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DYSKURS POLITYCZNY WOKÓŁ IMIGRACJI W POLSCE

WSTĘP

Wychodząc z założenia, że obecne europejskie demokracje przestają być mo
nokulturowe, a nieodwracalnie zmierzają do wielokulturowości będącej wynikiem 
migracji, można stwierdzić, że zachodzi jakościowa zmiana polegająca na prze
chodzeniu od pluralizmu wartości do pluralizmu kulturowego (Zapata-Barrero  
2009: 19). Należy pamiętać, że wielokulturowość będąca wynikiem migracji, 
zarówno w odniesieniu do swoich cech, jak i problemów, które może stwarzać, 
nie jest tą samą wielokulturowością, która wynika z obecności autochtonicznych 
grup różniących się kulturowo w granicach tego samego kraju, ustanowionych 
historycznie i /lub u swych podstaw stosunkowo podobnych do siebie: „nasze 
społeczeństwa tworzone były na bazie homogeniczności i identyczności w zakre-
sie kultury, a nawet w granicach tego samego krajupaństwa” (Zapata-Barrero 
2009: 20 za Connolly 1996). Od pluralizmu wartości, gdy na łonie tej samej kul
tury konflikt może pojawić się na poziomie koncepcji świata, przechodzi się do 
pluralizmu kulturowego, kiedy źródłem konfliktów są odmienności kulturowe. 
Wielokulturowość będąca produktem migracji jest niezaprzeczalnym faktem 
w najstarszych demokracjach europejskich, a w przypadku nowych demokracji 
uważa się, że stanie się rzeczywistością w krótszej lub dłuższej perspektywie. Nie 
jest możliwe powstrzymanie tego procesu, choć są kraje, w których, w wyniku 
konfliktów zachodzących zarówno na poziomie kultury, jak i na innych płaszczy
znach, podejmowane są próby ograniczenia imigracji bądź pozbycia się niepożą
danej mniejszości imigranckiej, jak to zdarzyło się we Francji jesienią 2010 roku 
wobec Cyganów. 

Zatem problemem, z którym muszą zmierzyć się demokracje, jest znale-
zienie sposobu zarządzania wielokulturowością przy zachowaniu nienaruszal
nych zasad demokratycznych w zakresie równości i szacunku wobec pluralizmu  
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(Zapata-Barrero 2009: 25). Jak już można zauważyć, w licznych europejskich 
krajach wielokulturowych konflikt przenosi się ze sfery gospodarczej w sferę kul
turową, w wyniku czego powstaje to, co Zapata-Barrero nazywa ‘kulturacją’ lub 
‘etnizacją’ nierówności społecznych, „gdzie kategoria tożsamości / kultury defi-
niuje obszary konfliktu” (Zapata-Barrero 2009: 27). Demokracja wychodzi z za
sady równości społecznej i gospodarczej. Dotychczas w demokracjach punkty 
zapalne istniały między klasami, które wyróżniane lub wyznaczane były na planie 
ekonomicznym lub społecznym. Obecnie nierówność ekonomiczna, zamiast po
wodować reakcję solidarności między „klasami”, powoduje, że ci, którzy znajdu
ją się w gorszej sytuacji, obarczają imigrantów odpowiedzialnością za ubóstwo, 
przy czym to właśnie imigranci najczęściej zmagają się z ubóstwem.

