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SPOŁECZNO-EKONOMICZNY PROFIL IMIGRANTÓW 
W WISCONSIN – ANALIZA DANYCH SPISOWYCH

Zakończenie II wojny światowej rozpoczęło istotne zmiany w polityce imi-
gracyjnej Stanów Zjednoczonych. W kontekście powojennej sytuacji Europy de-
cyzja o przyjmowaniu imigrantów nabierała bardziej humanitarnego charakteru 
niż wcześniejsze przepisy imigracyjne (m.in. nowe przepisy dopuszczały selek-
tywne wpuszczanie uchodźców i łączenie rodzin). Pojawiały się jednak obawy, 
że nadmierna otwartość w polityce imigracyjnej może doprowadzić do proble-
mów z wchłonięciem większej liczby ludności.

Większość europejskich imigrantów, którzy poszukiwali azylu w Stanach 
Zjednoczonych, została naznaczona przez traumę wojennego okrucieństwa i Ho-
lokaustu. Ich przyjęcie przez USA wywołało mieszane uczucia wśród opinii 
publicznej. Strach przed ubogimi i „mentalnie zaburzonymi” (na skutek – jak 
sądzono – doświadczeń wojennych) imigrantami z niestabilnych politycznie re-
gionów Europy dorównywał chęci niesienia pomocy potrzebującym, którą prze-
jawiały organizacje charytatywne i związki wyznaniowe. Jednocześnie rosnąca 
w społeczeństwie amerykańskim świadomość zagrożenia ze strony Związku 
Radzieckiego sprzyjała politycznym decyzjom, które wpływały na ograniczenia 
polityki imigracyjnej względem osób pochodzących z obszarów komunistycznej 
ekspansji.1

Powojenna populacja imigrantów w Wisconsin składała się w dominującej 
większości z przedstawicieli grup etnicznych, których kraje pochodzenia ko-
rzystały z polityki nazistowskich reżimów, albo zostały wchłonięte przez obóz 
komunistyczny. Według danych ze spisu powszechnego z 1950 roku, popula-
cja osób urodzonych poza Stanami Zjednoczonymi stanowiła 7% ogółu ludno-
ści stanu (218 234 z 3 420 435 osób). Wśród osób urodzonych poza Stanami 

1 Por. R. Daniels, Coming to America: A History of Emigration and Ethnicity in American 
Life. Second Edition, New York 2002.
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Zjednoczonymi najczęściej wymienianym miejscem pochodzenia były: Niemcy 
(26,8%), Polska (11,6%), Norwegia (6,7%), Austria (5,6%), Związek Radziecki 
(5,5%), Czechosłowacja (4,4%) i Włochy (4,4%).2 Zróżnicowanie etniczne po-
pulacji w Wisconsin miało wpływ na kształtowanie się orientacji jego mieszkań-
ców względem kwestii imigracyjnej. Z jednej strony solidarność etniczna i więzi 
rodzinne angażowały środowiska etniczne do niesienia pomocy imigrantom 
z  Europy. Z drugiej strony, obawy przed działalnością komunistycznych szpie-
gów budowały atmosferę podejrzliwości i niechęci względem nowoprzybyłych 
imigrantów. Zimnowojenna retoryka wymagała jasnych deklaracji przynależno-
ści do amerykańskich wartości.
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Wykres 1. Populacja Stanów Zjednoczonych, 1940–2010
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych spisowych 1940–2010.

Sytuacja w Europie sprzyjała otwieraniu się Stanów Zjednoczonych na imi-
grację spoza starego kontynentu. Benefi cjentami zapotrzebowania na siłę ro-
boczą w Wisconsin zostali sezonowi migranci z Meksyku i Puerto Rico, któ-
rzy podczas wojny i w okresie powojennym znaleźli zatrudnienie na farmach 
i w przemyśle (m.in. w ramach federalnego programu Bracero, który istniał do 
1964 roku). Według spisu powszechnego z 1940 roku zbiorowość latynoamery-
kańska w  Wisconsin liczyła wówczas 961 osób (0,4% ogółu ludności urodzonej 

2 U.S Census Bureau, 1950 Census of Population. Characteristics of the Population. Wiscon-
sin, Washington 1952.
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poza Stanami Zjednoczonymi). Kilka lat po zakończeniu wojny (1950) liczba 
osób o pochodzeniu latynoamerykańskim wzrosła do 1 712 (0,8% ogółu ludności 
urodzonej poza Stanami Zjednoczonymi).

