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Migracyjna „panika moralna”?
Polska opinia publiczna wobec udzielania
pomocy uchodźcom
w okresie maj-grudzień 20151
Wprowadzenie
Fala niekontrolowanych migracji, która napłynęła do krajów Unii Europejskiej
w 2015 r., najczęściej określana jest mianem „kryzysu migracyjnego”, rzadziej
zaś terminem „kryzys uchodźczy”. Była ona spowodowana masowym napływem
imigrantów z Syrii i krajów sąsiadujących, a także z krajów Azji (Afganistan),
Afryki (Erytrea) i Bałkanów (Kosowo). Główne szlaki migracyjne prowadziły
przez Morze Śródziemne do Włoch i Grecji, a także drogą lądową przez Turcję2.
Skala tych przemieszczeń (ponad 1 mln osób) stanowiła wyzwanie do radzenia

1
Jest to zmieniony i rozszerzony tekst wystąpienia wygłoszonego w trakcie sesji plenarnej pt.
„Imigranci i uchodźcy a bezpieczeństwo kulturowe Europy” w ramach konferencji „Współczesny
kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne” zorganizowanej
przez Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie 15 grudnia 2015 r.
2
Zob. na ten temat dyskusje redakcyjną pt. „Kryzys i co dalej” w: „Biuletyn Migracyjny”,
grudzień 2015, s. 1-13; Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej – implikacje dla Polski, red.
P. Sasnal, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, listopad 2015, s. 11-22, http://
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sobie z największym od zakończenia II wojny światowej problemem przyjęcia
i integracji cudzoziemców w Europie3.
Pod wpływem tych wydarzeń w całym 2015 r. toczyła się w Polsce debata
publiczna o udziale naszego kraju w pomocy na rzecz rozwiązywania tego kryzysu.
Początkowo (do lipca 2015 r.) skupiła się ona wokół przyjmowania chrześcijan
z Syrii i wiązała się m.in. z szeroko nagłośnioną medialnie inicjatywą Fundacji
Estera4. Nikt wówczas nie negował publicznie konieczności ich przyjmowania,
a kontrowersje budziła jedynie idea sprowadzania samych tylko chrześcijan z tego
kraju. Latem 2015 r. dyskusja na temat przyjmowania uchodźców przybrała nowe
oblicze, związane z ogromnym napływem imigrantów do Europy, kierujących się
głównie do Niemiec i Austrii oraz krajów skandynawskich przez Grecję, Węgry
i kraje bałkańskie (Chorwacja i Słowenia).
Komisja Europejska próbowała rozwiązywać ten problem m.in. poprzez
podział (relokację) uchodźców przybyłych do krajów Europy Południowej między kraje członkowskie Unii. Rząd polski zdecydował w lipcu 2015 r. o przyjęciu
ok. 2 tys. uchodźców, a we wrześniu 2015 r. następnej grupy ponad 5 tys. osób
w ramach systemu relokacji. Ocenia się obecnie (początek 2016 r.), że do Polski
może przyjechać ok. 6,5-6,8 tys. osób. Dodajmy, że w połowie września 2015 r.
odbyło się także nadzwyczajne posiedzenie Sejmu dotyczące kryzysu migracyjnego
w Europie oraz jego skutków dla Polski5. Ważnym wydarzeniem wpływającym na
postawy wobec uchodźców i sposoby rozwiązania kryzysu migracyjnego był atak
terrorystyczny dokonany w Paryżu 13 listopada 2015 r. (zginęło w nim 130 osób),
w którym jeden z zamachowców przyjechał do Europy jako uchodźca posługujący
się paszportem syryjskim.

www.pism.pl/publikacje/raporty-pism/niekontrolowane-migracje-do-unii-europejskiej-implikacje-dla-polski (dostęp: 4 stycznia 2016).
3
Według danych UNHCR oraz IOM na dzień 21 grudnia 2015 r. 972 500 osób dotarło
do Europy drogą morską, a IOM dodatkowo szacuje, że ponad 34 tys. dostało się do Bułgarii
i Grecji przez granicę lądową. Co druga osoba, która przedostała się w tym roku przez morze do
Europy, to obywatel Syrii, 20% pochodzi zaś z Afganistanu, a 7% z Iraku – zob. http://www.
unhcr-centraleurope.org/pl/wiadomosci/2015/w-tym-roku-do-europy-dotar%C5%82o-ju%C5%BC-milion-uchod%C5%BAc%C3%B3w-i-migrant%C3%B3w.html (dostęp: 3 stycznia 2016). Dodajmy, że obecny okres zimy (styczeń 2016 r.) nie zatrzymał fali migrantów.
4
Na temat celów tej fundacji zob. http://fundacjaestera.pl/pl/misja.php (dostęp: 4 stycznia
2016).
5
Odbyło się ono 16 września 2015 r. jako 100. posiedzenie Sejmu VII kadencji i było związane
z przekazaniem informacji ówczesnej pani premier Ewy Kopacz o kryzysie migracyjnym w Europie i jego skutkach dla naszego kraju, zob. Sprawozdanie stenograficzne z 100. posiedzenia Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 września 2015 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Kadencja VII,
Warszawa 2015.
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Opisywane wydarzenia spowodowały głębokie zmiany w naszej opinii publicznej dotyczące gotowości przyjmowania i udzielania pomocy niedobrowolnym
imigrantom (uchodźcom)6. Nastąpił szybki (w ciągu pięciu miesięcy) i radykalny
(o 30%) spadek dotychczasowego raczej wysokiego poziomu deklarowanych pozytywnych postaw wobec uchodźców oraz silny wzrost negatywnych nastawień
wobec nich. Z dotychczasowego tematu humanitarnego stali się oni naraz problemem społecznym (na który żywo reagowała opinia publiczna) i politycznym
(zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym), z uwagi na wyzwanie
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa państwa przed możliwymi zagrożeniami
terrorystycznymi. Nie miało to jednak nic wspólnego z rzeczywistym napływem
uchodźców do Polski (o czym dalej).
Wydaje się, że wspomniane odwrócenie postaw wobec uchodźców miało
w dużym stopniu związek ze społecznym odbiorem w naszym kraju zjawiska
„kryzysu migracyjnego” w Europie. Przybrało ono u nas formę medialnej „paniki
moralnej”. Pojęcie to, i sama koncepcja, opisywane w polskiej literaturze, określają
stan zaniepokojenia (lęku) społeczeństwa możliwym zachowaniem pewnych grup
i osób, spostrzeganych jako zagrażające głównym wartościom oraz interesom całego
społeczeństwa lub jego określonych grup. Towarzyszy temu poczucie dysproporcji
(poziom lęku jest nieproporcjonalny do rzeczywistego rozmiaru tego zjawiska)
i konsensu społecznego, czyli przekonanie, że dane zjawisko istnieje i należy sobie
z nim odpowiednio radzić7. Związana jest z tym stereotypizacja i stygmatyzacja
danej kategorii społecznej. Udział mediów w informowaniu na temat rozwoju tego
zjawiska powoduje, że ich odbiorcy stają się z czasem coraz bardziej przekonani, że
poruszany problem jest nie tylko rzeczywisty, ale może ich nawet osobiście dotknąć,
co skutkuje także wzrostem „publicznej nerwowości” z jego powodu. Media mogą
zamiast zmniejszać poziom lęku społecznego, wprost przeciwnie, wzmacniać go8.
Jak się wydaje, problem postaw wobec uchodźców w Polsce, związany
z „kryzysem migracyjnym” w Europie w 2015 r., stał się przedmiotem takiej
medialnej „paniki moralnej”, w której ogólnej kategorii „uchodźcy” przypisano
konkretne znaczenia związane z ich pochodzeniem geograficznym z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki, wyznaniem religijnym dotyczącym jedynie islamu oraz