Dla Zapaty-Barrera polityczne rozwiązania odnoszące się do problemu za
rządzania wielokulturowością (a raczej konfliktem, który wywołuje wielokultu
rowość) opierają się w zasadzie na dyskursach politycznych toczonych wokół 
imigracji. Dyskurs polityczny rozumiany jest tutaj jako interpretacja1, czyli inter
pretowanie zjawisk związanych z imigracją, które z kolei wywołuje pewne okre
ślone skutki i działania. Zatem dyskurs „działa jako rama odniesienia i główne 
źródło argumentów dla legitymizacji polityki, a także legitymizacji postrzega-
nia / działań społecznych” (Zapata-Barrero 2009: 50), a poza tym, jak autor za
znacza, „konstrukcja dyskursu jako aktu dobrowolnego i intencjonalnego, stara 
się odnieść określony skutek, jest aktem politycznym i zmienia się w pewną polity-
kę” (Zapata-Barrero 2009: 46). W związku z powyższym, Zapata-Barrero rozróż
nia dwa rodzaje dyskursu politycznego toczonego wokół migracji, a mianowicie 
dyskurs reaktywny i dyskurs proaktywny. Pierwszy z nich byłby rozumiany jako 
ten, który interpretuje konflikt wynikający z migracji jako zjawisko negatywne, 
jako konflikt interesów między imigrantami a miejscową ludnością, a wszystko to 
przedstawiane jest z populistycznego i konserwatywnego punktu widzenia, wska
zującego, że należy chronić interes miejscowego obywatela, tak jak i jego tradycję 
i narodową tożsamość (Zapata-Barrero 2009: 67-92). I, przeciwnie, w dyskursie 
proaktywnym akceptuje się migrację, uważając, że wynikający z niej konflikt jest 
wyzwaniem, któremu społeczeństwo musi sprostać, do czego nieodzowne jest 
branie pod uwagę interesów zarówno miejscowej ludności, jak również imigran
tów w taki sposób, by stosunki władzy i szanse nie były determinowane tożsamo
ścią kulturową. W tym celu należy dokonać rozróżnienia między brakiem szans 
a nierównością, ponieważ „imigranci nie mają takich szans jak obywatele danego 
kraju na wyjście z podobnych sytuacji nierówności społecznej lub ekonomicznej” 
(Zapata-Barrero 2009: 101). Ponadto dyskurs proaktywny opiera się na retory
ce obywatelskiej, która bazuje na dwóch zasadach: zasadzie włączenia i zasadzie  
 

1 Dyskurs jako arystotelesowska interpretacja lub tłumaczenie, a nie w ujęciu semiotycznym. 
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dopasowania. Zgodnie z pierwszą imigrant nie jest tylko podmiotem ekonomicz
nym, ale bierze też udział w życiu politycznym i społecznym i w związku z tym 
ma prawo do uczestnictwa we wszystkich aspektach życia obywatelskiego. Z ko
lei zasada dopasowania polega na tym, że poszukuje się sposobu zarządzania 
interakcją między imigrantami a miejscową ludnością, traktując wszystkich jako 
jeden zbiór, bez rozróżniania między imigrantami i społeczeństwem przyjmują
cym, co obecnie zwykle się to robi, i uważając, że przestrzeń publiczna należy 
do wszystkich, a nie tylko do miejscowej ludności. Oznacza to, że dostrzega się 
konieczność zdefiniowania wspólnej przestrzeni publicznej. Dodatkowym ele
mentem jest strategia skierowana na zidentyfikowanie i zdefiniowanie obszarów 
konfliktu w celu niedopuszczenia do przekształcania się obszarów kontaktu w ob
szary konfliktu (Zapata-Barrero 2009: 93-112).

Jeszcze jednym czynnikiem, którego nie można pominąć, mówiąc o polityce 
i dyskursie politycznym wokół migracji jest opinia publiczna, ponieważ „sądy 
opinii publicznej mają bezpośredni wpływ na kierunek działań podejmowanych 
przez rządy oraz służą do legitymizacji ich polityki” (Zapata-Barrero 2009: 166). 
Opinia publiczna jest konstruowana / konfigurowana zarówno poprzez doświad
czenie, czyli poprzez bezpośrednie relacje z imigrantem, bądź pośrednio, poprzez 
wizerunek imigranta przekazywany przez media lub oświadczenia osób publicz
nych i instytucji, albo też poprzez działania polityczne. Środki masowego przeka
zu dążą do szczególnego podkreślenia aspektów emocjonalnych i dramatycznych, 
w głównej mierze opartych na negatywnych skutkach imigracji, lub mówiących 
o zdarzeniach, które odbiły się szerokim echem w świecie, takich jak zamachy, 
zwracając uwagę na konieczność wzmocnienia porządku i bezpieczeństwa za
równo na poziomie jednostkowym, jak i globalnym. Z drugiej strony instrumenty 
wykorzystywane do mierzenia nastrojów opinii publicznej – ankiety – dążą do 
ujednolicenia postaw społecznych i wyciągania odpowiedzi z kontekstu. Ponad
to stosuje się w nich pytania sprzyjające udzieleniu pewnej określonej odpowie
dzi, dlatego też „opinia publiczna nie jest obiektywną rzeczywistością, a jedynie 
rzeczywistością utworzoną społecznie i politycznie” (Zapata-Barrero 2009: 168). 
I wreszcie, jak wskazuje Zapata-Barrero, imigracja jest rzeczywistością podlega
jącą interpretacji i w związku z tym, nie można w miejsce rzeczywistości podsta
wiać tego, co jest postrzegane. 