Przepisy imigracyjne z 1952 i 1965 roku zapoczątkowały bardziej pragma-
tyczną orientację polityki imigracyjnej, zastępując wcześniejsze preferencje 
rasowe i etniczne, którymi przesiąknięty był amerykański system imigracyjny. 
W ramach nowego systemu imigracyjnego przyznano preferencje bliskim krew-
nym obywateli Stanów Zjednoczonych i  wykwalifi kowanym imigrantom, na 
których umiejętności istniał popyt. Amerykańskie zaangażowanie w walkę ze 
Związkiem Radzieckim o ustanowienie światowego porządku miało także istotne 
znaczenie dla kształtowania się wrażliwości amerykańskiej opinii publicznej 
względem kwestii imigracyjnej i tworzeniu nowych standardów polityki huma-
nitarnej względem uchodźców (szczególnie w przypadku politycznej odpowie-
dzialności za sojuszników w walce z komunistycznym obozem). Wisconsin przy-
jęło wielu uchodźców z Laosu w 1975 roku. Społeczność Hmong była ważnym 
sojusznikiem Stanów Zjednoczonych podczas wojny w Wietnamie. Po wycofaniu 
się amerykańskich żołnierzy jej przedstawiciele zostali poddani brutalnym repre-
sjom przez reżim komunistyczny, który dążył do ich całkowitego unicestwienia. 
Pod presją amerykańskiej opinii publicznej ocalałym z pogromu Hmong, prze-
bywającym w obozach dla uchodźców w Tajlandii, dostarczono pomoc huma-
nitarną, a następnie zaproponowano azyl w Stanach Zjednoczonych. Obecnie 
w Wisconsin żyje trzecia co do wielkości populacja Hmong w Stanach Zjedno-
czonych (poza Minnesotą i Kalifornią).3

Kwestie polityczne i ekonomiczne zadecydowały o stopniowej zmianie pre-
ferencji systemu imigracyjnego, a w rezultacie przyczyniły się do zmiany tren-
dów migracyjnych. Te zmiany są zauważalne w strukturze populacji Wisconsin 
ze względu na pochodzenie etniczne. W 1950 roku w pierwszej dziesiątce kra-
jów pochodzenia ludności urodzonej poza Stanami Zjednoczonymi są wyłącznie 
kraje europejskie i Kanada. W 1970 roku wciąż utrzymuje się dominacja krajów 
europejskich i Kanady (chociaż w statystykach można zauważyć szybko rosnącą 
populację imigrantów spoza Europy). Według danych z 2000 roku, w pierwszej 
dziesiątce krajów znalazłyby się jedynie trzy kraje z Europy (Niemcy, Polska 
i Wielka Brytania) i Kanada, pięć krajów z Azji (Chiny, Laos, Korea, Indie, Taj-
landia) i Meksyk. Dane z 2010 roku pokazują, że udział osób z grup etnicznych 
o pochodzeniu europejskim zmniejsza się w statystykach wraz ze wzrostem 
liczby imigrantów z Azji i Ameryki Łacińskiej.

3 Zob. J.A. Koltyk, New Pioneers in the Heartland: Hmong Life in Wisconsin, Needham 
Heights, MA. 1997.
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Wykres 2. Imigranci jako odsetek populacji generalnej Wisconsin 
i Stanów Zjednoczonych, 1940–2010

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych spisowych 1940–2010.

Od 1990 roku odsetek osób urodzonych poza Stanami Zjednoczonymi 
w Wis consin stopniowo rośnie. Według danych pochodzących ze spisów lud-
ności z 1990, 2000 i 2010 roku odsetek osób urodzonych poza granicami Sta-
nów Zjednoczonych wzrósł z 2,5% (121 547 z 4 891 769 ogółu) w 1990 roku, 
do 3,6% (193 751 z 5 363 675) w 2000 roku i do 4,5% (254 920 z 5 691 047) 
w 2010 roku.4 Wzrost kategorii osób urodzonych poza Stanami Zjednoczonymi 
jest efektem imigracji z Azji i Ameryki Łacińskiej. Rośnie udział osób o pocho-
dzeniu azjatyckim i latynoamerykańskim w populacji generalnej Wisconsin. Jed-
nocześnie imigranci o pochodzeniu azjatyckim i latynoamerykańskim stanowią 
coraz większy odsetek populacji osób urodzonych poza Stanami Zjednoczonymi 
(Azjaci – 28,5; Latynosi – 41,8). Najbardziej dynamiczny wzrost swojej liczeb-
ności zanotowała kategoria osób o pochodzeniu latynoamerykańskim. Ich odse-
tek w populacji generalnej Wisconsin wzrósł z 1,9% (93 194 z 4 891 769) w 1990 
roku do 5,9% (336 567 z 5 691 047) w 2010 roku, podczas gdy udział w popu-
lacji osób urodzonych poza granicami Stanów Zjednoczonych wzrósł z 11,7% 
w 1990 roku do 41,8% 2010 roku.

