mobilności. Wypowiedzi te pozwalały na głębsze rozumienie takich fenomenów w zmieniającym się społeczeństwie oraz wypracowanie planów duszpasterskich zmierzających do
integracji migrantów z goszczącymi ich społecznościami i Kościołem lokalnym. Zajmując się kwestią migracji, Stolica Apostolska już w I połowie XIX wieku utworzyła Urząd
ds. Opieki Duszpasterskiej Emigrantów. Następnie, po II wojnie światowej, w 1952 roku
utworzono Wyższą Radę ds. Emigracji, a w 1970 roku papież Paweł VI powołał Papieską
Komisję ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych, która w 1989 roku została przekształcona w Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych. Był to ważny
krok z punktu widzenia lepszej koordynacji, animacji i działań duszpasterskich, zwłaszcza
w kontaktach z krajowymi konferencjami biskupów na całym świecie.
Według arcybiskupa stanowisko Stolicy Apostolskiej w sprawie migracji było i pozostaje niezmienne, a w jego centrum znajduje się osoba ludzka. Każdy imigrant i uchodźca
jest przede wszystkim osobą z prawami i obowiązkami, które muszą być respektowane
ze względu na jego ludzką godność. Nauka i działanie Kościoła zawsze opowiadały się
za taką polityką, która respektuje godność, tożsamość i gościnność oraz za integracją
migrantów w poczuciu bezpieczeństwa. W wymiarze konkretnym chodzi o szukanie
sposobu na respektowanie różnorodności (kulturowej i religijnej) i prowadzenie dialogu
poprzez szkolnictwo, politykę mieszkaniową oraz zapewnienie takiej sytuacji aby rynek
pracy był na tyle elastyczny i bogaty by każdy mógł znaleźć zatrudnienie i utrzymać
rodzinę. Nuncjusz uznał, że chodzi o to, aby dać obcokrajowcom możliwość życia według zasad państwa goszczącego bez przekreślania ich tożsamości kulturowej i religijnej.
Z kolei w krajach, gdzie istnieje zjawisko emigracji, Kościół jest wezwany, aby towarzyszyć potencjalnym migrantom w procesie podejmowania przez nich decyzji i przygotowania ich do życia na obczyźnie. Jest ważne, aby zapewnić im właściwą informację
dotyczącą krajów, do których mają zamiar się udać, praw, jakie tam obowiązują i to nie
tylko praw pracowniczych, ale również zwyczajów tam panujących. Kościół przyjmujący (tzn. Kościół lokalny w nowym miejscu pobytu imigranta) otacza troską duszpasterską
wszystkich wiernych na swoim terytorium. Dlatego dla dobra imigrantów ważne jest, aby
im towarzyszyli duszpasterze, którzy dobrze znają ich kraj pochodzenia, rozumieją nie
tylko ich język, ale również kulturę i mentalność, za zarazem będą im pomagać odnajdywać własne miejsce wśród katolików w nowym miejscu pobytu.
Hierarcha zauważył, że istotnym problemem jest migracja nielegalna i że stwarza
ona specyficzne wyzwania. Jak więc może odpowiedzieć na nie Kościół, który przestrzega prawa i jednocześnie stara się realizować swoją misję wobec ludzi, którzy nie
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mają prawa legalnego pobytu na określonym terytorium? Po pierwsze, Nuncjusz przypomina, że każdy członek Kościoła może bez obawy o łamanie uregulowań, wysłuchać
ludzi będących nielegalnymi imigrantami czy też starających się o azyl, aby zapoznać
się z ich sytuacją i pomóc zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe. Oczywiście taka
pomoc w żaden sposób nie oznacza kontestowania czy negowania prawa każdej cywilizowanej i zorganizowanej społeczności do ochrony swojego terytorium. Nie oznacza
to również przyzwolenia na dowolne przemieszczanie się osób poszukiwanych za czyny kryminalne, terrorystów, handlarzy bronią, narkotykami lub ludźmi. Chrześcijańska
solidarność po prostu widzi tu potrzebę troski o osoby ludzkie przede wszystkim niesamodzielne, małoletnie czy wprost dzieci, czyli o osoby, które zupełnie nie są zdolne, aby samodzielnie się obronić. Takim osobom brakuje prawnej ochrony, a często
nie znają języka kraju, do którego przybyły z powodu kataklizmów, wojen, przemocy,
prześladowań, uciekając przed ludobójstwem, które zagraża ich fizycznej integralności
lub samemu życiu. W takiej sytuacji, zdaniem Nuncjusza, jest konieczne, aby pomagać
szukającym azylu imigrantom znajdującym się w nieuregulowanej sytuacji, aby znaleźć właściwe, zgodne z prawem rozwiązanie, doprowadzając, jeśli to tylko możliwe,
do zdobycia legalnego statusu. Jakiekolwiek będzie najlepsze rozwiązanie, chrześcijańska solidarność podpowiada, że nie można ich zostawić samych sobie.