6
Pojęcie to rozumiem szeroko, ale zgodnie z literaturą przedmiotu, jako osobę, która wymaga ochrony i pomocy z powodu przyczyn i skutków ucieczki z ojczystego kraju lub regionu,
zob. B. Kowalczyk, Polski system azylowy, Uniwersytet Wrocławski - E-Wydawnictwo. Prawnicza
i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2014, s. 105-106.
7
I. Zielińska, Media, interes i panika moralna nowa kategoria socjologiczna i jej implikacje,
„Kultura i Społeczeństwo” 2004, nr 3, s 162-164.
8
S. A. Wargacki, Zjawisko paniki moralnej jako wyznacznik granic moralności, „Prace Naukowe
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika” 2009, t. XVIII, s. 13-17.
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poczuciem zagrożenia związanego z terroryzmem. Dodatkowo zjawisko to mogło
być wzmacniane przez brak długi czas jasnej i zdecydowanej politycznej odpowiedzi
na kryzys migracyjny (szczególnie latem 2015 r.), a także toczącą się w tym okresie
(lato – wczesna jesień 2015 r.) kampanię wyborczą do parlamentu. Przyczyniła się
ona nie tylko do medialno-publicznej widoczności kwestii imigracji do Polski, ale
także do jej znacznego upolitycznienia.
Przykładem tych zmian mogą być wyniki serii pięciu sondaży wykonanych
przez Centrum Badania Opinii Społecznej w okresie maj-grudzień 2015 r. dotyczących postaw wobec uchodźców9. Celem tego artykułu jest jedynie wstępny
i szkicowy opis podstawowych uzyskanych wyników oraz ich zmian w czasie,
a także zarysowanie głównych kierunków interpretacji.
Porządek artykułu jest następujący. Na początku omówię główne wyniki badań dotyczących postaw wobec uchodźców prowadzonych w naszym kraju w latach
1992-2008. Stanowią one tło dla zmian, które zaszły w 2015 r. Następnie skupię
się na omówieniu głównych wyników wspomnianej serii sondaży CBOS, przedstawiając ich wyniki dotyczące kolejno ogólnie udzielania pomocy uchodźcom,
udziału Polski w europejskim (unijnym) rozwiązywaniu kryzysu migracyjnego,
postaw wobec uchodźców z Ukrainy oraz porównaniu tych wyników z podobnymi
badaniami prowadzonymi w krajach Grupy Wyszehradzkiej (Słowacja, Czechy
i Węgry).

2. Postawy wobec udzielania pomocy
uchodźcom w świetle badań polskiej opinii
publicznej w latach 1992-2008
Przyjęcie przez Polskę w 1991 r. Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców (wraz z Protokołem Nowojorskim) sprawiło, że staliśmy się od początku lat
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku krajem przyjmującym uchodźców oraz realizującym zobowiązania międzynarodowe w tej dziedzinie. W połowie tej dekady

9
Polacy wobec problemu uchodźstwa, Komunikat z badań, nr 81, CBOS, Warszawa, czerwiec
2015; Stosunek do uchodźców w kontekście kryzysu imigracyjnego w Europie, Komunikat z badań,
nr 122, CBOS, wrzesień 2015; O uchodźcach w przededniu unijnego szczytu poświęconego kryzysowi
imigracyjnemu, Komunikat z badań, nr 133, CBOS, październik 2015; Polacy o uchodźcach – w Internecie i w „realu”, Komunikat z badań, nr 149, CBOS, listopad 2015; Stosunek do uchodźców po atakach
terrorystycznych w Paryżu, Komunikat z badań, nr 172, CBOS, grudzień 2015, a także Stosunek
do uchodźców w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Komunikat z badań, nr 151, CBOS, listopad 2015.
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prasa i media dużo pisały o zjawisku uchodźstwa w Europie i w naszym kraju ze
względu na jego nowość oraz ówczesny kryzys uchodźczy. Później już nie był to temat ani pierwszorzędny, ani polityczny (jak w innych krajach Europy Zachodniej)
ze względu na małą liczbę podań o przyznanie statusu uchodźcy oraz znikomą
liczbę osób, które ten status otrzymały.
Tematyka ta wraz z migracyjną nie była praktycznie poruszana w żadnej
kampanii wyborczej (prezydenckiej oraz parlamentarnej) od 1989 r. Sporadycznie
wspominano o niej przy okazji debat parlamentarnych dotyczących przyjmowania
nowej ustawy o cudzoziemcach (1997 r.) oraz kolejnych jej nowelizacji (lata 2001
i 2003), a także otwarcia granic i wejścia Polski do strefy Schengen (2007 r.).
W okresie lat 2000-2010 kwestie te stały się bardziej widoczne ze względu na duże
fale uchodźcze z Czeczenii (z Federacji Rosyjskiej) oraz nagłośnioną medialnie
w latach 2007-2008 sprawę Simona Mola10.
W badaniach opinii publicznej Polacy odpowiadali także na pytanie o pomoc dla uchodźców: jakich rozwiązań wobec uchodźców oni oczekują? (tabela 1).
W 1992 r., kiedy w Polsce pojawiła się stosunkowo niewielka liczba uchodźców,
ponad połowa badanych skłonna była zaakceptować osiedlanie się ich w naszym
kraju na dłuższy czas. Jednak w latach następnych stosunek badanych do tej kwestii uległ zasadniczej zmianie. Spadła bardzo akceptacja zezwalania uchodźcom
na osiedlanie się w Polsce na dłuższy czas, natomiast wzrosło poparcie na rzecz
odsyłania ich z powrotem do państw, z których przyjechali (readmisji). W 2000 r.
odsetek badanych, którzy za najwłaściwsze uważają odsyłanie ich z powrotem
(25%), był niższy niż odsetek akceptujących pozostawanie tych osób w Polsce na
dłuższy czas (36%). W 2008 r. otwartość wobec uchodźców wyrażająca się przyzwoleniem na ich osiedlanie się w naszym kraju na stałe lub na dłuższy czas była
już na wysokim poziomie (67%).
Tabela 1. Stosunek do udzielania pomocy uchodźcom w latach 1992-2008
Rodzaje postępowania wobec
uchodźców. Należy:
pozwolić im osiedlić się w Polsce na
dłuższy czas
pozwolić im osiedlić się w Polsce na
stałe