4 Wszystkie dane ilościowe w tekście pochodzą z danych spisowych (American Community 
Survey lub Decennial Census Population) chyba, że zostało wyróżnione inne źródło w przypisie. 
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Pomimo zmian w strukturze etnicznej populacji Wisconsin, poszczególne 
jednostki terytorialne stanu zachowują sąsiedzką homogeniczność. Wisconsin 
należy do stanów, w których wskaźnik zróżnicowania (diversity index) osiąga 
wartość poniżej 30%5, podczas, gdy wartość wskaźnika zróżnicowania dla Sta-
nów Zjednoczonych wynosi 49%, a dla południowych stanów może nawet prze-
kraczać 60%. Wisconsin posiada także niższy odsetek osób o wielorasowym po-
chodzeniu (mixed race) – 2,1%, w porównaniu z resztą kraju (2,7%). Rasowe 
i  etniczne zróżnicowanie jest większe dla obszarów metropolitarnych. W Mil-
waukee (największe miasto Wisconsin) najliczniejszą grupą w populacji urodzo-
nej poza granicami Stanów Zjednoczonych są osoby o pochodzeniu latynoamery-
kańskim (61,4%), podczas gdy na terenach pozamiejskich dominują osoby białe 
o pochodzeniu europejskim (70%).
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie American Community Survey 2010.

5 Wskaźnik zróżnicowania określa prawdopodobieństwo z jakim dwie losowo wybrane oso-
by będą miały odmienne pochodzenie w danej jednostce terytorialnej. Mała wartość wskaźnika 
oznacza, że występuje segregacja rasowo-etniczna i powstają względnie jednorodne przestrzenne 
skupiska ludności.
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Prawie połowa mieszkańców stanu, urodzonych poza Stanami Zjednoczo-
nymi, została naturalizowana (40,4%, 103 035 osób). Wśród naturalizowanych 
obywateli amerykańskich dominują osoby białe o pochodzeniu europejskim 
(51,1%) i osoby o pochodzeniu azjatyckim (36,4%). Najniższy odsetek natu-
ralizowanych obywateli jest wśród osób o pochodzeniu latynoamerykańskim 
(21,9%). Według badań opublikowanych przez Centrum Analiz Społeczno-
-Demografi cznych przy Uniwersytecie Albany (Center for Social and Demogra-
phic Analysis at the University of Albany) w 2007 roku zdecydowana większość 
dzieci w Wisconsin, które urodziły się w imigranckich rodzinach, posiadało oby-
watelstwo amerykańskie (86%), w tym 63% dzieci pochodziło z rodzin, gdzie 
 rodzice byli naturalizowanymi obywatelami Stanów Zjednoczonych, a 73% 
dzieci pochodziło z rodzin, w których rodzice przebywali w Stanach Zjednoczo-
nych ponad 10 lat.6

Posiadane obywatelstwo amerykańskie jest istotnym elementem, który róż-
nicuje społecznie i ekonomicznie populację osób urodzonych poza Stanami 
Zjednoczonymi. Imigranci, którzy nie posiadają obywatelstwa amerykańskiego 
oprócz mniejszej biegłości językowej są zazwyczaj gorzej sytuowani i słabiej wy-
kształceni. Naturalizowani imigranci są częściej w związku małżeńskim, podczas 
gdy wśród osób, które nie posiadają obywatelstwa amerykańskiego, jest więcej 
osób młodych, które nie zawarły jeszcze żadnego związku. Biorąc pod uwagę 
wartości mediany wieku dla tych dwóch populacji, istnieje duża różnica między 
nimi (48,1 versus 33,6). Odsetek osób pozostających w związku małżeńskim lub 
 mających za sobą takie doświadczenie wynosi 82,3 dla naturalizowanych obywa-
teli, a dla osób bez obywatelstwa amerykańskiego – 66,9.