W końcu – i co do tego nie mamy wątpliwości – napływ imigrantów przy
nosi pewne skutki (gospodarcze, na rynku pracy, społeczne itp.), które z kolei 
wśród miejscowej ludności wywołują określone reakcje, emocje i postawy, zwy
kle negatywne, ponieważ, jak wskazuje Zapata-Barrero „pozytywne skutki rzad-
ko są przedmiotem zainteresowania, nie zauważamy ich również tak szybko”  
(Zapata-Barrero 2009: 170). Mimo to należy rozróżnić negatywne postawy 
 wobec imigracji od tego, co byłoby zaniepokojeniem trudnościami, które niesie 
ona ze sobą, a przez to koniecznością szukania dla nich rozwiązań. Zaniepokoje
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nie niekoniecznie implikuje negatywne postawy czy też odrzucenie imigrantów  
(Zapata-Barrero 2009: 170). 

Zapata-Barrero, na podstawie wyników różnych badań, wyróżnia sześć grup 
istotnych czynników, które nazywa kategoriami, mogących wpłynąć na stosu
nek opinii publicznej do imigracji, zaznaczając, że nie mogą być one traktowane 
osobno jako bezbłędne wskazówki determinujące takie postawy (Zapata-Barrero 
2009: 175-183). Są nimi:

1. Kategoria cech osobistych obywatela. Cechy takie jak niski poziom wy
kształcenia, słaba pozycja ekonomiczna, praca fizyczna i na własny rachu
nek, zależność od systemu ubezpieczeń społecznych, praca w usługach 
domowych, niskie przychody, autoidentyfikacja z prawicową ideologią, 
wiek powyżej 55 lat i bycie na emeryturze, zamieszkiwanie na obszarach 
wiejskich, wysoki udział w życiu religijnym i, już w mniejszym stopniu, 
przynależność do płci męskiej sprzyjają negatywnym postawom wobec 
imigrantów (Zapata-Barrero 2009: 175-176).

2. Kategoria instrumentalna lub interesu własnego, za którą idzie logika spo
łeczna i ekonomiczna. Postrzeganie niekorzystnej sytuacji ekonomicznej 
czy to na poziomie osobistym, czy też państwowym, subiektywnym bądź 
obiektywnym sprzyja negatywnemu postrzeganiu imigracji. W sytuacji 
współzawodnictwa imigrant jest widziany jako zagrożenie, przy czym wśród 
miejscowej ludności nie ma świadomości, że imigranci znajdują się w takiej 
samej pozycji na rynku pracy, należą do tej samej klasy społecznej, przez co 
miejscowa ludność się z nimi nie solidaryzuje. W takiej sytuacji współza
wodnictwa (i tylko wówczas wydaje się to determinujące) im większa jest 
liczba imigrantów (rzeczywista lub subiektywnie postrzegana), tym bar
dziej negatywnie postrzegany jest imigrant (Zapata-Barrero 2009: 176-178).

3. Kategoria symboliczna i emotywna: logika uprzedzeń i tożsamości. Tutaj 
zasadniczą rolę, przede wszystkim na poziomie emocjonalnym, odgrywają 
stereotypy i, z nich wynikające, uprzedzenia. Im dalej idące jest utożsamia
nie się z narodem i większy dystans kulturowy i fizyczny w odniesieniu do 
imigrantów, tym bardziej negatywna będzie wobec nich postawa (Zapata-
Barrero 2009: 179-180).

4. Kategoria interakcji: hipoteza kontaktu i logika bliskości. Im bliżej imi
grantów się mieszka, tym bardziej negatywna staje się postawy postawa 
wobec nich, jeśli nie dochodzi do interakcji z nimi (Zapata-Barrero 2009: 
180-181).