Arcybiskup Migliore stwierdził także, iż Kościół podejmuje wiele inicjatyw, które
mają łączyć i integrować imigrantów, czego dowodem są informacje umieszczane
w katolickich serwisach informacyjnych, gdzie wymienia się wciąż nowe interwencje, programy pomocowe, inicjatywy i różne propozycje konkretnych projektów wychodzących naprzeciw problemom migrantów. Podkreślił, że społeczna nauka Kościoła bazuje na pojęciu sprawiedliwości społecznej. Zauważył także, że w materii
dotyczącej migracji w ostatnich dziesięcioleciach został wypromowany inny termin,
a mianowicie „sprawiedliwość rozdzielcza”. Kościół przez swoje działanie stara się,
aby imigrant znalazł takie warunki, które pozwolą mu na przyczynianie się w pełni
do dobra wspólnego miejsca, w którym się znalazł.
Wystąpienie abpa Migliore było ostatnim w tej części konferencji. Część druga
miała zupełnie inny, mniej naukowy, a bardziej uroczysty charakter. W podniosłej
atmosferze miało miejsce przyznanie tytułu doctora honoris causa prof. Jerzemu
Buzkowi wg tradycyjnej ceremonii przewidzianej na tego typu wydarzenia uniwersyteckie, podczas której laudację na cześć prof. J. Buzka wygłosiła prof. dr hab.
Aniela Dylus, uzasadniając decyzję senatu UKSW o uhonorowaniu Pana Profesora
„za udane łączenie w polityce tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej; niepowtarzalny styl działania i kulturę polityczną, która w dobie „postpolityki” mimo
wszystko „czyni politykę możliwą”; ubogacenie polityki autorytetem uczonego; odważne promowanie i wcielanie w życie polityki skutecznej i moralnej; niestrudzone kształtowanie jednocześnie politycznych instytucji cnót; taki sposób zabiegania
o polityczne interesy, który nie deprecjonuje znaczenia wartości, ale je eksponuje;
umacnianie jednocześnie procedur i nienaruszalnych fundamentów demokracji; bezkompromisową obronę mądrych kompromisów”.
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Część popołudniowa konferencji, trzecia, składała się z siedmiu równoległych
debat tematycznych, podczas których wygłoszono 36 referatów. Odbyła się ona
w budynku Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW i obejmowała następujące bloki
zagadnień: Temat 1. Stosunek polskiego społeczeństwa do obcokrajowców, moderator: prof. dr hab. Sławomir Łodziński UW. Podczas niej poruszono następujące
problemy: Polska jako kraj imigracji zarobkowej. Warunki zatrudnienia i przyjęcia oferowane cudzoziemskim pracownikom; Polski system oświaty wobec wyzwań
związanych z kształceniem uczniów imigrantów; Imigranci w systemie szkolnym –
integracja czy asymilacja?; Cudzoziemcy w Polsce w opinii studentów – ewolucja
postaw i poglądów. Temat 2. Integracja imigrantów, moderator: dr Agata Górny
UW. Poruszono następujące kwestie: (Dis)Integrated Community. A Case of Japanese Immigrants in Poland; Ukraińcy w Warszawie – relacje międzykulturowe; Romowie – nasi sąsiedzi; Dziecko romskie w polskiej szkole; Ormianie w Polsce. Brak
kultury przyjęcia. Temat 3. Polityka polskich władz wobec imigrantów i repatriantów, moderator: dr Aleksandra Grzymała-Kazłowska UW. Problematyka: Uwarunkowania procesu adaptacji przesiedleńców (repatriantów) przybywających do
Polski w latach 1992-2011; Dwa wymiary integracji: działania praktyczne i kontekst
ideologiczny; “Swoi” czy “obcy”? Problemy adaptacyjne repatriantów z Kazachstanu; Prawa dzieci uchodźców w Polsce – na podstawie badań; Polityka Polski
wobec imigrantów. Temat 4. Problem wielokulturowości w Europie na przykładzie
imigrantów z krajów muzułmańskich, moderator: dr Konrad Pędziwiatr WSE im.