Wskazania respondentów według badań w danych latach (w %)
1992

1995

1996

2000

2003

2005

2007

2008

55

31

17

36

39

45

41

48

3

8

6

15

15

19

20

19

10
Simon Mol (Simon Moleke Njie) (1973-2008), kameruński poeta i dziennikarz, który uzyskał status uchodźcy w Polsce w 2000 r. W 2007 r. został zatrzymany i aresztowany w Warszawie
w związku z zarzutami o zarażanie swoich partnerek seksualnych wirusem HIV-1. Zmarł w Warszawie w październiku 2008 r. O jego twórczości i działalności w Polsce zob. www.molsimon.art.pl.
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Rodzaje postępowania wobec
uchodźców. Należy:

Wskazania respondentów według badań w danych latach (w %)
1992

1995

1996

2000

2003

2005

2007

2008

12

35

48

25

20

13

16

9

19

9

10

8

9

7

6

8

zostawić ich samym sobie

3

4

4

4

5

5

5

4

trudno powiedzieć

8

13

15

12

12

11

12

12

dążyć do wysyłania ich z powrotem do
państw, z których przyjechali
dążyć do wysyłania ich
do innych krajów

Źródło: A. Giza-Poleszczuk, J. Poleszczuk, Postawy Polaków wobec uchodźców i imigrantów zarobkowych,
„Kultura i Społeczeństwo” 1993, nr 1, s. 105-106; Polacy wobec uchodźców, Komunikat z badań, nr 155, CBOS,
Warszawa, grudzień 1997, s. 3; Polacy o uchodźcach, TNS OBOP, Warszawa, lipiec 2008, s. 9.

Najbardziej odrzucające postawy wobec uchodźców zostały odnotowane
w 1996 r. Ich przyczyn można doszukiwać się w utożsamianiu ich z imigrantami
ekonomicznymi lub nielegalnymi oraz w obecnych wówczas silnych obawach związanych z napływem cudzoziemców z krajów byłego ZSRR, mogących przyczynić
się do wzrostu przestępczości. Wówczas też blisko połowa badanych postulowała
odsyłanie ich do kraju pochodzenia. W 2000 r. nastąpiło już zmniejszenie niechęci
wobec uchodźców i wzrost przyzwolenia na umożliwienie im osiedlania się w Polsce
na stałe lub czasowo. Trwało to do 2008 r.
Opinie na temat uchodźców były wyrabiane przede wszystkim nie na podstawie osobistych doświadczeń, lecz pochodziły ze stereotypowych wyobrażeń.
Według sondażu TNS OBOP z lipca 2008 r. co ósmy badany (12% ogółu) zadeklarował, że poznał w Polsce uchodźcę, a zdecydowana większość (88%) Polaków
nigdy nie miała szans się z nim spotkać. Ten odsetek badanych, którzy mieli
bezpośredni kontakt z uchodźcami, nie zmienił się na przestrzeni ostatnich lat.
Według przywoływanych badań większość Polaków prawidłowo identyfikowało
termin „uchodźca” jako osobę, która opuściła swój kraj w obawie przed prześladowaniami, a dla połowy badanych określenie to oznaczało także uciekinierów
z terenów kraju objętego wojną. Sporo jednak (ponad dwie trzecie) respondentów
traktowało uchodźców jako osoby migrujące z przyczyn ekonomicznych (migrantów ekonomicznych), a ponadto jako „repatriantów” lub osoby należące do
mniejszości narodowych (mimo że one nawet w leksykalnym znaczeniu tego słowa
uchodźcami nie były)11.

11
M. Ząbek, S. Łodziński, Uchodźcy w Polsce. Próba spojrzenia antropologicznego, Warszawa
2008, s. 413-414.

160

2017 - Balicki - Kryzys migracyjny w Europie.indd 160

08.05.2017 14:09:48

Migracyjna „panika moralna”? Polska opinia publiczna wobec udzielania pomocy…

Polacy pytani o zakres pomocy dla uchodźców zgadzali się powszechnie na
zapewnienie im pobytu w ośrodkach dla uchodźców (mieszkanie), za co miała być
odpowiedzialna administracja państwa. Zgoda na inne formy pomocy uchodźcom
była już mniejsza, zwłaszcza gdy chodziło o zapewnienie im świadczeń związanych
z edukacją i zatrudnieniem. Można powiedzieć, że obecność uchodźców w Polsce
była wówczas postrzegana i oceniana przez pryzmat potrzeb samego społeczeństwa
polskiego (środki finansowe przeznacza się dla uchodźców kosztem obywateli
Polski).
Podobne wyniki przyniosło porównanie postaw Polaków wobec uchodźców
z opiniami przedstawicieli społeczeństw Grupy Wyszehradzkiej (Czechów, Węgrów
i Słowaków). Czesi, Węgrzy i Słowacy wyraźnie rzadziej niż Polacy opowiadali się
za przyjmowaniem wszystkich uchodźców, ale też rzadziej uważali, że nikomu nie
należy udzielać azylu. Zdecydowanie częściej niż Polacy byli przy tym zdania, że
należy dawać schronienie wybranym grupom uchodźców12.

