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Polityka azylowa jest kontrowersyjnym tematem, o którym dyskutuje się od ponad 
dekady. Rosnąca liczba wniosków o azyl nasuwa pytania dotyczące podziału obowiązków 
wobec migrantów, zwanego burden-sharing. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie 
trójwymiarowego charakteru polityki azylowej: wymiar polityczny, humanitarny i społeczno-
ekonomiczny. Ostatni wymiar związany jest z narodowymi programami dotyczącymi 
przesiedleń. Opierając się na przykładzie siedmiu państw, autorka ukazuje pewne zmiany 
w działaniu państw na podstawie narodowych programów przesiedlania uchodźców. Badanie 
pokazuje, iż choć zastosowanie mechanizmu burden-sharing stanowi przykład czystego 
dobra społecznego, ponieważ jest efektem wspólnego wysiłku, kolektywnego działania, 
którego celem jest ochrona uchodźców i opieka nad nimi, to jednak państwa zrezygnowały 
z działania opartego na wspólnej odpowiedzialności, nawet w regionach dotkniętych wojną, 
aby działać indywidualnie, kierując się narodowym interesem.
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THREE DIMENSIONS OF ASYLUM POLICY 
AND BURDEN-SHARING: BETWEEN DUTY AND INTEREST

Policy towards asylum seekers has been a controversial topic for more than a decade. The 
rising number of asylum applications provoked questions related to burden-sharing. This 
paper seeks to shed light on the three-dimensional character of asylum politics: political, 
humanitarian, and socio-economic. The last dimension is related to national resettlement 
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programs. Based on the examples of seven countries, the article shows that states resign 
from collective action in the regions affected by wars in terms of burden-sharing related 
to refugees and instead act individually, driven by national interests. 

Keywords: asylum policies, burden-sharing , refugee resettlement programmes 

WSTĘP 

Polityka azylowa jest niezbędnym narzędziem służącym do przyznawania 
odpowiedniego statusu obywatelom państw trzecich wymagających międzyna-
rodowej ochrony oraz do zapewnienia przestrzegania zasady non-refoulement. 
W związku ze wzmożonym przepływem ludności poszukującej schronienia 
i wykorzystującej do tego międzynarodowy system azylu skoordynowane czyn-
ności, odpowiadające na te ruchy, stały się kwestią zarówno wyboru, jak i przy-
musu. Działania odbywają się po stronie zarówno państwa, jak i migranta1, 
gdyż obie strony podejmują kroki będące wynikiem wyboru lub konieczności. 
Azylant, podobnie jak migrant ekonomiczny, motywuje swój wybór dotyczący 
wyjazdu, jak również destynacji, koniecznością lub też przymusem opuszczenia 
swojego państwa z racji stanu politycznego, społecznego lub gospodarczego. 
Państwo natomiast wypracowuje mechanizmy kontroli i zarządzania migracją, 
kierując się wyborem: kogo, na jakich zasadach i w jakiej liczbie chce przyjąć 
oraz koniecznością przeciwdziałania nielegalnym przemieszczeniom. Jednakże 
potrzeby migranta nie są kompatybilne z potrzebami i działaniami państwa 
i jedynie pewne mechanizmy prawne pozwalają osiągnąć kompromis, z którego 
nie zawsze obie strony są zadowolone. Sytuacja azylanta i państwa zależy od 
formy i skali napływu azylantów. Państwo kieruje się tymi samymi zasadami 
prawa międzynarodowego i narodowego zarówno w stosunku do pojedynczych 
przypadków azylantów, jak i w stosunku do dużej grupy migrantów. Jednakże 
w przypadku sytuacji wyjątkowej, kiedy jedno państwo narażone jest na dużą 
falę migrantów, solidarne działania ze strony innych państw są niezbędne w celu 
dokonania szybkiej i prawidłowej procedury azylowej, zagwarantowania schro-
nienia osobom poszukującym azylu oraz uniknięcia odsyłania migrantów do 
miejsc, z których przybyli, bez wcześniejszej weryfikacji powodów, dla których 
emigrowali.

1 W niniejszej pracy słowo „migrant” obejmuje azylanta oraz migranta ekonomicznego.
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CEL PRACY I METODY BADAWCZE

Celem niniejszego opracowania są rozważania nad kształtem polityki azylowej 
oraz mechanizmem podziału obowiązków (burden-sharing) jako potencjalnego 
rozwiązania kwestii uchodźstwa w sytuacjach konfliktu lub innej tragedii. Pierw-
sza część pracy stanowi analizę stanu prawnego azylu, ukazuje ewolucję systemu 
azylu w dwóch wymiarach: politycznym i humanitarnym. W drugiej części pracy 
zostanie przedstawiony trzeci wymiar polityki azylowej (społeczno-ekonomiczny) 
oraz dane statystyczne przesiedlonych uchodźców w siedmiu wybranych państwach 
stosujących programy przesiedleńcze. Ważnym elementem niniejszego opracowania 
jest analiza instytucjonalno-prawna narodowych ustaw o cudzoziemcach.

Burden-sharing zakłada, iż w sytuacjach masowego napływu osób poszukują-
cych międzynarodowej ochrony, państwa powinny reagować zgodnie i solidarnie 
wobec państwa obciążonego tym napływem. Solidarność w działaniu oznacza mię-
dzy innymi przesiedlenie uchodźców z obozów dla uchodźców przez państwa, które 
biorą na siebie odpowiedzialność za udzielenie im schronienia i zagwarantowanie 
integracji z nowym środowiskiem. Przesiedlenie odbywa się na różnych zasadach 
i według programów stosowanych przez państwa. Jednym z celów tych zabiegów 
jest odciążenie państw, które stały się pierwszym schronieniem dla uchodźców. 

Niniejsze opracowanie osadzone jest w dziedzinie stosunków międzynarodo-
wych. W ujęciu systemowym poznawanego problemu zastosowano metodę histo-
ryczną polegającą na rekonstruowaniu zdarzeń, w których mechanizm burden-
-sharing został wykorzystany. W celu potwierdzenia przypuszczenia dotyczącego 
czynników, które determinują wybory, jakimi kierują się państwa podczas selekcji 
uchodźców, dokonano analizy obowiązujących norm prawa międzynarodowego 
i ustaw narodowych o cudzoziemcach przy użyciu metody instytucjonalno-praw-
nej. Zastosowanie również elementów metody czynnikowej ma na celu identy-
fikację czynników kształtujących funkcjonowanie międzynarodowego systemu 
burden-sharing oraz programów przesiedleńczych. A. Czarnocki2 wyodrębnił 
grupy czynników kształtujących współczesne stosunki międzynarodowe, których 
działanie jest ściśle ze sobą powiązane. W rozwiązaniu problemu zastosowano 
proponowane przez Czarnockiego czynniki organizacyjno-normatywne. Pierwsze 
odzwierciedlają podział świata na państwa, które „w swych działaniach kierują 
się egoizmem państwowym, wyrażającym się w polityce opartej na racji stanu, 
podczas gdy istnieje wiele problemów globalnych wymagających podjęcia działań 
wspólnych”. Drugi czynnik obejmuje „przyjęte przez społeczność międzynaro-

2 A. Czarnocki, J. Z. Pietraś (1988), Współistnienie państw. Wstęp do międzynarodowych 
systemów politycznych, w: Łoś-Nowak T. (1997), Teoria Stosunków Międzynarodowych, Wrocław: 
Stosunki Międzynarodowe.



Katarzyna Michalska56

dową normy prawne, polityczne i moralne”3. Proponowany czynnik społeczno-
-ekonomiczny stanowi podstawę zaistnienia programów przesiedleńczych, gdyż 
związany jest z funkcjonowaniem państw na podstawie kryterium ekonomicznego 
i w oparciu o tworzenie wspólnot zintegrowanych. 

Badaniu poddany zostanie zatem międzynarodowy mechanizm burden-sharing 
stosowany w sytuacjach wymagających przesiedlenia dużej liczby uchodźców 
z terenu ogarniętego konfliktem lub z pierwszego państwa bezpiecznego, do 
którego udali się migranci. Historycznie mechanizm ten stanowił rozwiązanie 
w sytuacjach nowych dla państw, które wymagały natychmiastowej reakcji. 
Dziś państwa podejmują racjonalne decyzje, zgodne z narodowymi interesami. 
Tworzą programy przesiedleńcze, które hamują spontaniczne działania w ramach 
burden-sharing. Od momentu powstania tych programów państwa przemieszczają 
głównie uchodźców z miejsc wcześniej zaplanowanych i w liczbie wkalkulowanej 
w narodowy budżet. Tego typu działania cechuje duży pragmatyzm.

Prezentując reakcję, która zachodzi pomiędzy systemem azylowym, zanikającą 
koncepcją burden-sharing i programami przesiedleńczymi, autorka stawia hipote-
zę badawczą, zakładającą, iż mechanizm międzynarodowego podziału obowiązku 
wobec uchodźców zostaje zastąpiony narodowymi programami przesiedleńczymi. 
W konsekwencji państwa wypracowują nowy model pomocy uchodźcom, kieru-
jąc się czynnikami społeczno-ekonomicznymi. W celu zweryfikowania hipotezy 
postawiono następujące pytania badawcze: 
1. Czy rocznie ustanawiane przydziały i wybory uchodźców wynikają z pobudek 

humanitarnych, ze współodpowiedzialności, której celem jest dobro publiczne 
bądź z interesów państwowych? 