5. Postawy wobec Unii Europejskiej. Jeśli nawet wydaje się, że nie istnieje 
bezpośrednia korelacja między liczbą imigrantów w danym kraju a postawą 
miejscowej ludności wobec nich, to jednak można zaobserwować zjawi
sko, że napływ nowych imigrantów i ich oddziaływanie lokalne wpływa na 
ich negatywne zbiorowe postrzeganie (Zapata-Barrero 2009: 182 za Citrin 
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i innych 1997: 877). Z drugiej strony zauważa się, że eurosceptycyzm po
wiązany jest z negatywną postawą wobec imigracji (Zapata-Barrero 2009: 
182). Powyższe można tłumaczyć pozytywną korelacją zauważaną między 
stopniem wspierania integracji europejskiej wśród ludności jakiegoś kraju 
a akceptowaniem przez nią europejskiej polityki w sprawie imigracji, ma
jącej mniej restrykcyjny charakter niż polityka wielu krajów czy regionów. 
Korelację między eurosceptycyzmem a negatywnymi postawami wobec 
imigrantów można tłumaczyć tym, że „ci, którzy utożsamiają się bardziej 
ze swoimi państwami niż z Unią Europejską raczej nie akceptują faktu, że 
to Unia przejmuje kontrolę nad imigracją” (Zapata-Barrero 2009: 182 za 
Luedtke, 2005), i, jak powiedzieliśmy w punkcie 3., im silniejsza jest iden
tyfikacja z własnym narodem, tym bardziej negatywne będą postawy wobec 
imigrantów (Zapata-Barrero 2009: 181-182).

6. Polityka imigracyjna i postawa wobec imigrantów. Niektórzy badacze uwa
żają, że to nie obecność i/lub liczba imigrantów, ani też sposób ich przedsta
wiania w mediach czy ich narodowość określają stosunek miejscowej lud
ności do imigracji, ale raczej zdolność rządów do zarządzania przepływem 
imigrantów oraz do ich akomodacji (Zapata-Barrero 2009: 183 za Lahav 
2004: 1170).

Podsumowując, polityka imigracyjna będzie zależała od interpretacji zjawiska 
imigracji, przy czym wpływa na nią opinia publiczna i jej sądy na temat imigran
tów, które z kolei będą powiązane z ich postrzeganiem przez miejscową ludność, 
co jest warunkowane zarówno czynnikami osobistymi, jak i społecznymi, toczo
nym dyskursem na temat imigracji, a także postrzeganiem umiejętności rządów 
do zarządzania akomodacją i przepływem imigrantów.

POLSKA POLITYKA MIGRACYJNA

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że polityka imigracyjna w Polsce 
jest jeszcze na etapie kształtowania się. W 2003 r. Iglicka pisała: „Polska nie ma 
kompleksowej polityki migracyjnej, istnieją jedynie jej zręby. Nie istnieje również 
w świadomości politycznej doktryna migracyjna, na której podwalinach można 
byłoby stworzyć spójne zasady polityki migracyjnej” (Iglicka 2003). W 2010 r. 
Lesińska w podobny sposób podsumowała sytuację, w jakiej znajduje się polska 
polityka migracyjna: „W Polsce nadal brakuje długofalowej, całościowej i wła-
ściwie zaplanowanej polityki migracyjnej” (Lesińska 2010: 122). 

Obecna polska polityka imigracyjna kształtowała się od 1989 r., kiedy w wy
niku zmian politycznych w kraju zliberalizowano warunki przyjazdu i wyjazdu 
z Polski. Duża część polskiej polityki imigracyjnej dotyczy kontroli przyjazdu 
imigrantów do kraju. Otóż, z jednej strony, była ona spowodowana niepokojem 
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rządu w pierwszych latach demokracji, związanym z zagrożeniem uważanym na 
ogół za nieuniknione zjawisko masowego napływu imigrantów przyciągniętych 
nową sytuacją polityczną i gospodarczą kraju, której sprzyjało położenie geo
polityczne, a z drugiej strony była ona wynikiem konieczności przystosowania 
polskiego prawa migracyjnego do norm europejskich w obliczu polskiego człon
kowstwa w Unii Europejskiej, polegającego między innymi na zagwarantowaniu 
kontroli wschodnich granic kraju. 

Lesińska, Stefańska i Szulecka wyróżniają trzy fazy w polityce migracyjnej 
od 1989 r.: faza instytucjonalizacji w latach 1989–2001; faza europeizacji w la
tach 2001–2004 i faza stabilizacji począwszy od 2004 r. (Lesińska, Stefańska 
i Szulecka 2010: 262–264). 

Element wyróżniający, na który często się wskazuje w badaniach, to stwier
dzenie, że polska polityka migracyjna kształtuje się na skutek decyzji podejmo
wanych ad hoc w celu rozwiązywania problemów w miarę, jak się pojawiają. 