Zdecydowana większość gospodarstw domowych osób urodzonych poza Sta-
nami Zjednoczonymi posiada dochody pochodzące z pracy zarobkowej (84,1%). 
Średnia liczba osób pracujących w gospodarstwie domowym wynosi 1,38. Prze-
ciętny dochód gospodarstwa domowego w Wisconsin nie przekracza 49 000 
dolarów, a dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osoby urodzone 
poza Stanami Zjednoczonymi – 41 370 dolarów. Istnieje jednak dość duża dys-
proporcja między gospodarstwami domowymi naturalizowanych i pozostałych 
imigrantów (48 023 dolarów versus 35 684 dolarów). Należy dodać, że w gospo-
darstwach drugiego typu pracuje więcej osób (średnia 1,47) i nie pobierają one 
często żadnych świadczeń dodatkowych (90,6% gospodarstw posiada dochody 
jedynie z pracy zarobkowej). Różnice w dochodach gospodarstw to także efekt 
struktury rasowo-etnicznej populacji naturalizowanych imigrantów, ponieważ 
gospodarstwa prowadzone przez osoby o pochodzeniu azjatyckim i europejskim 
osiągają wyższe dochody (57 955 dolary i 52 080 dolary) niż gospodarstwa pro-

6 Center for Social and Demographic Analysis, Children in Immigrant Families in Wisconsin, 
Albany, NY 2009.
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wadzone przez osoby o pochodzeniu latynoamerykańskim – 36 980 dolary. Gos-
podarstwa domowe prowadzone przez Latynosów są częściej narażone na ubós-
two (ponad 23% gospodarstw domowych żyje poniżej minimum socjalnego). 
Dane wskazują, że wśród gospodarstw zagrożonych społecznym wykluczeniem 
i biedą najmniej jest gospodarstw domowych z małymi dziećmi (poniżej 5 roku 
życia) prowadzonych przez naturalizowanych imigrantów (12,7%), podczas gdy 
dla gospodarstw pozostałych imigrantów odsetek wynosi 22,5, a dla amerykań-
skich gospodarstw w Wisconsin – 17,2.

Jeśli chodzi o różnice w zarobkach między kobietami i mężczyznami, istnieją 
znaczące nierówności na poziomie stanu: mediana zarobków mężczyzn wynosi 
45 920 dolary, podczas gdy mediana zarobków kobiet – 34 367 dolary. Najmniej-
sze zróżnicowanie w dochodach istnieje wśród imigrantów (mediana dla kobiet 
wynosi 24 367 dolary, a dla mężczyzn – 28 704). Zarobki mężczyzn posiadają-
cych obywatelstwo amerykańskie są zbliżone do poziomu dla populacji general-
nej mężczyzn w Wisconsin (42 028 dolarów), podczas gdy kobiety posiadające 
obywatelstwo amerykańskie zarabiają znacznie mniej (31 319 dolary) w stosunku 
do naturalizowanych mężczyzn (42 028 dolar) i kobiet w populacji generalnej 
(34 367 dolary). Różnice w zarobkach mogą być częściowo tłumaczone pozycją 
zawodową kobiet i mężczyzn. Mężczyźni częściej pracują na stanowiskach decy-
zyjnych i eksperckich niż kobiety. Ta zależność jest jeszcze silniejsza dla natura-
lizowanych obywateli. Badania pokazują, że gospodarstwa domowe prowadzone 
przez osoby o pochodzeniu azjatyckim i latynoamerykańskim mają tendencję 
do utrzymywania tradycjonalnego podziału ról rodzajowych i zawodowych, bez 
względu na status społeczno-ekonomiczny gospodarstwa domowego.7 Mniejsza 
różnica w zarobkach imigrantów jest efektem podejmowanej przez nich pracy 
zarobkowej. W pracy fi zycznej, wymagającej mniejszych kwalifi kacji, istnieje 
mniejsza rozpiętość płac, a przez to różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn wy-
dają się być mniejsze.