2. Jakie czynniki motywują państwa do działania według indywidualnego mode-
lu, a nie według konceptu burden-sharing opartego na kolektywnym działaniu? 
W analizie poznawczej nie ograniczono się do przykładów państw UE, gdyż 

to nie one stoją na czele tych, które rocznie przesiedlają największą liczbę 
uchodźców bezpośrednio z obozów dla uchodźców pod auspicjami UNHCR 
lub innej organizacji. W tym działaniu prym wiodą Stany Zjednoczone, Kana-
da i Australia, następnie Norwegia, Szwecja i Republika Federalna Niemiec. 
W niniejszej pracy przyjrzano się stanowisku siedmiu państw: Stanów Zjed-
noczonych, Kanady, Danii, Finlandii, Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. 
Kierując się czynnikiem historycznym, wyselekcjonowano wyżej wspomniane 
państwa według następujących kryteriów: historia imigracyjna i okresy, w których 
doszło do pierwszych przesiedleń, ustawodawstwo narodowe w kwestii ustaw 
o cudzoziemcach oraz programy przesiedleńcze. Dokonano analizy danych sta-

3 Ibid., s. 10.
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tystycznych, które ilustrują liczby przesiedlanych uchodźców oraz prześledzono 
genezę programów przesiedleńczych. Ważnym źródłem informacji są ustawy 
o cudzoziemcach regulujące przepływy ludności oraz pokazujące, nie zawsze 
w oczywisty sposób, interesy państw w programach przesiedleńczych. 

Dwa pierwsze stanowią wyjątkowe przykłady państw powstałych przez osie-
dlanie się kolejnych fal imigracyjnych. Stany Zjednoczone uchwaliły pierwszą 
ustawę dotyczącą przyjmowania uchodźców w 1948 r. i w następstwie 250 tysięcy 
uchodźców, ofiar przesiedleń wewnętrznych w wyniku II wojny światowej, zostało 
przesiedlonych do tego kraju. Kanada, podobnie jak Stany Zjednoczone, zaczęła 
przesiedlać w tym samym okresie, lecz na mniejszą skalę, kierując się przede 
wszystkim względami ekonomicznymi swojego państwa. W 1976 r. weszła w życie 
ustawa imigracyjna regulująca strukturę prawną całości programów dotyczących 
uchodźców wnioskujących z Kanady i poza Kanadą oraz uchodźców konwencyj-
nych4. Państwa nordyckie – Szwecja, Finlandia, Dania oraz Norwegia – słyną nie 
tyle z długiej historii imigracyjnej, ile z gościnności, otwartości na uchodźców, 
a programy przesiedleńcze zostały wpisane w prawodawstwo narodowe. W Finlan-
dii parlament decyduje co roku, zgodnie z zatwierdzonym budżetem państwa, ilu 
uchodźców może przyjąć. Pierwszy program przesiedleńczy został zainicjowany 
w 1979 r., natomiast od 1985 r. zaczęto regularnie, co roku sprowadzać uchodźców 
do kraju. Od 2001 r. roczna liczba uchodźców „kwotowych” wynosi 750. Dania, 
podobnie jak Norwegia, swój program kwotowy rozpoczęła w 1979 r. i od 2009 r. 
utrzymuje roczną liczbę około 500 przyjmowanych uchodźców. Decyzja dotycząca 
kwot przesiedleńczych jest decyzją polityczną, gdyż to parlament norweski – Stor-
ting – decyduje, ilu rocznie przyjmie uchodźców, a Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści i Bezpieczeństwa Publicznego decyduje, skąd przybędą migranci. Norwegia 
rozpoczęła przesiedlanie od 1980 r. zgodnie z rocznym programem kwotowym, 
który wynosi około 1000 osób. Ze wszystkich państw nordyckich to Szwecja jako 
pierwsza zaczęła uczestniczyć w międzynarodowym programie przesiedlania osób 
potrzebujących ochrony. Już w 1950 r. pilotowała ad hoc program, odpowiadając 
na kryzys wywołany II wojną światową. Roczna kwota przesiedleńcza wynosi 
około 2000 osób. Również historia przesiedleń do Wielkiej Brytanii wpisana jest 
w okres II wojny światowej, a w 1950 r. utworzono Brytyjską Radę Pomocy dla 
Uchodźców (dzisiaj Refugee Council), która organizowała przesiedlenia. 

Z racji międzynarodowego charakteru zjawiska przesiedleń autorka zdecydo-
wała o wyborze większej liczby państw, ograniczając się tym samym do analizy 
danych z trzech lat: 2012, 2013 i 2014. Badaniom poddano siedem wybranych 

4 UNHCR (1992), Zasady i tryb ustalania statusu uchodźcy. Podręcznik, Genewa, http://
www.unhcr-centraleurope.org/_assets/files/content/resources/pdf_pl/legal_documents/Podrecznik-
UNHCR-Zasady-i-tryb-ustalania-statusu-uchodzcy.pdf [data dostępu: wrzesień 2015].
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państw, koncentrując się przede wszystkim na narodowości uchodźców wyselek-
cjonowanych do przesiedlenia oraz weryfikując roczne kwoty zaakceptowanych 
migrantów. Aby uzyskać pełniejszy obraz tego zjawiska, należałby zestawić 
dane z przynajmniej ostatnich 5 lat, lecz na to nie pozwalają ograniczenia edy-
torskie5. Zakres analizy narodowych programów kwotowych ograniczony jest 
również brakiem dokładnych, rocznych danych statystycznych. Na przykład 
Norwegia i Szwecja podają łączną sumę przyjętych osób, nie wyszczególnia-
jąc liczb według narodowości. Podobnie Kanada podaje roczną liczbę łącznie 
zaakceptowanych migrantów, przedstawiając pięć głównych grup narodowych 
wybranych do przesiedlenia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UCHODŹCÓW 
JAKO DOBRO PUBLICZNE

Jako że burden-sharing zakłada współpracę i solidarne podejście, autorka odnosi 
się do teorii collective action Olsona (1965), wykształconej na gruncie ekonomicz-
nym i rozwiniętej w naukach społecznych, dotyczącej zaś zasad kolektywnego 
działania6. Teoria zakłada, iż jednostki będące częścią grupy działającej zbioro-
wo skorzystają na wysiłkach innych, jeżeli grupa ta pracuje wspólnie dla dobra 
publicznego. Innymi słowy, jeżeli jeden członek wspólnoty dostarcza dobro, inni 
członkowie tejże wspólnoty z niego korzystają. Początkowo teorię kolektywnego 
działania stosowano do analizy lokalnych dóbr publicznych, z czasem jednak 
została ona wprowadzona do literatury z dziedziny stosunków międzynarodo-
wych w odniesieniu do obrony7. Olson i Zeckhauser8 jako pierwsi argumentowali, 
iż NATO stanowi przykład czystego dobra społecznego, ponieważ jest efektem 

5 Z tego względu nie przytoczono dodatkowo międzynarodowych statystyk ukazujących skalę 
i rozmiar przesiedleń między państwami uczestniczącymi w programach przesiedleńczych oraz 
liczby uchodźców, którzy ubiegają się o przesiedlenie, gdyż takie informacje znajdują się na 
stronie OECD oraz UNHCR, udostępniających roczne raporty ze szczegółowymi statystykami.

6 M. Olson (1965), The Logic of Collective Action, Public Goods and the Theory of Groups, 
Harvard University Press. 

7 A. Betts (2003), Public Goods Theory and the Provision of Refugee Protection: The Role 
of the Joint-Product Model in Burden-Sharing Theory, „Journal of Refugee Studies”, Vol. 16, 
No. 3, s. 275.

8 M. Olson, R. Zeckhauser (1966), An Economic Theory of Alliances, w: Betts A. (2003), 
Public Goods Theory and the Provision of Refugee Protection: The Role of the Joint-Product 
Model in Burden-Sharing Theory, „Journal of Refugee Studies”, Vol. 16, No. 3. 
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wspólnego wysiłku, którego celem jest obrona. Jednakże Sandler i Forbes9 zwrócili 
uwagę, iż rezultaty obrony nie mają znamion jedynie dobra publicznego, lecz rów-
nież dobra prywatnego lub narodowego. Znaczy to, iż państwa, jako poszczególni 
uczestnicy, czerpią korzyści – na przykład w formie zagwarantowanej obrony – 
z kolektywnego działania, stanowiącego dobro publiczne. Thielemann precyzuje 
ten schemat działania następująco: „Co jest często uważane za dobro publiczne, 
nie wyklucza w rzeczywistości korzyści prywatnych dla państwa. Z tego modelu 
spodziewalibyśmy się, że wkład państwa dla dobra danej wspólnoty (które posiada 
cechy zarówno publiczne, jak i prywatne) będzie miał pozytywny związek ze 
stosunkiem korzyści uzyskanych przez to państwo do strat”10.