Podpisanie przez Polskę konwencji genewskiej z 1951 r., odnoszącej się do 
uchodźców politycznych, oraz protokołu nowojorskiego z 1967 r. zostało poprze
dzone koniecznością, którą postawił przed polskim rządem problem związany 
z przybyciem do Świnoujścia w 1990 r. grupy kilkuset osób głównie pochodzenia 
arabskiego i afrykańskiego, które po nielegalnym przekroczeniu granicy Szwecji 
od strony Polski, zostały zawrócone do tego kraju (Florczak 2003: 102:107). Oka
zało się, że władze polskie nie były przygotowane na taką sytuację. Obowiązującą 
wówczas ustawą była ustawa jeszcze z 1963 r.2, która nie obejmowała kwestii 
przyjmowania uchodźców. Do tego czasu kryteria przyznawania azylu miały cha
rakter wyłącznie polityczny, przy czym był on udzielany jedynie w tych przypad
kach, kiedy ubiegający się o azyl byli prześladowani z przyczyn uznawanych za 
wystarczające z perspektywy Polski, będącej wówczas krajem socjalistycznym. 
Z powodów politycznych i ideologicznych, a także z powodów praktycznych, 
władze polskie w tamtym czasie nie były zainteresowane współpracą w tych ob
szarach. Nie istniały instytucje rządowe wyznaczone do zajmowania się uchodź
cami, którzy byli przedmiotem kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

Na skutek napływu nielegalnych imigrantów do Niemiec przez zachodnie gra
nice Polski w 1993 r. podpisano z tym krajem „porozumienie o współpracy w za-
kresie skutków migracji” (Szulecka 2010: 80), którego celem było kontrolowa
nie wzmiankowanej nielegalnej imigracji poprzez wzmocnienie kontroli granic 
wschodnich i zachodnich, czego przejawem było między innymi wprowadzenie 
obowiązku posiadania wiz dla obywateli krajów, którzy dotychczas mogli swo
bodnie wjeżdżać do Polski.

Wzrost liczby obcokrajowców przybywających do Polski, a wśród nich też 
osób ubiegających się o status uchodźcy politycznego, sprawił, że konieczne  stało 

2 Ustawa z dnia 29 marca 1963 r. o cudzoziemcach. (Dziennik Ustaw - rok 1963, nr 15, poz. 77).
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się opracowanie nowej ustawy o cudzoziemcach zastępującej prawo z 1963 r.  
Została ona uchwalona w roku 19973. Nowa ustawa o cudzoziemcach wprowa
dzała istotne ograniczenia dla wjazdu obcokrajowców do Polski, co wraz z wcze
śniej wspomnianym nałożonym obowiązkiem wizowym umożliwiało kontrolę 
wschodnich granic, które ponadto, jak już powiedzieliśmy, miały być granicą Unii 
Europejskiej po wejściu Polski do jej struktur.

Podczas gdy coraz bardziej ograniczano prawo wjazdu dla obywateli po
chodzących spoza krajów UE, ustawa o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu 
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która weszła w życie w 2002 r.4 (w 2006 r. 
została zastąpiona ustawą o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej i członków ich rodzin5), ułatwiała z kolei wjazd, wyjazd i pobyt oby
wateli Unii Europejskiej w Polsce.

W 2003 r. weszła w życie nowa ustawa6 o cudzoziemcach zorientowana rów
nież na kontrolę granic i wprowadzająca obowiązek wizowy dla obywateli Rosji, 
Białorusi i Ukrainy, którzy wcześniej mogli swobodnie przyjeżdżać do Polski. 
W 2007 r. Polska weszła do strefy Schengen, co oznaczało zniesienie kontroli na 
granicach wewnętrznych lądowych i morskich oraz na granicach wewnętrznych 
w ruchu powietrznym w 2008 r. w Unii Europejskiej7.

W rzeczywistości duża część polskiego ustawodawstwa dotyczącego kwestii 
migracji została podyktowana nie tyle realną potrzebą, ile koniecznością dosto
sowania się do wymogów prawa unijnego. Jak wskazują Kicinger i Koryś „wiele 
instytucji i narzędzi stworzonych w krajach zachodnich w odpowiedzi na zjawisko 
imigracji zostało przeniesionych do Polski podczas procesu harmonizacji z UE. 
To prowadzi do paradoksu polegającego na podjęciu próby tworzenia polityki 

3 Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach. (Dz. U. z dnia 26 września 1997 r. 
Nr 114, poz. 739)

4 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. z dnia 5 września 2002 r. Nr 141, poz. 1180).