3. Postawy wobec udzielania pomocy
uchodźcom w świetle badań polskiej opinii
publicznej w okresie maj-grudzień 2015 r.
Omawianie wyników badania opinii publicznej dotyczącej zmian postaw Polaków
wobec udzielania pomocy uchodźcom w 2015 r. rozpocznijmy od przedstawienia
wyników sondażu CBOS-u z maja tegoż roku, które dotyczyło szerszych postaw
wobec imigrantów w naszym kraju. Miało ono pozytywny wydźwięk zarówno
dla skutków imigracji, jak i samej obecności cudzoziemców w naszym kraju13.
W świetle jego wyników badani Polacy pozytywnie oceniali swobodę przemieszczania się ludzi i zgadzali się z opinią, że dla wszystkich jest korzystne, jeżeli
każdy może się przemieszczać do dowolnego państwa, aby tam pracować (68%
respondentów było „za”, 11% „przeciw”, 18% pozostawało niezdecydowanych, czyli
ani się zgadzali, ani nie zgadzali z tą opinią, a 3% udzieliło odpowiedzi „trudno
powiedzieć”). Podobne oceny zdobyła opinia, że obecność cudzoziemców wzbogaca
różnorodność kulturową i sprawia, iż ludzie stają się bardziej otwarci na innych
(66% badanych poparło tę opinię, 13% było jej przeciwnych, 15% respondentów
12
Opinie ludności z krajów Europy Środkowej o imigrantach i uchodźcach, Komunikat z badań,
nr 60, CBOS, Warszawa, marzec 2015, s. 3-4.
13
Przybysze z bliska i z daleka, czyli o imigrantach w Polsce, Komunikat z badań, nr 93, CBOS,
Warszawa, czerwiec 2015 (badania zostało przeprowadzone w maju 2015 r.).
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zachowało postawę neutralną – tj. ani ją poparło, ani jej nie poparło, a 6% udzieliło
odpowiedzi „trudno powiedzieć”)14.
Prawie połowa respondentów (48%) zadeklarowała osobistą znajomość cudzoziemca mieszkającego w Polsce (w 1999 r. było ich tylko 25%), a 6% skorzystanie z odpłatnej pomocy cudzoziemca. Wyniki wskazywały także na zmniejszanie
dystansu wobec cudzoziemców w różnych sferach życia osobistego i społecznego
(od sąsiedztwa poprzez wspólną pracę, do jego obecności w rodzinie), a względnie największy sprzeciw został wyrażony wobec możliwości sprawowania przez
cudzoziemca opieki nad dzieckiem (56% badanych nie miałoby zastrzeżeń do
takiej możliwości, 35% byłoby temu przeciwne, a 9% zadeklarowało „trudno
powiedzieć”)15.
Badani oceniali również skutki zatrudniania w naszym kraju obcokrajowców
pochodzących spoza Unii Europejskiej. Generalnie dostrzegali oni pozytywne
skutki ich obecności dla rozwoju polskiej gospodarki oraz przedsiębiorców ich
zatrudniających, choć dla nich samych indywidualnie nie była to już sytuacja tak
pozytywna (konkurencja na rynku pracy). Respondenci zdecydowanie poparli
obecność cudzoziemców z USA i krajów Unii, a także z Ukrainy, Wietnamu,
Białorusi i Rosji (a więc tych, którzy przebywają u nas od dawna), a najmniej
pozytywnie zapatrywali się na przyjazd obywateli państw afrykańskich i arabskich. Zdecydowana większość badanych Polaków, gdyż aż 86%, nie zgodziła się
ze stwierdzeniem, że nasz kraj potrzebuje większej liczby imigrantów, a tylko 7%
uważało, że w naszym kraju jest ich za mało16.
Wyniki sondażu wskazały więc na stosunkowo częste i bezpośrednie kontakty z cudzoziemcami mieszkającymi w Polsce (choć byli to najczęściej obywatele
państw sąsiedzkich) oraz na brak niechęci i większych konfliktów z nimi. Mogą
być one więc traktowane jako pozytywny potencjał dla naszych postaw wobec
imigracji, a także zjawiska uchodźstwa. Na tym tle może zaskakiwać ewolucja
wyników sondaży dotyczących postaw udzielania pomocy uchodźcom w okresie
maj-grudzień 2015 r. (tabela 2). Pierwszy taki sondaż CBOS przeprowadził w maju
2015 r. w związku z dyskusją dotyczącą przyjęcia przez Polskę grupy ponad 2 tys.
uchodźców z krajów Europy Południowej17. Prawie trzy czwarte badanych było
za ich przyjęciem (w tym 14% także z prawem do osiedlenia się w naszym kraju,

14
Tamże, s. 1-2.
15
Tamże, s. 3-6.
16
Tamże, s. 6-13.
17
W maju 2015 r. Komisja Europejska zaproponowała krajom członkowskim UE rozmieszczenie na ich terytorium liczby ok. 40 tys. imigrantów, którzy dotarli do Włoch i Grecji przez Morze
Śródziemne. Były osoby pochodzące głównie z Syrii i Erytrei, mogące liczyć na otrzymanie statusu
uchodźcy i przyznanie im ochrony międzynarodowej. Komisja planowała, że w ciągu 2 lat państwa
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58% z prawem do udzielenia doraźnej pomocy), a niewiele ponad jedna piąta respondentów była temu przeciwna (7% odpowiedzi „trudno powiedzieć”). Wyniki
te niewiele odbiegały od rezultatów z poprzednich lat przedstawionych w tabeli 1
(w 2008 r. 67% badanych zgodziłoby się na czasowe lub stałe ich osiedlenie w naszym kraju) oraz rezultatów podobnego sondażu CBOS-u z 2004 r.18
W badaniu tym zaobserwowano jednak, że pozytywne nastawienie zmniejszało się znacząco, gdy dochodziło do konkretnych sytuacji związanych z udziałem
Polski w międzynarodowych projektach dotyczących przyjmowania uchodźców
z Ukrainy lub też z krajów Europy Południowej (Włoch) w ramach wspólnych
działań w Unii Europejskiej, o czym dalej.
Tabela 2. Stosunek do udzielania pomocy uchodźcom z krajów objętych konfliktami zbroj
nymi w okresie maj-grudzień 2015

Rodzaje postępowania
wobec uchodźców:
tak, powinniśmy ich
przyjmować i pozwolić
się osiedlić
tak, powinniśmy ich
przyjmować do czasu,
kiedy będą mogli wrócić
do kraju, z którego pochodzą
nie, Polska nie powinna
przyjmować uchodźców
trudno powiedzieć

Czy Pana (i) zdaniem Polska powinna przyjmować uchodźców z krajów
objętych konfliktami zbrojnymi (w %)?
maj
2015

sierpień
2015

wrzesień
2015

październik
2015

grudzień
2015

14

6

8

8

5

58

50

48

46

37

21

38

40

43

53

7

6

4

3

5

Źródło: Stosunek do uchodźców po atakach terrorystycznych w Paryżu, Komunikat z badań, nr 172, CBOS,
grudzień 2015, s. 2.