Teoria kolektywnego działania i publicznego dobra rozwinięta w naukach 
społecznych ma również swoich zwolenników wśród badaczy migracji. Suhrke 
jako pierwsza zastosowała omawianą teorię w odniesieniu do mechanizmu bur-
den-sharing stosowanego w problematyce uchodźstwa. Panowało ogólne prze-
świadczenie, iż kolektywne działanie ma na celu zwiększenie ochrony uchodź-
ców poprzez zredukowanie obciążenia państwa, które przyjęło największą liczbę 
uchodźców, uciekających z państwa pogrążonego w chaosie11. Według Suhrke 
każde państwo stoi przed prawdziwym dylematem moralnym i humanitarnym, 
wynikającym ze zobowiązań wobec prawa międzynarodowego oraz interesów 
narodowych, według których mniejsza liczba przyjętych uchodźców oznacza 
tyle co mniejsze obciążenie finansowe i społeczne państwa i jego obywateli. 
Ten dysonans polityczno-moralny obciąża państwa z jednej strony obowiązkiem 
osadzonym na gruncie etycznym i normatywnym, a z drugiej strony pobudkami 
odpowiadającymi interesom narodowym. Zatem uczestnictwo państw w dzia-
łaniu na rzecz ochrony uchodźców poprzez podział obowiązków jest dobrem 
publicznym, natomiast zagrożenie bezpieczeństwa każdego z państw jest już 
prywatnym kosztem. Również korzyści, jakie państwa mogą czerpać z napływu 
uchodźców, stanowić już będą narodowe dobra. 

Betts nazywa ten typ działania, opisany przez Suhrke, jako altruistic public 
good12. Wychodząc z wyżej opisanego założenia, dotyczącego kolektywnego dzia-
łania na rzecz dobra publicznego, które znalazło również swoje zastosowanie 

 9 T. Sandler, J. F. Forbes (1980), Burden-Sharing, Strategy and the Design of NATO, w: 
Thielemann E. R. (2003), Between Interests and Norms: Explaining Burden-Sharing in the Euro-
pean Union, „Journal of Refugees Studies”, Vol. 16, No. 3, 256. 

10 E. R. Thielemann (2003), Between Interests and Norms: Explaining Burden-Sharing in the 
European Union, „Journal of Refugees Studies”, Vol. 16, No. 3, s. 255.

11 A. Suhrke (1998), Burden-sharing during Refugee Emergencies: The Logic of Collective 
versus National Action, „Journal of Refugee Studies”, Vol. 11, No. 4, s. 2.

12 A. Betts (2003), Public Goods Theory and..., s. 276. 
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w czynnościach na rzecz uchodźców, należy dowieść, iż kolektywne starania 
zostały zastąpione zinstytucjonalizowanym schematem działań, opierającym się na 
indywidualnym działaniu państw, choć wciąż w imię ogólnego dobra uchodźców. 
Autorka wychodzi z założenia, iż proponowany przez Suhrke schemat działania 
altruistic public good jest w rzeczy samej ograniczony przez zindywidualizowane 
potrzeby państw i narastające obawy ekonomiczne i polityczne. Zinstytucjonali-
zowane programy przesiedleńcze, promujące państwa jako humanitarne, stanowią 
w rzeczy samej odejście od międzynarodowej odpowiedzialności o charakterze 
altruisitc public goods w kierunku działania opartego na konkretnych, rocznych 
założeniach: skąd i ile osób przyjąć. Podział „ciężaru”, jakim de facto są uchodźcy, 
zawsze stanowił dylemat dla państw, które jednak potrafiły, jak to miało miejsce 
podczas konfliktów w Wietnamie, byłej Jugosławii czy Kosowie, zmobilizować się 
do wspólnego działania. Tymczasem w ostatnich latach państwa chętniej działają 
indywidualnie, tworząc narodowe programy przesiedleń uchodźców. W konse-
kwencji państwa takie jak Turcja, Grecja czy Włochy, aktualnie obciążone cią-
głym napływem migrantów, wśród których są również uchodźcy, nie znajdują 
odbiorców po raz kolejny skłonnych do współpracy, do kolektywnego działania, 
którego rezultatem byłoby dobro wspólne, publiczne. 

TRÓJWYMIAROWY CHARAKTER POLITYKI AZYLOWEJ: 
POLITYCZNY, HUMANITARNY 

WYMIAR POLITYCZNY

Polityczny wymiar azylu został wyrażony po raz pierwszy w tzw. Konstytucji 
jakobińskiej z 1793 roku w art. 120 stanowiącym, że „Naród francuski udziela azylu 
cudzoziemcom zmuszonym do opuszczenia ojczyzny za obronę sprawy wolności, ale 
odmawia azylu tyranom”. W odpowiedzi na konsekwencje rewolucji rząd francuski 
udzielał gościny cudzoziemcom walczącym w obronie wolności13. Historycznie 
udzielenie azylu było aktem potępienia wewnątrzpaństwowych praktyk państwa, 
które zmusiło azylanta do szukania schronienia. Oznaczało to, że azyl nie tylko był 
aktem przyznania ochrony osobom prześladowanym, lecz był również elementem 
nacisku na państwo stosujące praktyki zmuszające obywateli do ucieczki14. Poli-
tyczny wymiar tych decyzji przyjmuje formę kary w postaci sankcji lub militarnej 

13 L. Gelberg (1967), Zarys prawa międzynarodowego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, s. 127.

14 Więcej na ten temat w: M. E. Price (2009), RethinkingAsylum. History, purpose and limits, 
Cambridge University Press.
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interwencji za spowodowanie odpływu ludności. Państwa decydują się ukarać inne 
państwo za doprowadzenie do sytuacji niestabilnej, w wyniku której zamieszkała 
ludność zmuszona jest szukać schronienia w państwach sąsiadujących15. Tymczasem 
obecnie omawiany polityczny wymiar azylu odnosi się przede wszystkim do osób 
poszukujących azylu i schronienia, a nie do działań kształtujących relacje między-
państwowe, których celem jest sterowanie przepływem ludności. 

Utworzenie polityki azylowej jest odpowiedzią na napływ osób poszukujących 
azylu, uchodźców przybywających z terenów objętych wojną lub konfliktami 
zbrojnymi oraz osób zmotywowanych innymi pobudkami natury ekonomiczno-
-społecznej. Kształt obecnej polityki jest przede wszystkim wynikiem decyzji 
podejmowanych na poziomie administracyjno-prawnym, których celem jest roz-
różnienie migrantów na potencjalnych uchodźców i tych, którzy kwalifikują 
się do deportacji, a także prób wytworzenia programu podziału obowiązków, 
zwanego burden-sharing. 

Kolejne decyzje dotyczące kształtu polityki są podejmowane indywidualnie (naro-
dowo) lub regionalnie, jak w przypadku UE, z powodu nieprzerwanie narastającej 
liczby składanych podań o azyl i masowych napływów ludności. Kwestia bezpie-
czeństwa w samej UE stała się decydująca na początku roku 1990 i wpłynęła na 
decyzje dotyczące wzmożenia kontroli na granicach, stworzenia specjalnych stref 
na lotniskach, gdzie przetrzymywane były osoby poszukujące azylu, rozwinięcia 
państwowych strategii przetrzymywania migrantów w centrach detencyjnych oraz 
ograniczenia dostępu do świadczeń, edukacji i legalnego rynku pracy dla tych osób. 
W kolejnych etapach rozwoju tej polityki, która stawała się coraz bardziej restryk-
cyjna, tworzono następujące mechanizmy: system dubliński regulujący odpowiedzial-
ność państw członkowskich za rozpatrywanie wniosków o azyl osób ubiegających 
się; umowa o readmisji z państwami tranzytowymi; dyrektywa powrotów i dyrek-
tywa warunkująca detencję oraz Europejski Fundusz Uchodźczy będący pierwszym 
krokiem wprowadzającym wspólnotowy podział obowiązków16. 

Podobnie Stany Zjednoczone i Kanada wytworzyły systemy azylowe, których 
celem jest zapewnienie dostępu do procedury azylowej, zapewnienie spójności 
azylu z innymi formami polityki związanymi z międzynarodową ochroną17 oraz 
w oparciu o politykę imigracyjną, ograniczenie napływu uchodźców, osób poszu-
kujących azylu i nielegalnych migrantów poprzez coraz to bardziej restrykcyjne 
procedury, wzmożone kontrole na granicach i liczne bilateralne umowy z państwa-

15 Ibid., s. 76.
16 T. J. Hatton (2012), Asylum Policy in the EU: The Case for Deeper Integration, The 

Australian national University, Centre for Economic Policy Research, Discussion Paper, No. 660. 
17 Plan polityki azylowej, EUR-Lex. Access to European Union Law, http://eur-lex.europa.

eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:jl0002 [data dostępu: listopad 2015]. 
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mi tranzytowymi, zakładające powstrzymanie napływu migrantów i uchodźców. 
Polityka azylowa jest przede wszystkim polityką kontroli granic i ochrony inte-
resów państw. W przypadku UE utworzenie wspólnotowego systemu azylowego 
jest przykładem działania kolektywnego, z którego wszyscy członkowie powinni 
korzystać. Próby harmonizacji systemu azylu zostały jednak osiągnięte częściowo, 
gdyż państwa nie wypracowały konsensusu w sprawie podziału obowiązków. 