Wykształcenie odgrywa istotną rolę w tworzeniu szans społecznego awansu. 
Między 2000 a 2010 rokiem wzrosła liczba gospodarstw domowych w Wis-
consin, w których przynajmniej jedna z osób posiada wyższe wykształcenie: 
dla  gospodarstw osób urodzonych poza Stanami Zjednoczonymi z 37 428 go-
spodarstw w 2000 roku do 62 699 gospodarstw w 2010 roku (wzrost o 67,5%), 
a dla pozostałych gospodarstw z 742 249 gospodarstw w 2000 roku do 939 926 
 gospodarstw w 2010 roku (wzrost o 26,6%). Jednocześnie gospodarstwa osób uro-
dzonych poza Stanami Zjednoczonymi stanowią 1,6% wszystkich gospodarstw 
w  Wisconsin, w których przynajmniej jedna z osób posiada wyższe wykształce-
nie oraz niemal 1/3 takich gospodarstw w populacji osób urodzonych poza Sta-

7 A.S. Wellner, Diversity in America: Supplement to American Demographics, Washington, 
DC 2002. 
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nami Zjednoczonymi (31,5%). Dla porównania odsetek gospodarstw w Wiscon-
sin w populacji osób urodzonych w USA, w których przynajmniej jedna z osób 
posiada wyższe wykształcenie, wynosi 26,1%. W tym samym okresie wzrosła, 
w populacji osób urodzonych poza Stanami Zjednoczonymi, liczba gospodarstw, 
których członkowie posiadają jedynie wykształcenie podstawowe – z 48 816 
 gospodarstw w 2000 roku, do 63 695 gospodarstw w 2010 roku (30,5%), podczas 
gdy w populacji generalnej nastąpił spadek takich gospodarstw o połowę (50%). 
Gospodarstwa osób urodzonych poza Stanami Zjednoczonymi stanowią 1,7% 
wszystkich gospodarstw w Wisconsin, których członkowie posiadają jedynie wy-
kształcenie podstawowe, oraz 32% gospodarstw osób urodzonych poza Stanami 
Zjednoczonymi (odsetek takich gospodarstw dla całego stanu wynosi 9,9%). Jeśli 
przyjrzeć się gospodarstwom osób urodzonych poza Stanami Zjednoczonymi, to 
różnica w gospodarstwach z osobami posiadającymi wyższe wykształcenie nie 
wydaje się być tak znacząca (35,8% – posiadający obywatelstwo versus 28,2% 
imigranci), jak w gospodarstwach, których członkowie posiadają jedynie wykształ-
cenie podstawowe (22,3% – posiadający obywatelstwo versus 39,1% imigranci).

Innym istotnym czynnikiem, który silnie różnicuje populację osób urodzo-
nych poza Stanami Zjednoczonymi w Wisconsin jest biegłość językowa. Ponad 
8% gospodarstw domowych w Wisconsin posługuje się w domu językiem in-
nym niż angielski. Do najbardziej popularnych języków, którymi posługują się 
członkowie takich gospodarstw, należą: hiszpański – 51,6%, niemiecki – 8,2%, 
hmong – 7,9%, francuski – 3,2% i chiński – 3,2%. 1,6% gospodarstw domowych 
w Wisconsin stanowią gospodarstwa domowe, w których żaden z członków nie 
posługuje się językiem angielskim w stopniu zapewniającym bezproblemową 
konwersację w tym języku. W odniesieniu do wymienionych wyżej popularnych 
języków, taka sytuacja ma miejsce w 50,3% gospodarstw, których członkowie 
posługują się językiem chińskim, 46,9% – hmong, 45,2% – hiszpańskim, 20,7% 
– niemieckim i 17,5% – francuskim.

Według badań Ośrodka Badań nad Migracjami (Migration Policy Institute) 
wśród osób z wykształceniem podstawowym w Wisconsin można wyróżnić: 
8,6% osób posługujących się jedynie językiem angielskim, 17,9% – językiem 
z grupy języków indoeuropejskich, 22,9% – językiem z grupy języków azjatyc-
kich i 42,3% – językiem hiszpańskim. Z drugiej strony, najwyższym odsetkiem 
osób z wykształceniem wyższym mogą się pochwalić zbiorowości posługujące 
się językiem z grupy – azjatyckich – 38,7%, 36,4% – językiem z grupy języków 
indoeuropejskich, 25,6% – jedynie językiem angielskim i 14,7% – językiem hisz-
pańskim.8 Według danych spisowych dla Wisconsin, członkowie gospodarstw 
osób posiadających obywatelstwo amerykańskie częściej mówią biegle po an-
gielsku niż członkowie gospodarstw imigranckich (68,8% versus 43,6%), częś-

8 Migration Policy Institute. MPI Data Hub: Wisconsin: Language and Education.
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ciej używają w domu jedynie języka angielskiego (31,7% versus 12,4%) i rza-
dziej żyją w lingwistycznych enklawach, gdzie żaden z członków gospodarstwa 
domowego nie mówi biegle po angielsku (17,4% versus 35,9%).