ks. J. Tischnera. Problematyka: Sposób kształtowania relacji międzygrupowych na
poziomie lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności muzułmańskiej na
przykładzie Antwerpii (Belgia) i Amsterdamu (Holandia). Doświadczenia z badania
CLIP 2009-2011; Zderzenie cywilizacji. Muzułmanie w Europie; Europejscy intelektualiści muzułmańscy i reforma islamu; Wielokulturowość w Niemczech – integracja
tureckiej diaspory w latach 1961-2010; Czy istnieje europejski islam? Temat 5. Imigranci i uchodźcy a prawa człowieka, moderator: prof. dr hab. Irena Rzeplińska
INP PAN. Problematyka: Detencja dzieci; Szariat w Wielkiej Brytanii – kontrowersje wokół funkcjonowania sądów szariackich; Monitoring procedur deportacyjnych.
Praktyka i rekomendacje; Prawo łączenia rodzin imigrantów w Wielkiej Brytanii.
Wyzwania kulturowe; Bezpieczeństwo socjalne uchodźców w Polsce. Temat 6. Kościół katolicki wobec praw imigrantów i uchodźców, moderator: ks. prof. dr hab.
Wojciech Necel UKSW. Problematyka: Kanoniczna zasada terytorialności w posłudze duszpasterskiej wobec migrujących; Kościół wobec młodych rodzin. Studium
na przykładzie doświadczeń dominikańskiego ośrodka duszpasterstwa polonijnego
w Dublinie; Globalizacja, szansa czy zagrożenie dla kultury i imigracji; Od epoki emigracji i misjonarzy do poszukiwania ożywienia religijnego poprzez przyjęcie
imigrantów: transformacja Kościoła katolickiego w Irlandii w perspektywie migracji. Temat 7. Polityka integracji imigrantów w wybranych państwach Europy, moderator: dr Monika Trojanowska-Strzęboszewska UKSW. Problematyka: Polityka
imigracyjna i integracyjna Francji w okresie prezydentury Nicolasa Sarkozy’ego –
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tendencje, wyzwania, perspektywy; Możliwości i bariery życia migracyjnego; „Swoi
i obcy” – zagadnienia zmiany statusu migrantów z Centralnej Azji w Federacji Rosyjskiej; Polityka integracyjna muzułmanów à la Nicolas Sarkozy; Funkcjonowanie
i integracja wspólnoty arabskiej w Polsce.
Zaprezentowana konferencja zatytułowana Imigranci w Europie. Kultura przyjęcia była inspiracją do konkretnych przemyśleń i uporządkowania bieżących kwestii
dotyczących zjawiska migracji ludności. Była także okazją do spotkania, dyskusji,
wymiany poglądów i opinii osób pochodzących z różnych środowisk akademickich,
a zajmujących się tą samą problematyką. Była także wyrazem pragnienia by w jak
najszerszym gronie podzielić się własnymi doświadczeniami i wiedzą związaną
z podejmowanym tematem i dać możliwość pogłębienia oraz nowego spojrzenia na
wybrane problemy. Pragnąc podzielić się zagadnieniami i tematami omawianymi
podczas konferencji z osobami zainteresowanymi tą tematyką, a także dać możliwość poszerzenia niektórych problemów w sposób bardziej uporządkowany i dopracowany, przygotowano publikację pt. Wokół problematyki migracyjnej. Kultura
przyjęcia, będącą owocem i podsumowaniem tego ważnego spotkania.