WYMIAR HUMANITARNY

W przeciwieństwie do polityki imigracyjnej, której głównym założeniem 
jest osiągnięcie maksymalnych zysków z napływających imigrantów, polityka 
azylowa, w swojej podstawie, ma charakter humanitarny, nawet altruistycz-
ny. Uchodźcy i osoby poszukujące azylu zostają przyjęci z racji zobowiązań 
państwa przyjmującego, wynikających z Konwencji Genewskiej, a nie z inte-
resów. W przeciwieństwie do imigrantów ekonomicznych azylanci nie dostar-
czają natychmiastowych korzyści państwu, stanowią raczej ciężar ekonomiczny 
i społeczny. Jednak państwa wciąż goszczą osoby będące ofiarami wojen lub 
innych niehumanitarnych zachowań, na co wskazują liczby określające rocz-
nie przyjmowanych uchodźców z programów przesiedleńczych i innych form 
udzielania ochrony międzynarodowej. 

Polityka oparta na dobrowolnym przyjmowaniu uchodźców i wieloletnie 
tradycje udzielania schronienia uchodźcom stały się powodem do dumy dla 
wielu obywateli18. Wydaje się zatem, iż działania z pobudek humanitarnych 
wpisują się w politykę ochrony praw człowieka, która ma wielu zwolenników. 
Dowodem na to jest powiedzenie, iż system azylu ma charakter paliatywny, 
a nie polityczny19. W 1967 r. Ogólne Zgromadzenie ONZ podjęło uchwałę, że 
„Przyznanie azylu przez państwo jest aktem o charakterze pokojowym i huma-
nitarnym i nie powinno być traktowanie jako nieprzyjazne przez żadne inne 
państwo”20. Dla Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców azyl jest kwestią 
bezwarunkową: „Dostęp do azylu i dotrzymanie przez państwa swoich zobowią-
zań w zakresie ochrony nie powinny być uzależnione od ustaleń dotyczących 
burden-sharing, szczególnie z powodu poszanowania dla podstawowych praw 

18 T. J. Hatton, J. G. Williamson (2004), Refugees, Asylum Seekers and Policy in Europe, 
„Working Paper” 10680.

19 M. E. Price, Rethinking Asylum..., s. 70.
20 Ibid., s. 7.
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człowieka i humanitarnych zasad, które stanowią zobowiązanie dla wszystkich 
członków społeczności międzynarodowej” (UNHCR 1998b: para.p)21.

Nieco odmienny punkt widzenia w sprawie wyżej cytowanych deklaracji prezen-
tuje Amerykański Urząd do spraw Apelacji Imigracyjnych w oświadczeniu: „Decy-
zja o przyznaniu azylu nie jest aktem nieprzyjaznym, gdyż nie jest to orzeczenie 
odnośnie do państwa związanego z tą sprawą, ale orzeczenie oparte na racjonalności 
przekonania aplikanta, że prześladowanie było oparte na powodach wymagających 
ochrony. Różnica między przeznaczeniem prawa uchodźczego (które zakłada ochro-
nę osób), a polityką (która zarządza instytucjami politycznymi), nie powinna być 
zacierana”22. Wymiar humanitarny polityki azylowej powinien zatem opierać się 
przede wszystkim na zasadzie zawartej w Konwencji Genewskiej, która zakłada 
udzielenie ochrony uchodźcom i nieodsyłanie osób poszukujących azylu (zasada non-
-refoulement). Panuje przekonanie wśród pewnej grupy aktywistów humanitarnych, 
że wymiar polityczny azylu powinien zostać zastąpiony przez wymiar humanitarny, 
gdyż ten pierwszy ogranicza dostęp do ochrony i selekcjonuje migrantów, czego 
wynikiem może być nieudzielenie schronienia najbardziej potrzebującym. Jednakże 
sprowadzenie tradycyjnego założenia polityki azylowej opartej na selekcji według 
zasad zawartych w Konwencji Genewskiej z 1951 r. do politycznie neutralnego 
podejścia opartego na prawach człowieka spowoduje, iż o ochronę będzie mógł 
ubiegać się każdy, niezależnie od stopnia zagrożenia życia i powodów prześlado-
wania, nawet w przypadku całkowitego braku takiego zagrożenia. Zdewaluowanie 
tradycyjnie politycznego wymiaru azylu doprowadzi do nieprzestrzegania Konwencji 
Genewskiej, która jest kamieniem węgielnym polityki azylowej23.

Zarówno wymiar polityczny, jak i humanitarny stanowią nieodłączne elementy 
budulcowe systemu azylowego, gdyż państwa w swoich decyzjach kierują się 
interesami wynikającymi z zachowania bezpieczeństwa wewnątrzpaństwowego 
i regionalnego oraz zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego 
i tradycyjnych wartości zobowiązujących do niesienia pomocy potrzebującym. 
Oba wymiary zatem nie stoją w sprzeczności, a jedynie się uzupełniają. Stosując 
się do wymiaru politycznego i humanitarnego, państwa zmuszone są reago-
wać, przede wszystkim z racji zobowiązań prawnych. Trzeci wymiar społeczno-
-ekonomiczny migracji daje państwom swobodę działania i pełną kontrolę nad 
podejmowanymi decyzjami.

21 M. Barutciski, A. Suhrke (2001), Lessons from the Kosovo Refugee Crisis: Innovations 
in Protection and Burden-sharing, „Journal of Refugee Studies”, Vol. 14, No. 2. 

22 Dec. 486, 492-3 (BIA 1996), w: M. E. Price, Rethinking Asylum..., s. 75.
23 M. E. Price, Rethinking Asylum..., s. 11 oraz: M. Barutciski (2013), The limits to the 

UNHCR’s supervisory role, w: Simeon J. C. (red.), The UNHCR and the Supervision of Inter-
national Refugee Law, Cambridge University Press.
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BURDEN-SHARING: MIĘDZY OBOWIĄZKIEM A INTERESEM

Koncepcja burden-sharing jest zasadą promującą międzynarodową solidar-
ność między państwami w sprawach uchodźstwa. Po raz pierwszy omawiane 
pojęcie zostało użyte w preambule do Konwencji Genewskiej z 1951 r., „(...) 
odnosząc się do przyznania azylu, że może być dla niektórych państw zbyt 
uciążliwe”, więc zatem nie może „być osiągnięte bez międzynarodowej współ-
pracy”24. Podział ciężaru lub też obowiązku zakłada działania na dwa sposoby. 
Pierwszy dotyczy udzielania pomocy finansowej państwom, z których uciekają 
migranci i uchodźcy, lub tym, które są pierwszym państwem azylu. Mogą to 
być państwa słabiej rozwinięte, które muszą stawić czoła dużemu napływowi 
migrantów, wśród których mogą znajdować się uchodźcy. Kooperacja finanso-
wa jest główną formą pomocy oferowanej państwom obarczonym napływem 
ludności. Ten rodzaj udzielanej pomocy służy wzmocnieniu struktur zarządzania 
migrantami tak, aby zatrzymać ich w regionie i uniemożliwić im dobrowolne 
przemieszczanie się w kierunku państw rozwiniętych. Według badań Czaiki 
i Mayera ofiarodawcy są bardziej hojni, gdy widzą ryzyko, że staną się głów-
nym celem migracji25. Państwa, które są głównymi dobroczyńcami, kierują się 
przede wszystkim pobudkami opartymi na prewencji, a w mniejszym stopniu 
altruizmem26. Drugi typ działania oparty jest na współpracy polegającej na roz-
dzieleniu uchodźców między państwami. Rozwiązanie problemu uchodźczego 
poprzez przesiedlenie odbyło się między innymi w wyniku konfliktów w Wiet-
namie w 1979, w byłej Jugosławii (1991–1995) i Kosowie (1999). 

Według ogólnych założeń UNHCR, celem programów przesiedleńczych 
(resettlement) uchodźców jest aby27:
1. Zapewnić międzynarodową ochronę i odpowiedzieć na konkretne potrzeby 

poszczególnych uchodźców, których życie, wolność, bezpieczeństwo, zdrowie 
czy inne fundamentalne prawa są zagrożone w państwie, w którym poszu-
kiwali azylu. 

2. Znaleźć długotrwałe rozwiązania, jak dobrowolna repatriacja i lokalna inte-
gracja. 

3. Zapewnić ochronę uchodźcom i zmniejszyć obciążenie państwa obarczonego 
azylantami. Te działania są wyrazem międzynarodowej solidarności i odpo-
wiedzialności wyrażonej podziałem.