W sierpniu 2015 r. (czyli w ponad dwa miesiące od pierwszego sondażu
z maja) postawy wobec uchodźców skokowo się pogorszyły. Mimo że ponad połowa badanych (56%) nadal wyrażała pozytywne zobowiązania wobec uchodźców,
to w stosunku do maja nastąpił spadek aż o 16%. O prawie identyczny odsetek
(17%) zwiększyła się liczba osób przeciwnych przyjmowaniu uchodźców przez
członkowskie przyjmą 24 tys. imigrantów z Włoch i 16 tys. z Grecji. Do Polski miało trafić wedle
rozdzielnika 2659 osób.
18
Polacy wobec problemu uchodźstwa, Komunikat z badań, nr 81, CBOS, Warszawa, czerwiec
2015, s. 1-2 (badanie zostało przeprowadzone w maju 2015 r.).
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Polskę (wzrost z 21% do 38%)19. Zauważone spadki nie zmieniły natomiast
nastawienia wobec przyjmowania uchodźców z Ukrainy lub ich przyjmowania
w ramach współpracy unijnej.
W dużym stopniu za pogorszeniem postaw wobec uchodźców w lecie 2015 r.
stały szeroko nagłośnione i obecne we wszystkich mediach informacje o problemach związanych z falami uchodźców napływającymi na południe Europy. Prawie
wszyscy badani deklarowali wiedzę na ten temat, a tylko co jedenasty respondent
(9%) mówił, że nic nie słyszał o problemach z imigrantami w Grecji, Włoszech
i krajach bałkańskich. Reszta badanych była świadoma tych problemów, z czego
prawie połowa (46%) twierdziła, że nie tylko o nich słyszała, ale także nimi się
interesowała, a druga połowa (45%), choć deklarowała ich znajomość, to nimi się
jednak nie interesowała20.
Następne badanie wykonano we wrześniu 2015 r. Przyniosło ono niewielkie zmiany w stosunku do wyników z sierpnia. Nadal ponad połowa badanych
(56%) była pozytywnie nastawiona do udzielania pomocy uchodźcom (z czego
48% było za jej czasowym udzielaniem), a dwie piąte respondentów (40%) była
przeciwna21. Trend ten został utrzymany także w październiku. Badanie z tego
miesiąca wykazało, że nadal ponad połowa badanych jest za udzielaniem takiej
pomocy (54%), natomiast 43% sprzeciwia się jej udzielaniu22.
Dalsze znaczące pogorszenie postaw zaobserwowano w grudniu 2015 r.,
po zamachach terrorystycznych w Paryżu 13 listopada 2015 r. (oraz także w Mali
i Tunezji w końcu listopada 2015 r.). Tylko 42% badanych zadeklarowało udzielanie
pomocy uchodźcom (z czego tylko 5% było za ich przyjmowaniem i osiedlaniem
się), a już ponad połowa respondentów (53%) była przeciwna23. Przekroczona
została więc ważna psychologiczna granica połowy badanych będących za udzielaniem pomocy uchodźcom.
Zwróćmy jeszcze uwagę na społeczno-demograficzne uwarunkowania postaw
wobec uchodźców. Zacznijmy od dosyć zaskakującego wyniku, jakim jest wiek
badanych. Od sondażu przeprowadzonego we wrześniu 2015 r. sprzeciw wobec
przyjmowania uchodźców jest wyrażany względnie częściej przez najmłodszych
19
Stosunek do uchodźców w kontekście kryzysu imigracyjnego w Europie, Komunikat z badań,
nr 122, CBOS, wrzesień 2015 (badanie zostało przeprowadzone w sierpniu 2015 r.).
20
Tamże, s. 3-4.
21
O uchodźcach w przededniu unijnego szczytu poświęconego kryzysowi imigracyjnemu, Komunikat z badań, nr 133, CBOS, październik 2015 (badanie zostało przeprowadzone we wrześniu
2015 r.), s. 1-2.
22
Polacy o uchodźcach – w Internecie i w realu”, Komunikat z badań, nr 149, CBOS, listopad
2015 (badanie zostało przeprowadzone w połowie października 2015 r.), s. 1.
23
Stosunek do uchodźców po atakach terrorystycznych w Paryżu, Komunikat z badań, nr 172,
CBOS, grudzień 2015 (badanie zostało przeprowadzone na początku grudnia 2015 r.), s. 1-2.
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respondentów (tj. w wieku od 18. do 24. roku życia). W grudniowym badaniu
tylko co czwarty (25%) badany z tej kategorii wiekowej zaakceptowałby udzielanie
takiej pomocy, a w tym samym czasie w kategorii starszych respondentów (tj. od
45. roku życia i wyżej) wynik ten był dwa razy większy (49%)24. W majowym
sondażu było odwrotnie, gdyż to osoby najstarsze względnie częściej deklarowały
negatywny stosunek wobec uchodźców, a w sierpniowym sondażu wyniki okazały
się jeszcze wyrównane25.
Nie zmienił się natomiast w sondażach w analizowanym okresie wpływ
wykształcenia na postawy wobec uchodźców. Generalnie im niższe wykształcenie, tym rzadziej badani decydowali się na deklaracje przyjęcia (czasowego lub
stałego) uchodźców, choć w trakcie tych kilku miesięcy poparcie to systematycznie się zmniejszało. W grudniu 2015 r. większość (55%) osób z wykształceniem
wyższym godziła się na ich przyjęcie (choć we wrześniu było ich jeszcze 64%),
natomiast wśród osób z podstawowym (i gimnazjalnym) wykształceniem wynik ten wynosił zaledwie 27% (we wrześniu 44%)26. Także wielkość miejsca
zamieszkania oraz wysokość dochodów w gospodarstwie domowym miała tutaj
wpływ. W miastach powyżej 100 tys. mieszkańców większość skłonna była, choć
zazwyczaj czasowo i warunkowo, przyjmować uchodźców z krajów ogarniętych
konfliktami zbrojnymi.
Podsumowując, w analizowanym okresie maj-grudzień 2015 r. postawy
Polaków wobec uchodźców uległy więc dużej, jeżeli nie wręcz radykalnej, zmianie.
Nie miało to nic wspólnego z realnym napływem uchodźców do naszego kraju.
W pierwszym półroczu tego roku podań o nadanie takiego statusu złożyło nieco
ponad 4 tys. osób (4199) i było to o 11% więcej niż w pierwszym półroczu 2014 r.
(3789). Najwięcej z nich (połowa) pochodziła od obywateli Federacji Rosyjskiej
narodowości czeczeńskiej (2157), a następnie od obywateli Ukrainy (jedna trzecia – 1345) oraz Gruzji (208). W Europie z kolei pierwsze półrocze 2015 r. wiązało
się ze znacznym wzrostem liczby wniosków uchodźczych (o 68%) w porównaniu
do tego samego okresu w 2014 r. (składanych w Niemczech – 30% i następnie
na Węgrzech, we Włoszech, Szwecji i Francji). Polska zajmowała pod względem
liczby osób ubiegających się o ochronę międzynarodową 13.-14. miejsce wśród
innych państw Unii27.

24
Stosunek do uchodźców po atakach terrorystycznych w Paryżu..., Aneks, s. 8.
25
Polacy wobec problemu uchodźstwa, dz. cyt., s. 2.
26
Stosunek do uchodźców po atakach terrorystycznych w Paryżu, s. 2; Polacy wobec „innych”.
Stosunek do innych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych, migrantów i uchodźców, red.
M. Grabowska, B. Roguska, CBOS, Warszawa 2015, tabela 36, s. 151.
27
Komentarz do danych liczbowych za pierwsze półrocze 2015 roku, s. 2, http://udsc.gov.pl/
statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne/ (dostęp: 18 stycznia 2016).
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Wydaje się, że głównym czynnikiem, który wpływał na postawy badanych
wobec uchodźców, były informacje i komentarze medialne dotyczące dramatycznego napływu do krajów Unii Europejskiej uchodźców i imigrantów spoza Europy.
Ogólne pojęcie uchodźcy zostało utożsamione w opinii publicznej z określonym
pochodzeniem geograficznym oraz wyznaniem religijnym. Zdecydowana większość
uchodźców była identyfikowana religijnie jako muzułmanie pochodzący z krajów
Bliskiego Wschodu i Afryki. To przekonanie w połączeniu z informacjami na
temat aktywności Państwa Islamskiego i działalności muzułmańskich organizacji
terrorystycznych mogło sprzyjać wzrostowi niechęci do przybyszów28.