5 Ustawa z dnia 14 lipca 2006 o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie 
oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich 
rodzin. (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. Nr 144, poz. 1043).

6 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 o cudzoziemcach. Załącznik do obwieszczenia Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U z 2011 r., Nr 264, poz. 1573).

7 „Układ z Schengen jest umową międzynarodową mająca na celu zapewnienie swobodne
go przepływu osób na obszarze państw-sygnatariuszy. Został podpisany 14 czerwca 1985 r. (tzw. 
Schengen I). Ostatecznie zaczął obowiązywać 26 czerwca 1995 r. Stało się tak za sprawą Konwencji 
Wykonawczej do Układu z Schengen podpisanej 19 czerwca 1990 r. […] 21 grudnia 2007 roku 
Polska wraz z 8 innymi nowymi członkami Unii Europejskiej dołączyła do strefy Schengen. Kraje 
te przyjęły ujednolicone zasady wjazdu i krótkoterminowego pobytu na ich terytorium” http://www.
udsc.gov.pl/Polska,w,Schengen,566.html (ostatni wgląd 19. 04. 2012).
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migracyjnej bez realnego zapotrzebowania na nią, poświadczonego liczbą imi-
grantów” (Kicinger i Koryś 2010 za: Duszczyk i Lesińska 2010: 75).

Inny istotny punkt w polskiej polityce imigracyjnej dotyczył legalizacji do
stępu do rynku pracy dla obcokrajowców w celu kontroli nielegalnego rynku 
pracy. Już zatem w 1989 r. wprowadzono obowiązek posiadania pozwolenia 
na pracę, a warunki otrzymania takiego pozwolenia kształtowały się przez lata, 
stając się coraz bardziej restrykcyjne zarówno na poziomie prawnym, jak i na 
poziomie praktycznym (Szczepański 2010:88-89). Mimo prowadzenia takiej 
polityki na rynku pracy, liczba legalnie zatrudnionych cudzoziemców nie wzro
sła w znaczący sposób, utrzymywała się natomiast bądź rosła liczba nielegal
nie zatrudnionych, z uwagi na wysokie koszty i długotrwały proces wydawania 
pozwolenia na pracę. Wszystko to powodowało, że legalne zatrudnienie okazy
wało się nieopłacalne (Szczepański 2010: 89). Ta paradoksalna sytuacja trwała 
przez dłuższy czas, mimo jej oczywistości. By wyjaśnić powyższe „Kicinger 
(2005: 22) sugeruje, że polscy politycy forsowali restrykcyjne rozwiązania na 
tym obszarze w obawie, że bardziej liberalna polityka oficjalnie dopuszczająca 
pracę cudzoziemców na tak dużą skalę w okresie wysokiego bezrobocia byłaby 
źle przyjęta przez opinię publiczną. Jednocześnie decydenci zdawali sobie spra-
wę z tego, że tania siła robocza z zagranicy jest potrzebna gospodarce. Dlatego 
też na obecność nielegalnych pracowników patrzyli przez palce” (za Szczepański 
2010: 90). 

Jednak po 2004 r. spowodowany emigracją spadek siły roboczej, który nie 
został zrównoważony zmniejszeniem bezrobocia będącego konsekwencją popra
wy sytuacji gospodarczej, doprowadził do powstania luki w różnych sektorach 
na rynku pracy (Iglicka 2008: 71). Spowodowało to zaniepokojenie w sektorze 
przedsiębiorstw, który zaczął domagać się otwarcia rynku pracy dla obcokrajow
ców w celu wypełnienia tej luki. By sprostać sytuacji, w kwietniu 2006 r. powo
łano Departament Migracji, zależny od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
który miał się zajmować zmianami prawnymi i ułatwianiem zatrudnienia cudzo
ziemców. W wyniku powyższego, od sierpnia 2006 r. można już było tymczaso
wo, bez pozwolenia na pracę, zatrudniać obywateli z Ukrainy, Białorusi i Rosji8 
(Iglicka 2008: 71).