24 Konwencja dotycząca statusu uchodźców z 1951 r.
25 M. Czaika, A. Mayer (2008), Refugee movements and aid responsiveness, „Discussion 

Paper Series”, nr 5, University of Freiburg, s. 15. 
26 Ibid., s. 20.
27 UNHCR (2011), UNHCR Resettlement Handbook, Division of International Protection.
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W rzeczy samej przesiedlenie jest formą ochrony uchodźców oraz rozłado-
waniem ciężaru spoczywającego na pierwszym państwie, do którego migranci 
docierają, poprzez rozdzielenie uchodźców. Rozumiane jako długotrwałe rozwią-
zanie wymusza na państwach nie tylko udzielenie ochrony, ale też zapewnienie 
integracji społeczno-ekonomicznej. Przesiedlenie jest więc odpowiedzialnością, 
której państwa wolą uniknąć i którą wolą zastąpić pierwszą formą pomocy, 
czyli pomocą finansową. 

Historia jednak pokazuje, iż przesiedlenie cieszyło się dużą popularnością, 
lecz nie zawsze traktowane było jedynie jako altruistic public good. Przykładem 
pierwszego działania państw w ramach mechanizmu burden-sharing jest kryzyso-
wa sytuacja, w jakiej znaleźli się uchodźcy i osoby przesiedlone wewnątrz kraju 
(tzw. Internally displaced persons) po II wojnie światowej. Jako że nie było 
mowy o repatriacji, państwa podjęły alternatywne rozwiązanie, decydując się 
na przesiedlenie osób przebywających w obozach w Europie Zachodniej28. Ten 
zgoła altruistycznie wyglądający akt był krokiem przemyślanym przez państwa 
uczestniczące w procesie podziału. Niektóre państwa Ameryki Łacińskiej kiero-
wały się zamiarem uzyskania pożądanej równowagi etnicznej w społeczeństwie29. 
Inne, jak Stany Zjednoczone, Australia czy Kanada, miały cel ekonomiczny. Akt 
przesiedlenia odbywał się w ramach polityki imigracyjnej, a nie prawa uchodź-
czego, zaś głównym celem było promowanie narodowej ekonomii. Nieważne 
były motywy imigracji uchodźców, istotny był ich potencjał imigracyjny, który 
miał przyczynić się do wzrostu ekonomicznego państwa, na przykład Kanady30. 
Tak więc tylko uchodźcy zdolni do pracy mogli przyjechać do Kanady, która, 
jak większość państw, nie przyjmowała uchodźców należących do kategorii hard 
core, czyli osób starszych, schorowanych i rannych podczas wojny31. Norwegia 
należała do nielicznej grupy państw, które przyjmowały osoby z kategorii hard 
core. Zasady podziału były w dużej mierze zależne od rozwiązań niehumani-
tarnych32.

Wojna w Wietnamie, która wywołała kolejną falę uchodźców, spotkała się 
z międzynarodową reakcją. Podobnie jak w przypadku uchodźców po II woj-
nie światowej, przy wyborze migrantów do przesiedlenia zastosowano system 
rynkowy33, oparty na selekcji według kryteriów polityki imigracyjnej (czyli 

28 A. Suhrke (1998), Burden-sharing during Refugee..., s. 404. 
29 Ibid., s. 404. 
30 J. C. Hathaway (1988), Selective Concern: An Overview of Refugee Law in Canada, 

McGill L. J.Canada.
31 Ibid., s. 681. 
32 A. Suhrke (1998), Burden-sharing during Refugee..., s. 406. 
33 Ibid., s. 408.
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ekonomicznej), czynników humanitarnych i politycznych. Natomiast reakcja 
na sytuację podczas wojny w byłej Jugosławii różni się znacząco od dwóch 
poprzednich. Państwa niechętnie przesiedlały na stałe uchodźców, oferując 
wizy i pozwolenia tymczasowe. Decyzje podejmowano zgodnie z czynnikiem 
zwanym „narodowe możliwości”. Tym razem państwa nie poczuwały się do 
odpowiedzialności opartej na altruistic public good i nie kierowały się intere-
sami ekonomicznymi, a niesprzyjająca sytuacja gospodarcza zmusiła państwa 
do restrykcyjnych decyzji. 

Dystrybucja uchodźców oparta jest na wielu czynnikach zależnych zarówno 
od sytuacji wewnętrznej państw, jak i od kierunku oraz skali migracji. Opisane 
wyżej przykłady nie dostarczają nam jednego modelu działań, gdyż państwa 
podchodzą bardzo indywidualnie w sytuacjach kryzysu uchodźczego. Próby 
stworzenia „przewodnika” dotyczącego przesiedleń i wymuszenia na państwach 
postawy zobowiązującej do uczestnictwa w międzynarodowym programie prze-
siedleńczym okazały się niemożliwe do zrealizowania. Trudno zatem mówić 
o solidarności i uniwersalnym globalnym podejściu, bo takiego nie udało się 
wypracować. Przykład państw UE dowodzi, iż kooperacja i solidarność w tym 
jednym regionie jest trudna do osiągnięcia. Jacques Delors uważa, iż europejski 
mechanizm solidarności „nie jest oparty na czystej hojności, ale na oświeco-
nym, własnym interesie”34. Próby sporządzenia polityki opartej na solidarnym 
podejściu do problemów migracyjnych zostały zarysowane w kilku dokumentach 
unijnych. Jednakże w każdym z nich rozumienie solidarności wiąże się głównie 
ze zgodą dotyczącą finansowania i współpracy na granicach, a kwestia podziału 
migrantów (uchodźców i osób poszukujących azylu) między państwami pozostaje 
niezmiennie nierozwiązana. 

KRYZYS MECHANIZMU BURDEN-SHARING? 
TURCJA – ZIGNOROWANY PRZYPADEK

Analiza Suhrke dowodzi, iż państwa podejmowały decyzje zgodnie z pewny-
mi modelami działań. Przesiedlenie uchodźców po II wojnie światowej odbyło 
się według modelu wspólnotowo-instrumentalnego (instrumental-communita-
rian model). Państwa łączyło wspólne poczucie wartości, rodzaj obowiązku 
i zadośćuczynienie za krzywdy wywołane wojną. Czynnik ekonomiczny silnie 

34 J. Delors, Foreword, w: S. Fernandes, E. Rubio, Solidarity within the Eurozone: how much, 
what for, for how long? Report by Notre Europe, http://www.institutdelors.eu/media/solidarityemu-
_s.fernandes-e.rubio_ne_feb2012.pdf?pdf=ok [data dostępu: listopad 2015].
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towarzyszył podejmowanym decyzjom. Drugi model działania oparty jest na 
roli, jaką może odegrać jedno państwo, motywując inne do działania (hegemonic 
scheme). Taką rolę lidera w działaniu odgrywały wielokrotnie Stany Zjedno-
czone, podejmując decyzję o natychmiastowym przesiedleniu uchodźców naj-
bardziej potrzebujących35. Postępowanie państw w przeszłości dowiodło, iż te, 
działając nie zawsze z pobudek altruistycznych, według wyżej wspomnianych 
modeli, zdolne były jednak do solidarnego działania w sytuacjach kryzysowych. 
W obu przypadkach mechanizm burden-sharing został użyty, a jego zastosowa-
nie odbyło się zgodnie z logiką kolektywnego działania. Praktyka ostatnich lat 
pokazuje natomiast, iż oba modele nie znajdują już zastosowania, gdyż państwa 
wypracowały nowy, zindywidualizowany schemat działania, oparty na interesach 
ekonomiczno-społecznych i odpowiadający na zobowiązania humanitarno-praw-
ne. Ciekawym przykładem, obrazującym odejście od dwóch wyżej wymienio-
nych modeli zaproponowanych przez Suhrke, jest aktualna sytuacja Turcji, gdyż 
doświadczona masowym napływem ludności z Syrii otrzymała skromną pomoc 
międzynarodową w przesiedleniu uchodźców.

Wojna w Syrii niczym nie różni się od wojny w Wietnamie, Kosowie czy 
Afganistanie, gdyż wszystkie łączy wspólny mianownik – masowe ucieczki 
ludności w poszukiwaniu schronienia. Jednakże na lawinowy napływ uchodźców 
syryjskich do Turcji świat zapomniał zareagować. Nie zadziałał model oparty 
na wartościach humanitarnych i ekonomicznych ani model hegemona, lidera, 
który poprowadziłby inne państwa do działania tak, aby rozładować ciężar, 
jakim obarczona zostały Turcja i cały region. Pomimo licznych deklaracji ze 
strony UNHCR o ponownej konieczności podziału obowiązku i rozmieszczeniu 
syryjskich uchodźców państwa nie spieszyły się z reakcją. To, co jednak różni 
Turcję od państw azylu z poprzednich wojen, to fakt, iż państwo to uznane jest 
za bezpieczne, stabilne ekonomicznie i respektujące prawa człowieka. Uchodź-
cy syryjscy zatem, choć pozbawieni możliwości otrzymaniu statusu uchodźcy 
z racji przestrzeganej przez Turcję klauzuli ograniczenia geograficznego36, mogą 
w Turcji czuć się bezpiecznie. Prawo tureckie traktuje Syryjczyków jako gości, 
przyznając im jedynie ochronę tymczasową uprawniającą do bezpłatnej opieki 