4. Postawy wobec udzielania pomocy
uchodźcom w ramach unijnego systemu relokacji
w świetle badań polskiej opinii publicznej
w okresie maj-grudzień 2015 r.
Analizowana powyżej ewolucja postaw wobec uchodźców miała w omawianym
okresie także swój wymiar „europejski”. Jak już pisałem, Komisja Europejska
w maju 2015 r. przedstawiła pierwszą propozycję rozdzielenia między kraje członkowskie imigrantów (pochodzących z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki), którzy
przybyli do innych państw Unii Europejskiej i wnioskowali tam o udzielenie im
międzynarodowej ochrony. Rozwijający się kryzys migracyjny i jego spotęgowanie
latem 2015 r. uwidocznił podziały polityczne w ramach tej organizacji dotyczące
zasad oraz tempa systemu „relokacji”. Państwa, w których miało miejsce „przekroczenie granicy zewnętrznej UE, z jednej strony nie są w stanie przyjąć wszystkich,
z drugiej – nie chcą ponosić odpowiedzialności za wszystkich”29.
Dyskusja na ten temat odbyła się także w naszym kraju. Opinie dotyczące
udziału Polski w europejskim projekcie „relokacji” kształtowały się nieco odmiennie
od ewolucji ogólnych postaw wobec pomocy na rzecz uchodźców (tabela 3). Ale
trzeba pamiętać, że postawione pytanie badało nie tylko stosunek do uchodźców,
ale także do naszych zobowiązań wobec innych państw Unii.
Od samego początku (maj 2015 r.) większość badanych wyrażała sprzeciw
wobec tego programu i ta tendencja utrzymała się do końca 2015 r. W maju takie

28
Stosunek do uchodźców po atakach terrorystycznych w Paryżu, s. 3.
29
A. Potyrała, S. Wojciechowski, „Za” i „przeciw”. Unijny dwugłos w sprawie systemu relokacji,
„Biuletyn Instytutu Zachodniego. Seria Specjalna. Uchodźcy w Europie” 2015, nr 197, s. 1.
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przekonanie wyrażało 53% badanych, choć później we wrześniu popierało je 48%
badanych. Na koniec roku odsetek ten wynosił 64%. Podobnie ewoluowały opinie
przeciwne, wyrażające poparcie naszego udziału w tym projekcie. W maju 2015 r.
zwolennicy takiego rozwiązania stanowili jedynie jedną trzecią respondentów
(33%). Ich liczba wzrosła we wrześniu do blisko połowy (46%). W październiku
odsetek ten wynosił 43%, aby na koniec roku spaść do poziomu 30%. Duży wpływ
na czasowy wzrost pozytywnych opinii miały, jak się wydaje, podjęte przez rząd
we wrześniu 2015 r. decyzje dotyczące naszego udziału w systemie „relokacji”
i przyjęcia grupy ponad 5 tys. uchodźców30.
Tabela 3. Stosunek do udzielania pomocy uchodźcom w systemie „relokacji” w okresie majgrudzień 2015 r.
Z powodu dużego napływu uchodźców
Wskazania respondentów według terminów badań
z Bliskiego Wschodu i Afryki do niektórych
%
państw Unii Europejskiej kraje te nie są
w stanie poradzić sobie z tym problemem. Czy
paź
maj
sierpień wrzesień
grudzień
Pana(i) zdaniem Polska powinna przyjąć część
dziernik
2015
2015
2015
2015
uchodźców przybywających do Europy?
2015
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć

3
30
32
21
14

6
30
29
26
9

8
38
19
29
6

7
36
21
30
6

5
25
30
34
6

Źródło: Stosunek do uchodźców po atakach terrorystycznych w Paryżu, Komunikat z badań, nr 172, CBOS,
grudzień 2015, s. 3.

Swoje decyzje w tym zakresie Polacy uzasadniali obawami związanymi
z kosztami finansowymi i obniżeniem poziomu bezpieczeństwa. Ponad trzy czwarte
respondentów (78%) uważało, że przyjęcie uchodźców w liczbie wyznaczonej przez
Komisję Europejską będzie zbyt dużym obciążeniem dla budżetu państwa, tylko
co siódmy badany (15%) uważał przeciwnie, że nie są to jednak zbyt duże koszty
dla naszego państwa. Identyczny odsetek badanych (78%) był także przekonany,
że uchodźcy obniżą poziom bezpieczeństwa w Polsce (15% respondentów uważało,
że nie wpłynie to na sytuację w tym zakresie). Stąd chyba pochodziły pozytywne
nastawienia badanych wobec starań rządu o zmianę wcześniejszych ustaleń dotyczących rozlokowania uchodźców między państwa członkowskie, przyjętych

30
W połowie stycznia 2016 r. pojawił się projekt rozporządzenia dotyczącego przyjęcia przez
Polskę w 2016 r. 400 uchodźców z obozów Grecji i Włoszech. Oznacza to, że pozostała część tej
grupy będzie przyjęta dopiero w 2017 r.
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przez poprzedni rząd. Dwie trzecie badanych (66%) poparłoby takie działania,
a jedynie co piąty respondent (21%) był nastawiony wobec nich krytycznie (13%
nie miało zdania w tej kwestii)31.
Dodajmy, że opinie na ten temat są silnie powiązane z preferencjami partyjnymi. Zwolennicy partii Nowoczesna (58%) oraz PO (44%) znacznie częściej niż
inni popierają przyjmowanie uchodźców (choć w wypadku Platformy przeważają
przeciwnicy nad zwolennikami), natomiast osoby popierające PiS (74%) oraz ruch
Kukiz ’15 (85%) w zdecydowanej większości sprzeciwiają się udzielaniu pomocy
uchodźcom przybyłym do innych państw UE32. Nie zaskakuje więc fakt, że kierownictwo tego ostatniego ugrupowania politycznego rozpoczęło (koniec stycznia
2016 r.) akcję zbierania głosów poparcia na rzecz przeprowadzenia referendum „Stop
«uchodźcom»” dotyczącego przyjmowania uchodźców w systemie relokacji33.