Wzrasta znaczenie ekonomiczne i polityczne imigrantów o pochodzeniu laty-
noamerykańskim i azjatyckim w Wisconsin. Aktywność ekonomiczna tych dwóch 
grup jest widoczna na różnych poziomach. Między 1990 a 2009 rokiem zdolność 
nabywcza osób o pochodzeniu latynoamerykańskim wzrosła o 627,4% i wynio-
sła 5,7 miliardów dolarów, podczas gdy zdolność nabywcza osób o pochodzeniu 
azjatyckim wzrosła o 472,1% i wyniosła 3 miliardy dolarów.9 Przedsiębiorstwa 
prowadzone przez osoby o pochodzeniu azjatyckim i latynoamerykańskim mają 
coraz większy wpływ na lokalny rynek usług i zatrudnienie. Między 2002 a 2007 
rokiem wzrósł odsetek fi rm założonych przez osoby o pochodzeniu azjatyckim 
o 36,9 %, a przychód osiągany przez nie niemal się podwoił (55,7%). Biorąc pod 
uwagę zatrudnienie i pochodzenie etniczne właściciela fi rmy te prowadzone przez 
osoby o pochodzeniu azjatyckim są na drugim miejscu w Wisconsin. Dynamiczną 
ekspansję na stanowym rynku kontynuują fi rmy prowadzone przez osoby o po-
chodzeniu latynoamerykańskim, co niewątpliwie ma związek z coraz liczniejszą 
populacją imigrantów w Wisconsin i jej potrzebami. Ich odsetek w ciągu pięciu 
lat wzrósł o 50%, a przychód – 140,3%.10 Firmy prowadzone przez osoby o po-
chodzeniu latynoamerykańskim są na czwartym miejscu pod względem liczby 
zatrudnionych osób, ale mają wyższe przeciętne zatrudnienie przypadające na 
jedną fi rmę niż fi rmy prowadzone przez osoby czarnoskóre (osoby pochodzące 
z dawnych brytyjskich kolonii i czarnoskórzy Amerykanie).

Innymi ważnymi podmiotami, które są istotne dla funkcjonowania gospodarki 
Wisconsin są: sezonowi migranci zarobkowi, nielegalni imigranci i międzyna-
rodowi studenci. Wśród wymienionych kategorii osób zdecydowaną większość 
stanowią osoby pochodzące z Azji lub Ameryki Łacińskiej. Sezonowi migranci 
zarobkowi stanowili rezerwuar taniej siły roboczej dla lokalnej gospodarki, 
przyczyniając się do tworzenia 417 miejsc pracy rocznie, dochodu na poziomie 
14,9 milionów dolarów dla lokalnego biznesu i przychodu z podatków – 8,7 mi-
lio nów dolarów (według szacunków na 2003 rok). Slesinger i Deller, badacze 
z Uniwersytetu Wisconsin-Madison, którzy starali się oszacować wpływ migran-
tów zarobkowych na gospodarkę Wisconsin, podają ponadto, że ponad połowa 
zarobionych przez migrantów pieniędzy była wydawana na miejscu, podczas 
gdy reszta pieniędzy trafi ała do miejsca zamieszkania migrantów (dla osób, które 
przyjechały z rodziną ten odsetek był znacznie mniejszy i wynosił 14%).11

 9 J.M. Humphreys, The Multicultural Economy 2009, Athens, GA 2009.
10 U.S. Census Bureau. 2007 Surveys of Business Owners.
11 D.P. Slesinger, S. Deller, Economic Impact of Migrant Workers on Wisconsin’s Economy, 

Madison, WI 2003, s. 10–12, 27.