35 A. Suhrke (1998), Burden-sharing during Refugee..., s. 413.
36 Turcja podpisała Konwencję Genewską do spraw uchodźcówi Protokół Nowojorski z 1967 r., 

jednak zastrzegła sobie utrzymanie klauzuli ograniczenia geograficznego. Zatem o azyl w Turcji 
może wystąpić tylko osoba, która stała się uchodźcą w rezultacie „wydarzeń, które nastąpiły 
w Europie”. Oznacza to, że o status uchodźcy starać się mogą jedynie Europejczycy. Więcej na 
ten temat w: A. Iҫduygu (2015), Syrian Refugees in Turkey. The Long Road Ahead, „Transatlantic 
Council on Migration”, MPI.
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zdrowotnej, edukacji i pracy w ograniczonych sektorach. Osoby, które po prze-
kroczeniu granicy zgłaszają się do obozu UNHCR, są rejestrowane i znajdują się 
w procedurze, która określa, czy kwalifikują się na status uchodźcy. Migranci 
będący w potrzebie ochrony międzynarodowej mogą wnioskować o możliwość 
przesiedlenia. Uregulowany status uchodźcy jest warunkiem niezbędnym w pro-
cedurze przesiedleńczej, gdyż tylko tacy uchodźcy brani są pod uwagę przez 
państwa przyjmujące. Dlaczego zatem państwa nie wspierały Turcji w podziale 
ciężaru, co jest pierwszym założeniem burden-sharing? 

Powyższa analiza historyczna dowodzi, iż państwa odchodzą od tradycyj-
nego działania opartego na burden-sharing. Zauważalny jest również pewien 
dysonans w działaniu, który przypada na lata 1980–90, kiedy państwa tworzą 
swoje pierwsze programy przesiedleńcze, których funkcjonowanie oparte jest 
na konkretnych liczbach rocznie przesiedlanych osób i państwach pochodzenia 
tych osób. Jeżeli zatem działanie kolektywne, którego przykładem jest koncep-
cja burden-sharing, zostało zastąpione działaniem wynikającym z istniejących 
programów przesiedleńczych, to dalsza analiza wymaga postawienia następują-
cego pytania: co motywuje państwa do działania według zindywidualizowanego 
modelu? W tym celu, po pierwsze, zostaną przytoczone dane z 2012 r., 2013 r. 
i 2014 r. obrazujące liczby przesiedlanych uchodźców oraz kraje pochodzenia 
tych osób. Po drugie, analizie zostaną poddane ustawy o cudzoziemcach dla 
potwierdzenia danych statystycznych. 

PRZESIEDLENI UCHODŹCY W LATACH 2012, 2013 I 2014 
DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH, SZWECJI, NORWEGII, 
WIELKIEJ BRYTANII, FINLANDII, KANADY I DANII

Dane zebrane w poniższej tabeli pochodzą z następujących źródeł: Europe-
an Resettlement Network, biuro Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców 
i zasoby Amerykańskiego Departamentu Stanu. Celem tej kwerendy jest ukaza-
nie schematycznego funkcjonowania programów przesiedleńczych. Dane wska-
zują, iż państwa przesiedlają rocznie znaczną liczbę uchodźców, lecz wyboru 
dokonują według państwa pochodzenia cudzoziemców. Powtarzające się grupy 
narodowe w latach 2012, 2013 i 2014 mogą świadczyć o celowym doborze 
cudzoziemców. 
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Tabe la  1 .
Dane liczbowe przesiedlanych cudzoziemców do Stanów Zjednoczonych, Szwecji, 
Norwegii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Kanady i Danii w latach 2012, 2013 i 2014

Rok Państwa Docelowe Narodowość uchodźców 
przesiedlonych Liczba przybyłych 

2014

Stany Zjednoczone
(łącznie przyjęto 69 987)

Somalia 9 000

Irak 19 769

Birma 14 598

Syria 105

Szwecja
(łącznie przyjęto 1900)

Somalia

Afganistan

Syria 480 

Norwegia
(łącznie przyjęto 1550)

Afganistan, Somalia, 
Erytrea 

Syria
z Jordanu (327), 
z Libanu (298), 
z Turcji (380)

Wielka Brytania
(łącznie przyjęto 671) Somalia, Irak 

Finlandia 
(zaakceptowano 1030, 
a przybyło 600)

Afganistan 130

Sudan 165

Republika Demokratyczna 
Konga 146

Syria z Libanu (277),
z Jordanii (218)

Kanada
(łącznie przyjęto 12 133)

Irak 2 170

Iran 1 020

R.D.Konga 945

Somalia 460

Erytrea 435

Syria 385
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Rok Państwa Docelowe Narodowość uchodźców 
przesiedlonych Liczba przybyłych 

2013

Stany Zjednoczone
(łącznie przyjęto 69.926)

Somalia 7 608

Irak 19 488

Birma 16 299

Syria 36

Szwecja
(łącznie przyjęto 1902)

Somalia, Afganistan, 
Erytrea, Kolumbia, Irak

Syria 376

Norwegia
(łącznie przyjęto 992)

Afganistan 190

Somalia 153

Uchodźcy z Turcji 165

Erytrea 22

Kolumbia 74 

Wielka Brytania
(łącznie przyjęto 935) Somalia, Irak

Dania
(łącznie przyjęto 515)

Bhutan, R.D.Konga

Kolumbia 121

Afganistan 1

Somalia 21

Finlandia
(zaakceptowano 746, 
a przybyło 675)

Afganistan 226

Irak 13

Somalia 4

Sudan 140

D.R.Konga 151

Kanada
(łącznie przyjęto 11 930)

Somalia 59

Iran 51

D.R.Konga 25

Irak 23

Bhutan 10

Tabe la  1  –  cd .
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Rok Państwa Docelowe Narodowość uchodźców 
przesiedlonych Liczba przybyłych 

2012

Stany Zjednoczone
(łącznie przyjęto 58 238)

Somalia 4 911

Irak 12 163

Birma 14 160

Syria 31

Szwecja
(łącznie przyjęto 1827)

Afganistan, Erytrea, 
Kolumbia, Somalia

Norwegia
(łącznie przyjęto 1110)

Erytrea, Afganistan, 
Somalia,Iran, Birma

Wielka Brytania
(łącznie przyjęto 740)

Bhutan, Kongo, Irak, 
Etiopia, Sudan, Erytrea, 
Somalia

Dania
(łącznie przyjęto 468) Bhutan, Birma, Kolumbia

Finlandia
(zaakceptowano 734, 
a przybyło 689)

Afganistan 192

D.R.Konga 165

Afgańczycy, Somalijczycy, 
Irańczycy, Irakijczycy, 
którzy przybyli z Turcji

143

Uchodźcy wybrani w 
Tajlandii 132

Kanada 
(łącznie przyjęto 9 637)

Afganistan, Somalia, Irak, 
Bhutan

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z European Resettlement Network, The Finnish 
Immigration Service, US Department of State, Citizenship and Immigration Canada. 

Powyższa tabela ukazuje liczby i narodowości przesiedlanych uchodźców 
w latach 2012, 2013 i 2014 w siedmiu wybranych państwach. Dane liczbo-
we i wyselekcjonowane grupy narodowe odnoszące się do państw nordyckich, 
Wielkiej Brytanii i Kanady zostały w całości zebrane, jednak w odniesieniu do 
Stanów Zjednoczonych – w związku z tym, iż Stany Zjednoczone przesiedlają 
znacząco więcej osób i z różnych miejsc świata – wybrane liczby przedstawiają 
grupy narodowe najliczniej reprezentujące roczne kwoty. Uchodźcy z Somalii, 
Iraku i Birmy wybrani do przesiedlenia do Stanów Zjedonczonych należą do 

Tabe la  1  –  cd .
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uchodźców przez trzy lata najliczniej wybieranych z długiej listy, na której 
znajdują się również uchodźcy z Syrii, lecz w dużo mniejszej liczbie. Szwe-
cja, podobnie jak Norwegia, najczęściej przesiedlała uchodźców pochodzenia 
afgańskiego, somalijskiego i erytrejskiego. Wielka Brytania przesiedliła głównie 
Irakijczyków i Somalijczyków, natomiast Dania – Bhutańczyków i Kolumbij-
czyków. Finlandia również każdego roku przyjmowała uchodźców tych samych 
narodowości, należą do nich: Afgańczycy, Somalijczycy, Irakijczycy oraz oby-
watele Republiki Demokratycznej Konga. 