5. Postawy wobec udzielania pomocy
uchodźcom pochodzącym z Ukrainy w świetle
badań polskiej opinii publicznej
w okresie maj-grudzień 2015 r.
W przypadku postaw wobec udzielania pomocy uchodźcom pochodzącym z Ukrainy mamy do czynienia z zupełnie odmienną sytuacją niż omawiane wcześniej
ewolucja postaw wobec uchodźców oraz ewolucja chęci udzielania im pomocy
w systemie unijnej relokacji. Od początku zadawania pytania o nastawienia wobec
uchodźców z Ukrainy (sierpień 2015 r.) większość badanych była za przydzielaniem
im takiej ochrony i do grudnia 2015 r. odsetek ten nawet znacznie się zwiększył
(tabela 4).
O ile w sierpniu 2015 r. odsetek udzielających poparcia na rzecz uchodźców
z Ukrainy wynosił 50%, to w grudniu wzrósł do 60%. Proporcjonalnie (choć
w mniejszym stopniu) zmniejszył się deklarowany sprzeciw – z 38% do 33%.
Poparcie to było w końcu 2015 r. znacznie większe niż to udzielane uchodźcom

31
Stosunek do uchodźców po atakach terrorystycznych w Paryżu, s. 4-6.
32
Tamże, s. 3-4.
33
Proponowane pytanie referendalne brzmi następująco: „Czy jesteś za przyjmowaniem
«uchodźców» w systemie relokacji w Unii Europejskiej?” z możliwymi dwiema odpowiedziami:
„tak” lub „nie”. Towarzyszy temu uzasadnienie mówiące, że gospodarzem w kraju są obywatele,
a nie władza. W związku z tym to tylko obywatele mogą decydować o tym, czy i kogo przyjmować
w kraju – zob. http://dzienreferendalny.pl.
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pochodzącym z krajów objętych konfliktami zbrojnymi lub z krajów Bliskiego
Wschodu i Afryki, którzy przybyli do krajów Unii (odpowiednio – 42% i 30%).
Może to świadczyć o świadomości położenia geopolitycznego Polski i jej zobowiązań wobec społeczeństw krajów z nią sąsiadujących, jak i pewnych ocenach o charakterze pragmatycznym, tj. osobistej znajomości cudzoziemców pochodzących
z Ukrainy, odczuwanych korzyściach i bliskości kulturowej, a także o spostrzeganym wysokim prawdopodobieństwie udanej ich integracji w naszym kraju34.
Tabela 4. Stosunek do udzielania pomocy uchodźcom pochodzącym z Ukrainy w okresie
sierpień-grudzień 2015 r.
W związku z konfliktem na wschodzie
Ukrainy odnotowano także wzrost
liczby uchodźców z tego kraju. Czy
Pana(i) zdaniem Polska powinna
przyjąć ukraińskich uchodźców
z terenów objętych konfliktem?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć

Wskazania respondentów według terminów badań
%
sierpień
2015

wrzesień
2015

październik
2015

grudzień
2015

11
39
22
16
12

13
48
18
10
11

15
46
20
14
5

14
46
20
13
7

Źródło: Stosunek do uchodźców po atakach terrorystycznych w Paryżu, Komunikat z badań, nr 172, CBOS,
grudzień 2015, s. 6.

6. Postawy wobec udzielania pomocy
uchodźcom w świetle badań opinii publicznej
w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Na koniec spójrzmy porównawczo na wyniki badań opinii publicznej dotyczących
nastawień wobec udzielania pomocy uchodźcom w krajach Grupy Wyszehradzkiej, przeprowadzonych wczesną jesienią 2015 r.35 Jest to o tyle uzasadnione, że
państwa te współpracowały ze sobą i dość długo utrzymywały wspólne, negatywne
stanowisko wobec propozycji Komisji Europejskiej w sprawie zasad rozlokowania
34
Stosunek do uchodźców w kontekście kryzysu imigracyjnego w Europie, s. 8.
35
Stosunek do uchodźców w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Komunikat z badań, nr 151, CBOS,
listopad 2015 (badania w Polsce, Słowacji i Czechach zostały przeprowadzone we wrześniu 2015 r.,
natomiast na Węgrzech w październiku 2015 r.).
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uchodźców napływających do Europy. Odrzucały zwłaszcza jego mechanizm
oparty na przymusowych kwotach relokacji uchodźców i domagały się, aby był on
realizowany na podstawie dobrowolnych deklaracji. Oczekiwały również zwiększenia działań na rzecz uszczelnienia granic zewnętrznych UE36.
Polska ostatecznie wyłamała się z tego sprzeciwu (wrzesień 2015 r.) i zdecydowała na przyjęcie grupy 5-tysięcznej. Reszta państw pozostała przeciwna tym
rozwiązaniom. Negatywnym tego skutkiem dla tych państw było „ochłodzenie ich
relacji z Niemcami, a także pozostałymi członkami Unii Europejskiej i negatywna
ocena w mediach i w międzynarodowej opinii publicznej”37.
Wyniki badań wskazują na duże i zaskakujące różnice postaw wobec udzielania pomocy uchodźcom między mieszkańcami czterech państw (tabela 5).
Tabela 5. Stosunek do udzielania pomocy uchodźcom z krajów objętych konfliktami zbroj
nymi w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech

Rodzaje postępowania wobec
uchodźców:
tak, powinniśmy ich przyjmować
i pozwolić się osiedlić
tak, powinniśmy ich przyjmować
do czasu, kiedy będą mogli wrócić
do kraju, z którego pochodzą
nie, nie powinniśmy przyjmować
uchodźców
trudno powiedzieć

Czy Pana(i) zdaniem Polska, Czechy, Słowacja, Węgry powinny
przyjmować uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi
(w %)?
Polska

Czechy

Słowacja

Węgry

8

4

2

7

48

40

31

58

40

50

62

32

4

6

5

3

Źródło: Stosunek do uchodźców w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Komunikat z badań, nr 151, CBOS, listopad
2015, s. 2.

Węgrzy, borykający się od początku lata 2015 r. z ogromnymi problemami
uchodźczymi, okazali się najbardziej otwarci na uchodźców – dwie trzecie z nich
(65%) zaakceptowałoby przyjęcie uchodźców z państw objętych konfliktami