126 Łukasz Albański, Małgorzata Krywult-Albańska

Od roku 2005 liczba wydanych pozwoleń na sezonową pracę zmniejsza 
się.12 Jednocześnie rośnie szacunkowa liczba nielegalnych imigrantów w Wis-
consin. Według raportu przygotowanego przez Pew Hispanic Center, te dwie 
kategorie osób są ze sobą powiązane, ponieważ zdecydowana większość sezo-
nowych migrantów deklaruje chęć zamieszkania w Stanach Zjednoczonych na 
stałe. W przypadku braku możliwości przedłużenia wizy część z nich decyduje 
się pozostać i ponieść ryzyko nielegalnej pracy w nadziei na ogłoszenie abolicji 
przez władze amerykańskie w przyszłości. Z szacunków wynika, że nielegalni 
imigranci mogą stanowić nawet 1,8% siły roboczej w Wisconsin (55 000 pracow-
ników).13 Chociaż Wisconsin pod względem szacunkowej liczby nielegalnych 
pracowników należy do stanów, które mają najniższy odsetek w całym kraju, to 
z wyliczeń Perryman Group wynika, że operacja wydalenia wszystkich nielegal-
nych robotników z Wisconsin mogłaby kosztować stan (biorąc pod uwagę kon-
dycję gospodarczą w 2008 roku) 1,2 miliarda dolarów produktu stanowego brutto 
i 14 579 miejsc pracy. Ucierpiałyby przede wszystkim branże korzystające z ta-
niej, słabo wykwalifi kowanej siły roboczej – rolnictwo i budownictwo. Dla po-
równania, Kalifornia, która – jak się szacuje – ma największy odsetek nielegal-
nych robotników (9,9%, 185 000 osób) straciłaby w wyniku podobnej operacji 
72,9 miliarda dolarów produktu stanowego brutto i 717 352 miejsc pracy.14

Międzynarodowi studenci są trzecią grupą obcokrajowców, którzy mają zna-
czenie dla gospodarki Wisconsin. Międzynarodowe Stowarzyszenie Edukatorów 
NAFSA szacuje, że 8 647 międzynarodowych studentów mogło wydać nawet 
195 313 000 dolarów podczas roku akademickiego 2008/2009. Najskuteczniejszą 
uczelnią wyższą w rekrutowaniu międzynarodowych studentów był Uniwersy-
tet Wisconsin-Madison (około 50% wszystkich międzynarodowych studentów 
w Wisconsin, 4 243 osób).15 Uniwersyteckie wykształcenie jest dla wielu studiu-
jących obcokrajowców przepustką do ubiegania się o możliwość stałego pobytu 
w Stanach Zjednoczonych. Jednak zdobycie upragnionego dyplomu wymaga 
biegłości językowej i nakładów fi nansowych, które są barierą w dostępie do tego 
typu rozwiązania. Jednocześnie polityka imigracyjno-integracyjna zmierza do 
ograniczania napływu obcokrajowców o niskich kwalifi kacjach zawodowych 
i promowania wykwalifi kowanych pracowników lub osób, które zdobyły amery-

12 Bureau of Migrant Labor Services. 2009 Migrant Population Report.
13 J.S. Passel, D. Cohn, A Portrait of Unauthorized Immigrants in the United States, Washing-

ton, DC 2009.
14 Perryman Group, An Essential Resource: An Analysis of the Economic Impact of Undocu-

mented Workers on Business Activity in the US with Estimated Effects by State and by Industry, 
Waco, TX 2008.

15 NAFSA: Association of International Educators, The Economic Benefi ts of International 
Education to the United States for the 2008–2009 Academic Year: A Statistical Analysis, Washing-
ton, DC 2009.
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kańskie wykształcenie. Kryterium preferencji jest tutaj oczywiście popyt na dane 
umiejętności na rynku pracy oraz zdobyte amerykańskie doświadczenie i kompe-
tencje kulturowe, które umożliwiają bardziej elastyczne i skuteczne działania na 
rynku pracy.