Powyższe zestawienie ukazuje zatem, iż państwa przez trzy lata selekcjono-
wały uchodźców według grup narodowych. Uchodźcy z Afganistanu, Iraku czy 
Republiki Demokratycznej Konga potrzebują ochrony i pomocy nie mniejszej 
aniżeli uchodźcy syryjscy. Autorka nie zamierza porównywać, którzy z uchodź-
ców należą do grupy bardziej potrzebującej, a jedynie pokazać, iż państwa 
dokonują wyboru według wskaźnika „kraj pochodzenia uchodźców”. W tabeli 
widać niewielką liczbę przesiedlanych syryjskich uchodźców w porównaniu 
z cudzoziemcami innych narodowości. Zaskakujący może być fakt, iż pod-
czas pięcioletniej wojny w Syrii, w wyniku której kraj opuściło przeszło cztery 
miliony osób poszukujących schronienia w państwach ościennych, przesiedle-
nia tych obywateli w ramach działań burden-sharing odbyły się na tak małą 
skalę. To może świadczyć o zmianie wartości w podejściu do kolektywnego 
działania na rzecz poszkodowanych w wyniku wojny. Wydaje się zatem, że 
państwa, choć zaniechały współpracy opartej na burden-sharing, nie przestają 
przesiedlać indywidualnie uchodźców z różnych regionów świata. Kolektywne 
działania w ramach programu burden-sharing zostały zastąpione zindywidu-
alizowanymi programami przesiedleń. Państwa nie zareagowały na kryzysową 
sytuację w Syrii, w wyniku której doszło do masowych przemieszczeń ludności 
i kontynuowały swoje założenia programowe. Uchodźcy syryjscy, aż do 2015 r., 
nie stanowili grupy najliczniej przesiedlanych osób, choć wydawałoby się, bio-
rąc pod uwagę doświadczenia wcześniejszych konfliktów, że państwa powinny 
zareagować zgodnie z logiką collective action. 

WYMIAR SPOŁECZNO-EKONOMICZNY 
NARODOWYCH PROGRAMÓW PRZESIEDLEŃCZYCH

Powyższa analiza i wyniki zebrane w tabeli skłaniają do dalszej refleksji 
nad programami przesiedleńczymi, gdyż to właśnie one dostarczą informacji 
dotyczących motywów działań państw i potwierdzą założenia badawcze. Czy 
zatem czynnik społeczno-ekonomiczny motywuje państwa do działania według 
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indywidualnego modelu i odpowiada za brak woli do działania według konceptu 
burden-sharing w odpowiedzi na sytuacje kryzysowe? 

UNHCR sprzeciwia się zarówno kategoryzowaniu migrantów podczas ich 
wyboru, gdyż selekcja taka może być dyskryminująca, jak i trzymania się sztywno 
programów przesiedleńczych. Państwa jednak programują, skąd będą przesie-
dlać uchodźców i ustanawiają roczne kwoty, co w konsekwencji prowadzi do 
tego, iż nie interweniują w nagłych sytuacjach. Badania dowodzą, że państwa 
przesiedleńcze nawet aktywnie konkurują ze sobą przy wyborze uchodźców 
i regionów, z których ma miejsce „werbowanie”, jednocześnie ignorując miejsca 
i strumienie uchodźcze o wysokim natężeniu migracyjnym37, takie jak Syria 
i w konsekwencji Turcja. UNHCR stworzyła swoje kategorie, zachęcając pań-
stwa do wybierania uchodźców spośród najbardziej potrzebujących. W 2014 r. 
priorytet stanowiły osoby należące do czterech kategorii ocenianych ze względu 
na potrzebną ochronę legalną i fizyczną (33%), na brak alternatywnego trwałego 
rozwiązania (26%), na przemoc i tortury, których były ofiarami (22%), a także 
na płeć – głównie kobiety i dzieci (13%) oraz inne kategorie (5%). Warto 
zauważyć, że wyszczególnione kategorie są dość ogólnikowo sformułowane, 
co daje państwom swobodę interpretacji i dopasowania swoich narodowych 
potrzeb do wymogów proponowanych przez UNHCR. Dwie pierwsze kategorie 
są zatem najczęściej brane pod uwagę, gdyż dają możliwość wyboru według 
własnych kryteriów.

Program przesiedlenia może być częścią polityki zagranicznej państwa, przy 
założeniu, że przesiedlając pewną grupę uchodźców, państwo wspiera i promuje 
demokratyczne wartości38. W większości przypadków państwa jednak podejmują 
decyzję, kierując się czynnikami społeczno-ekonomicznymi, do których zalicza 
się tzw. „potencjał integracyjny” i „więzi społeczne”. Kanada i Stany Zjedno-
czone nieoficjalnie kierują się interesem gospodarczym, wybierając migrantów, 
którzy zintegrują się szybko z nowym społeczeństwem i przyczynią się do 
wzrostu gospodarczego państwa. 

Czynnik potencjału ekonomicznego wiąże się również z czynnikiem więzi 
społecznych. Wybór migranta decyduje również o zamieszkującej państwo prze-
siedlenia diasporze, która wspierając nowo przybyłego migranta w nowej rze-
czywistości, przyspieszy jego integrację ekonomiczną. Zatem państwa w swoich 
programach przesiedleńczych koncentrują się głównie na przemieszczeniu osób 
z konkretnych regionów świata. Kategorie proponowane przez UNHCR nie 

37 D. Perrin, F. McNamara (2013), Refugee Resettlement in the UE: Between Shared Stan-
dards and Diversity in Legal and Policy Frames, European University Institute, Robert Schuman 
Centre for Advanced Studies.

38 Ibid., s. 31.
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stanowią ograniczenia przy wyborze uchodźców, gdyż to nie one determinu-
ją, kto tak naprawdę zostanie wybrany. Państwa te chętnie wybierają według 
proponowanych przez agencję kategorii, ale same decydują, z którego regionu 
świata będą przesiedlać. Przykładem jest stan Kalifornia, który od wielu lat 
przesiedla w 70% kobiety należące do kategorii wysokiego zagrożenia, ustalo-
nej przez UNHCR. O wyborze kobiet z konkretnych regionów świata decyduje 
czynnik społeczny związany z tworzącymi się zbiorowościami diasporycznymi 
w Kalifornii39. Czynnikiem decydującym są więzi społeczne, które stanowią 
o potencjale ekonomicznym. 

Aby zweryfikować prawidłowość tego podejścia, sprawdzono założenia Ame-
rykańskiego Programu Przyjęć i Konsultacji Uchodźców w Świecie (USRAP). 
W programie składającym się z trzech priorytetów selekcji, priorytet drugi (P2) 
obejmuje grupę osób najbardziej zagrożonych, które są selekcjonowane według 
zasad humanitaryzmu i definiowane według następujących kategorii: narodowość, 
grupa etniczna, klan lub inne cechy charakterystyczne. Lista narodowości kwalifi-
kujących się do tej grupy priorytetowej jest rocznie weryfikowana i uaktualniana 
w zależności od sytuacji na świecie. Jednak dane Departamentu Stanu zaprze-
czają praktyce uaktualnień według pilnych potrzeb na świecie, gdyż uchodźcy 
syryjscy nie zostali wpisani na listę priorytetową. Autorka wnioskuje zatem, iż 
USA kierują się przede wszystkim czynnikiem wspólnotowym i ekonomicznym. 
To oznacza, że państwo wybiera regularnie spośród pewnych grup etnicznych, 
których reprezentanci stanowią część wspólnot diasporycznych zamieszkujących 
Stany, gdyż diaspory przyśpieszają integrację. 

Kanada stosuje podobne mechanizmy selekcji uchodźców zgodnie z uaktu-
alnioną ustawą o imigracji i ochronie uchodźców. Pierwszy warunek wynika 
z konieczności spełnienia definicji uchodźcy, następnie oceniane są umiejętności 
skutecznej i szybkiej integracji. Brane są pod uwagę następujące cechy i moż-
liwości osoby: znajomość krewnego lub „sponsora” (może to być indywidualna 
osoba, zrzeszona organizacja studentów lub inny podmiot), który gwarantuje 
pełną opiekę nad cudzoziemcem; znajomość jednego z oficjalnych języków 
Kanady lub też osobiste możliwości szybkiej nauki; doświadczenie zawodowe, 
umiejętności i edukacja służące ocenie możliwości ekonomicznych kandyda-
ta; ostatnie kryterium selekcji dotyczy cech osobowościowych, które świadczą 
o umiejętnościach akulturacji w nowym środowisku. Kanada, podobnie jak 
Stany Zjednoczone, bierze pod uwagę kategorie proponowane przez UNHCR, 

39 UNHCR (2007), Resettlement and Women-at-Risk: Can the Risk Be Reduced?, http://
www.unhcrwashington.org/sites/default/files/2013%20Jan%2007%20US%20Resettlement%20
of%20Women%20at%20Risk.pdf [data dostępu: wrzesień 2015].
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ale w ostatecznej decyzji kieruje się własnymi zasadami i interesami ekonomicz-
no-społecznymi, które zapisane są w ustawie imigracyjnej w sekcji wymagania 
i selekcja w art. 14.2(a): „Kryteria wyboru, ich waga, jeżeli w ogóle, odnośnie 
do nich wszystkich lub niektórych z nich, procedury stosowane w ocenie ich 
wszystkich lub części z nich i okoliczności, w których oficer (urzędnik) może 
zastąpić ocenę prawdopodobieństwa do zdolności cudzoziemca do usamodziel-
nienia się ekonomicznego w Kanadzie”40.