36
Zob. wypowiedź na ten temat Konrada Szymańskiego (obecnego sekretarza stanu ds.
europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych): „Problemu fali migracyjnej liczonej w milionach nie da się rozwiązać poprzez biurokratyczną relokację. Trzeba uszczelnić granicę zewnętrzną,
współpracować z Libią, Jordania, Turcją, w których są obozy dla uchodźców. Chodzi o przywrócenie
kontroli nad migracją. Brak tej kontroli destabilizuje dziś kraje Europy, na czym zarabia Rosja”,
Szymański. Unia jest nadwrażliwa. Rozmawiała R. Grochal, „Gazeta Wyborcza”, 20 stycznia 2016.
37
R. Grodzki, Grupa Wyszehradzka i kryzys uchodźczy: solidarnie przeciwko solidarności europejskiej, „Biuletyn Instytutu Zachodniego. Seria Specjalna. Uchodźcy w Europie” 2015, nr 203, s. 2
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zbrojnymi, natomiast jedna trzecia byłaby temu przeciwna (32%). Bardziej ostrożnie
podeszli to tej kwestii Polacy (pisałem już o tym wcześniej), z których 56% opowiedziało się za taką pomocą, a 40% było jej przeciwne. Mniej przychylni okazali
się Czesi – ponad dwie piąte (44%) zaakceptowałoby uchodźców, a dokładnie
połowa (50%) sprzeciwiła się ich przyjmowaniu. Największy zaś sprzeciw wobec
udzielania pomocy uchodźcom ujawnił się na Słowacji, gdzie prawie dwie trzecie
(62%) zadeklarowało dezaprobatę wobec nich, a jedynie co trzeci badany (33%)
zaaprobowałby choćby czasową pomoc.
Odmiennie układały się z kolei poglądy wobec przyjmowania uchodźców
z Bliskiego Wschodu i Afryki w ramach systemu relokacji. O ile polska opinia
publiczna była tu wyraźnie podzielona na dwie prawie równe połowy (46% za
i 48% przeciw), to wśród w czeskiej opinii przeważali przeciwnicy takich działań
(68% wobec 26%), podobnie jak słowackiej (74% wobec 23%) i węgierskiej (71%
wobec 21%)38. Podobnie było w przypadku postaw wobec uchodźców z Ukrainy,
gdzie Polacy pozostawali najbardziej otwarci na ich przyjmowanie (61% poparcia
wobec 28% sprzeciwu), natomiast w Czechach i na Słowacji ich możliwy napływ
budził częściej sprzeciw niż akceptację – w Czechach (49% przeciw wobec 44%
poparcia) i na Słowacji (odpowiednio: 51% wobec 43%) (pytania tego nie zadawano na Węgrzech)39.

Zakończenie
Do 2015 r. zjawisko uchodźstwa (oraz imigracji) do Polski nie było zbyt ważnym
przedmiotem zainteresowań mediów. Stanowiło temat raczej drugorzędny i egzotyczny, zarówno słabo dyskutowany, jak i artykułowany publicznie, poruszany
głównie z perspektywy doświadczeń społeczeństw innych krajów europejskich.
Dlatego uchodźcy nie budzili negatywnych emocji, nie przyczyniali się do powstawania „paniki moralnej” i tworzenia społecznej atmosfery zagrożenia związanej
z migracjami. Sytuacja ta zmieniła się radykalnie w 2015 r., gdy wskutek doniesień
medialnych o „kryzysie migracyjnym” w Europie temat uchodźców, sposobów
i zakresu udzielania im pomocy oraz udziału Polski w unijnym rozwiązywaniu
tej kwestii stał się nieoczekiwanie problem „gorącym” publicznie i społecznie
żywo dyskutowanym. Było to widoczne m.in. w postaci licznych demonstracji
za przyjmowaniem migrantów w naszym kraju i przeciw temu projektowi, które

38
39

Stosunek do uchodźców w krajach Grupy Wyszehradzkiej, s. 2-3.
Tamże, s. 3-4.
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w poprzednich latach praktycznie nie były organizowane40. W krótkim czasie
nastąpił w opinii publicznej spadek poparcia dla udzielania pomocy uchodźcom
i poparcia dla ich przyjmowania w ramach sytemu relokacji. Uspokojeniu nastrojów nie pomogły ani specjalne kampanie prasowe, ani też uruchomienie serwisów
internetowych próbujących w miarę obiektywnie wyjaśniać rozwój sytuacji migracyjnej w Europie41.
Zwróćmy jeszcze uwagę na dwa ważne wnioski o charakterze socjologicznym.
Po pierwsze, charakterystyczne stały się odrzucające postawy ludzi młodych (do
35. roku życia) w zakresie potencjalnego udzielania pomocy uchodźcom. Sondaże
od września do grudnia 2015 r. potwierdziły ich ogólne negatywne nastawienie
do uchodźców, a konkretnie – do uchodźców pochodzących z Bliskiego Wschodu
i Afryki oraz z Ukrainy42. Po drugie, analiza wpisów internetowych (a większość
internautów to ludzie młodzi) na temat uchodźców i kryzysu migracyjnego pokazały, że tylko niewielka część internautów (zaledwie 6%) zaaprobowałaby pomoc na
ich rzecz bez względu na ich kolor skóry i wyznanie religijne. Co ósmy internauta
(13%) odniósł się do kwestii pomocy „neutralnie”, natomiast przeważająca część
(81%) odniosła się do niej negatywnie, wyrażając przede wszystkim niechęć do
odmiennych kultur i religii43.
Zakończmy ten tekst zwróceniem uwagi, że kryzys migracyjny i imigracja
są zjawiskiem nowym dla polskiej opinii publicznej. Niosą one obecnie w odczuciu
społecznym, tak jak wskazały analizowane tutaj sondaże, przede wszystkim zagrożenie i ryzyko. Ale mogą stanowić również szansę ich pozytywnego rozwiązania,
gdyż według badań z maja 2015 r. dotyczących postaw wobec migracji nadal istnieje w polskim społeczeństwie duży pozytywny potencjał „wielokulturowości”44.

40
Ostatnia taka głośna demonstracja przeciw przyjmowaniu uchodźców odbyła się w Podkowie
Leśnej w sobotę, 23 stycznia 2016 r. (obok tego miasta znajduje się centralny ośrodek recepcyjny
dla uchodźców w Dębaku).
41
Urząd ds. Cudzoziemców wraz z polskimi mediami uruchomił specjalny informator pt.
„Kiedy? Ilu? Gdzie? Jak?”, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych serwis „Wszystko, co chciałbyś
wiedzieć o uchodźcach” (msw.gov.pl/pl/wszystko-co-chcialbyś-w).
42
Polacy o uchodźcach – w Internecie i w „realu”, s. 3-4.
43
Tamże, s. 9-11.
44
Przybysze z bliska i z daleka, czyli o imigrantach w Polsce.
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Summary
The migration “moral panic”? The public opinion in Poland
on the readiness to accept refugees in the period
May-Decemeber 2015
The wave of uncontrolled migration seen in the media in the summer of 2015 (the so-called
“migration crisis”) prompted a debate in Poland on how best to solve the problem. It had
caused a profound change in the Polish public opinion concerning the attitudes towards
refugees. There was a rapid and radical decrease in positive attitudes towards refugees and
a strong increase in negative attitudes towards them. The refugee problem shifted from
a “humanitarian” topic to a public and political issue (both nationally and internationally)
and it has created a challenge for ensuring national security against possible terrorist threats.
However this had nothing to do with the reality. An example of these changes may be the
results of a series of surveys carried out by the Public Opinion Research Centre (CBOS)
in the period: May-December 2015 on attitudes towards refugees.
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