Kwestie imigracyjne i integracja nowoprzybyłych imigrantów ze społeczeń-
stwem przyjmującym są ważnymi tematami w Wisconsin i mają swoje przełoże-
nie na debatę publiczną. Rosnący udział osób o pochodzeniu azjatyckim i laty-
noamerykańskim w populacji Wisconsin sprzyja upolitycznieniu ich etniczności. 
Chociaż osoby o pochodzeniu azjatyckim i latynoamerykańskim stanowią wciąż 
mniejszość wśród zarejestrowanych wyborców w Wisconsin (1,1% i 2,3%), to 
są dość zdyscyplinowanym elektoratem i mogą rozstrzygać o ostatecznym wy-
niku wyborczym w stanie (szczególnie jeśli wyniki partyjnych kandydatów są 
zbliżone, jak w przypadku wyborów prezydenckich w 2004 roku).16 Jednocze-
śnie wśród tych dwóch grup jest najwięcej naturalizowanych obywateli Stanów 
Zjednoczonych, którzy mają doświadczenie imigracyjne w pierwszym lub dru-
gim pokoleniu. Ta perspektywa niewątpliwie wpływa na zachowania polityczne 
w kwestiach imigracyjnych. Zapowiedź zaostrzenia przepisów imigracyjnych 
lub antyimigranckie wystąpienia publiczne mobilizują środowiska etniczne do 
protestu. Kiedy republikański senator Don Pridemore zaproponował wprowa-
dzenie w Wisconsin ustawy o przeciwdziałaniu nielegalnej imigracji na wzór 
ustawodawstwa przyjętego w Arizonie, wielu naturalizowanych mieszkańców 
stanu zaprotestowała przeciwko tej inicjatywie. Mimo że według sondażu prze-
prowadzonego w 2007 roku przez Wisconsin Policy Research Institute zdecydo-
wana większość mieszkańców Wisconsin, bez względu na swoje pochodzenie 
etniczne, opowiedziała się za zdecydowaną walką z nielegalną imigracją i po-
zbawieniem nielegalnych imigrantów możliwości korzystania z jakichkolwiek 
instytucji publicznych (wyjątek stanowiły jedynie szkoły publiczne dla dzieci 
nielegalnych imigrantów, w przypadku których 46% badanych opowiedziało się 
za taką opcją).17 Z badań przeprowadzonych przez Pew Hispanic Center wynika, 
że większość naturalizowanych obywateli Stanów Zjednoczonych o pochodzeniu 
latynoamerykańskim (75%) może obawiać się trudności ze względu na powiąza-
nie ich etniczności z problemem nielegalnej imigracji.18 Z drugiej strony, wyniki 
sondażu przeprowadzonego przez Wisconsin Policy Research Institute wskazują 
na obawę mieszkańców Wisconsin, że nielegalni imigranci mogą w przyszło-
ści masowo wybrać ich stan jako miejsce do życia, jeśli zostaną zmuszeni do 
opuszczenia innych stanów. Niewątpliwie rosnąca liczba imigrantów sprzyja po-

16 Rob Paral and Associates, The New American Electorate: The Growing Political Power of 
Immigrants and Their Children, Washington, DC 2008.

17 Wisconsin Policy Research Institute, 2007 WPRI Poll.
18 M.H. Lopez, S. Minushkin, 2008 National Survey of Latinos: Hispanics See Their Situation 

in the U.S. Deteriorating, Washington DC 2008.
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wstawaniu panik  moralnych wokół tej kwestii. Szczególnie, że rząd federalny zo-
bowiązuje władze stanowe do zapewnienia imigrantom dostępu do publicznych 
świadczeń, jednocześnie samemu nie uczestnicząc w kosztach. Dlatego stany, 
w których występuje duża populacja imigrantów są obciążone dodatkowymi 
wydatkami, co jest przedmiotem burzliwych debat, procesów sądowych i prób 
wdrożenia stanowej polityki imigracyjnej (jak w Arizonie).

Posiadanie obywatelstwa amerykańskiego wśród osób o pochodzeniu azja-
tyckim i latynoamerykański jest silnie powiązane z ich wyższym statusem spo-
łeczno-ekonomicznym. Nowoprzybyli lub nielegalni imigranci ze względu na 
swoje niskie kwalifi kacje społeczne i ekonomiczne zaniżają osiągnięcia natura-
lizowanych obywateli, narażając tym samym na utratę wizerunku w przestrzeni 
publicznej. Zwiększające się nierówności społeczne i ekonomiczne wśród osób 
o pochodzeniu azjatyckim lub latynoamerykańskim w Wisconsin wraz z szer-
szym kontekstem polityczno-ekonomicznym (obecna sytuacja gospodarcza stanu 
i preferencje społeczeństwa przyjmującego wobec imigracji – wykwalifi kowani 
i wyedukowani imigranci jako warunek integracji społecznej) będą zaostrzać 
wewnątrz-etniczny dyskurs. Zdecydowana większość mieszkańców Wisconsin 
prezentuje poglądy zbieżne dla populacji całego kraju tzn. doceniają znacze-
nie imigracji w historii Stanów Zjednoczonych, ale krytykują obecną politykę 
imigracyjną ze względu na zwiększającą się liczbę imigrantów.19 Jednocześnie 
społeczny i ekonomiczny awans populacji o korzeniach azjatyckich i latynoame-
rykańskich w Wisconsin oznacza, że kategorie imigrantów, które są mniej wy-
kwalifi kowane, są także mniej społecznie i politycznie akceptowane. Odpowie-
dzialność fi nansowa stanu za domniemane koszty imigracji zaostrza tą niechęć.
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