Również państwa UE i Norwegia, zaangażowane w programy przemieszczeń, 
stosują własne kryteria selekcji. Norwegia i Dania kładą większy nacisk na 
czynnik integracji językowej i kulturowej aniżeli Stany Zjednoczone i Kanada. 
Kryterium selekcji, według potencjału integracyjnego, zostało zapisane w duń-
skiej Ustawie o cudzoziemcach w sekcji 1.8(4): „W wyborze cudzoziemców, 
którym wydano zezwolenie na pobyt na mocy pod sekcji (1) do (3), muszą być 
podkreślone możliwości zapuszczenia przez nich korzeni w Danii i korzystania 
z zezwolenia na pobyt, w tym ich kwalifikacji językowych, edukacji i szkoleń, 
doświadczenia zawodowego, sytuacji rodzinnej, powiązań, wieku i motywacji, 
chyba że poszczególne powody sprawiają, że są one nieodpowiednie”41. Dla 
Finów, podobnie jak dla Amerykanów, w wyborze uchodźców obok czynnika 
humanitarnego decydujący jest czynnik więzi wspólnotowych. Celem państwa 
jest wytworzenie i rozwój społeczności diasporycznych oraz utrzymanie ich 
poprzez wyselekcjonowane grupy etniczne uchodźców. Wymogi dotyczące tego 
kryterium selekcji zapisane są również w dokumencie prawnym stanowiącym 
o takim doborze uchodźców w oparciu o roczny przydział geograficzny, zgodny 
z zapotrzebowaniem na uchodźców w danym regionie państwa42. Artykuł 91 
(Allocation of the refugee quota) Ustawy o cudzoziemcach dotyczy wyboru 
uchodźców w oparciu o przydział geograficzny, natomiast art. 92 (Requirements 
for admitting aliens into the country under the refugee quota) tej samej usta-
wy stanowi o wymogach dotyczących przyjmowania cudzoziemców w ramach 
przydziału43. Jest to podejście kalkulacyjne, zakładające utrzymanie równowagi 
etnicznej w państwie. Kierując się selekcją według przydziału geograficzne-
go, Finlandia również wybiera uchodźców według kryteriów proponowanych 

40 Immigration and Refugee Protection Act, Canada: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-2.5/
FullText.html [data dostępu: listopad 2015].

41 Aliens (Consolidation) Act, No. 863 of June 25th 2013, https://www.nyidanmark.
dk/NR/rdonlyres/2A42ECC8-1CF5-4A8A-89AC-8D3D75EF3E17/0/aliens_consolidation_
act_863_250613.pdf [data dostępu: październik 2015].

42 D. Perrin, F. McNamara (2013), Refugee Resettlement in the UE..., s. 57. 
43 Aliens Act (301/2004, amendments up to 1152/2010 included), Ministry of the Interior, Fin-

land, http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2004/en20040301.pdf [data dostępu: listopad 2015].
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przez UNHCR, jednak wybiera migrantów z regionów świata odpowiadających 
kryterium zwanym „etniczny potencjał integracyjny”, ignorując w ten sposób, 
podobnie jak inne państwa, grupy etniczne o wysokim zagrożeniu życia, będące 
w potrzebie szybkiego przesiedlenia. 

Kryteria procesu przesiedlania do Wielkiej Brytanii nie są jasno zdefiniowane 
w Ustawie o narodowości, imigracji i azylu z 2002 r. i jedynie w sekcji 59 
czytamy, iż rząd może „uczestniczyć w projektach, które mają za zadanie orga-
nizować i asystować przesiedlanym migrantom (...)”44. Jednakże istnieją dwa 
programy narodowe, w których zdefiniowano kryteria, według których wybierani 
są uchodźcy. Pierwszy program zwany Gateway Protection Programme (GPP) 
oferuje drogę prawną do osiedlenia się w Wielkiej Brytanii dla rocznie określonej 
liczby szczególnie narażonych uchodźców. Warunkiem koniecznym spełnienia 
wymogów jest to, że wnioskodawca musi być uchodźcą zgodnie z postanowie-
niami Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. oraz z Protokołem 
z 1967 r. Drugi program – Mandate Refugee Programme45 – dotyczy tylko 
uchodźców mandatoryjnych46, którzy muszą spełnić następujące kryteria, aby 
zakwalifikować się do przesiedlenia: 
1. Wielka Brytania musi być uznana za kraj najbardziej odpowiedni do przesie-

dlenia i w celu sprawdzenia analizuje się następujące kryteria: lokalne per-
spektywy integracji, warunki życia, indywidualne potrzeby ochrony uchodźcy 
oraz weryfikuje się, gdzie ulokowani są członkowie rodziny uchodźcy, czy 
w Wielkiej Brytanii czyw innym państwie bezpiecznym do osiedlenia; 

2. Uchodźca musi mieć bliskie związki z Wielką Brytanią dzięki członkom 
rodziny zamieszkującej państwo lub też doświadczeniom pomieszkiwania 
w tym państwie w przeszłości, na przykład jako student47.

44 K. Bianchini (2010), The Mandate Refugee Program: a Critical Discussion, „International 
Journal of Refugee Law”, Vol. 22, No. 3, s. 367–378.

45 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland by the Government of the United 
Kingdom, http://www.unhcr.org/40ee6fc04.pdf [data dostępu: styczeń 2014]. 

46 Uchodźca mandatoryjny to cudzoziemca uznany za uchodźcę przez Wysokiego Komisarza 
Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR), zgodnie z jego mandatem wynikającym 
z Konwencji Genewskiej oraz Statutu Biura UNHCR zatwierdzonego rezolucją Zgromadzenia 
Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 428(V) z dnia 14 grudnia 1950 (według Ustawy 
o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 
2003 r.). 

47 N. El-Enany, J. Bernhaut (2013), Know Reset – Country Profile United King-
dom, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, http://www.know-reset.eu/files/
texts/00170_20130919160801_knowresetcountryprofileunitedkingdom.pdf [data dostępu: listopad 
2015] oraz Rights in Exile Programme, Resettlement to the UK, http://www.frlan.org/node/293 
[data dostępu: październik 2015].
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WNIOSKI

Trójwymiarowy charakter polityki azylowej odnosi się do decyzyjności państw 
wobec uchodźców i osób poszukujących azylu. Pierwszy wymiar – polityczny 
– jest wynikiem podejmowanych decyzji na poziomie administracyjno-prawnym 
i dotyczy zarówno obowiązku wynikającego z założeń Konwencji Genewskiej 
z 1951 r., jak i ustalonych warunków, na podstawie których państwa decydują 
o przyznaniu bądź odmowie ochrony. Drugi wymiar – humanitarny – nawią-
zuje do wzrostu znaczenia praw człowieka w kwestiach azylu i uchodźstwa. 
Polityka azylowa, będąc zarówno kwestią obowiązku, przestrzegania praw, jak 
i wartości zbudowanych na gruncie praw człowieka, łączy w sobie działania 
motywowane i warunkowane zasadami ustalonymi na tych dwóch poziomach, 
które się ze sobą łączą. Trzeci wymiar systemu azylu z założenia jest pochodną 
drugiego wymiaru, humanitarnego, gdyż państwa z pobudek przede wszystkim 
altruistycznych podejmowały niegdyś decyzje o zastosowaniu mechanizmu bur-
den-sharing i podzieleniu uchodźców między sobą. Państwa działały i dalej dzia-
łają w wymiarze międzynarodowym, stosując się do obowiązku przestrzegania 
prawa międzynarodowego oraz poczuwają się do współodpowiedzialności wobec 
uchodźców. Jednakże przykład wojny w Syrii, przedstawione dane porównujące 
liczby i narodowości przemieszczanych uchodźców oraz informacje dotyczące 
narodowych kryteriów wyboru uchodźców wskazują, iż mechanizm podziału 
ciężaru nie odbywa się już na zasadzie kolektywnego działania w imię dobra 
publicznego. Państwa uczestniczą w burden-sharing w sensie globalnym, lecz nie 
regionalnym i robią to na własnych zasadach, stosując programy przesiedleńcze 
i wybierając uchodźców, którzy odpowiadają narodowym wymogom i katego-
riom. Ten typ kalkulacyjnego podejścia do podziału uchodźców powoduje, iż 
państwa często nie odpowiadają na kryzysowe sytuacje, jak wojna w Syrii. 
Dlatego też trzeci wymiar systemu azylowego nosi nazwę społeczno-ekono-
micznego, gdyż decyzje i działania zachodzące w tym wymiarze odpowiadają 
przede wszystkim interesom państwa. Państwa, tworząc programy przesiedleńcze, 
zastąpiły działania o charakterze kolektywnym, według schematu burden-sha-
ring, nowym, zindywidualizowanym modelem działania opartym na czynniku 
społeczno-ekonomicznym. Ten typ działania charakteryzuje duży pragmatyzm 
i egoizm państwowy, podczas gdy pewne sytuacje wymagałyby podjęcia dzia-
łań wspólnotowych. W związku z powyższym logika kolektywnego działania 
proponowana przez Olsona nie znajduje już zastosowania w nowym świecie, 
gdzie państwa funkcjonują przede wszystkim według nowego schematu działań, 
zapisanego w programach przesiedleńczych. 
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