Wreszcie ostatnim zasadniczym posunięciem w polityce imigracyjnej są pro
gramy integracji, które stanowią istotny punkt w agendzie Unii Europejskiej. 
Jednak w Polsce nie przywiązuje się do nich wystarczającej wagi z czterech za
sadniczych powodów: niewielka liczba imigrantów, bliskość kulturowa z naj
większymi grupami imigrantów (Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini), brak zaintere

8 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie 
wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. 
2006 nr 156 poz. 1116z póżn. zm.).
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sowania programami pomocowymi i integracyjnymi ze strony grup imigrantów 
kulturowo bardziej odległych i wreszcie brak zainteresowania rządu osiedlaniem 
się imigrantów w Polsce (Lesińska 2010: 102-108). Działające w kraju programy 
integracyjne są skierowane jedynie do uchodźców lub osób, które uzyskały prawo 
do pobytu tolerowanego oraz do repatriantów.

DYSKURS POLITYCZNY WOKÓŁ IMIGRACJI I POLITYKA 
IMIGRACYJNA W POLSCE

Jak powyżej wskazaliśmy, w Polsce polityka migracyjna nadal jest w fazie 
kształtowania się. Co więcej, jak w 2003 r. stwierdziła Iglicka, „nie ma polskiej 
polityki migracyjnej”(Iglicka 2003). Jeśli weźmiemy to pod uwagę, okaże się, że 
trudno mówić o dyskursie politycznym wokół migracji w Polsce. 

Mimo to występują elementy, które jeśli nawet nie pozwalają mówić o dys
kursie politycznym wokół migracji w Polsce, to jednak umożliwiają nakreślenie 
kierunku, w którym może być on toczony. W tym sensie znaczące jest to, na co 
wskazuje Lesińska, mówiąc o polityce integracyjnej w Polsce:

a) Osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w sprawie programów in
tegracyjnych dla imigrantów w społeczeństwie polskim uważają, że aktyw
ne działanie w kierunku integracji imigrantów jest sposobem zachęcania 
cudzoziemców do osiedlania się w tym kraju, a to „nie jest celem polskiej 
polityki migracyjnej” (Lesińska 2010: 103), bo „migracja osiedleńcza nie 
jest zjawiskiem z punktu widzenia państwa pożądanym” (Lesińska 2010: 
106). Jedna z przyczyn mogących tłumaczyć taki stosunek jest związana 
z faktem, że w innych krajach europejskich, mimo podejmowanych wy
siłków, nie tylko nie osiągnięto integracji imigrantów, ale spowodowano 
wzrost niepokojów i podziałów społecznych (Lesińska 2010: 106). 

b) Jak mówi Lesińska, „w sferze politycznej imigranci nie są reprezentowa-
ni, nie posiadają praw wyborczych na żadnym, nawet lokalnym, poziomie. 
Wyjątkiem są obywatele UE, których prawa wyborcze w kraju pobytu są 
gwarantowane w prawie unijnym” (Lesińska 2010: 106). Ustawa o partiach 
politycznych nie zezwala cudzoziemcom na tworzenie partii politycznych 
ani też na bycie członkiem takiej partii9. Obcokrajowcy również nie są re
prezentowani w żadnym ze związków zawodowych działających w Pol
sce. Mają jedynie prawo do tworzenia i/lub bycia członkami stowarzyszeń 
pozarządowych, przy czym ich liczba jest niewielka, a obecność w życiu 
publicznym znikoma (Lesińska 2010: 107). W Polsce również na pozio

9 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. Opracowano na podstawie: Dz.U. 
2011 Nr 155, poz. 924.
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mie krajowym nie istnieje żadna instytucja o charakterze konsultacyjno-do
radczym, która mogłaby pośredniczyć w sprawach pomiędzy imigrantami 
a administracją państwową, a te, które istnieją, są nieliczne, o zasięgu lokal
nym i ogólnie ujmując, dopiero co powołane. Mimo wszystko wydaje się, 
że obecnie imigranci stają się coraz bardziej aktywni. W Polsce od 1989 r. 
do chwili obecnej ogłoszono dwie abolicje dla nielegalnych imigrantów, 
pierwszą w 2003 r., niedługo przed wejściem Polski do Unii Europejskiej 
(do której przystąpiło jedynie 3,5 tys. nielegalnych imigrantów pochodzą
cych głównie zza wschodniej granicy), i drugą w 2007 r., niedługo przed 
przystąpieniem Polski do strefy Schengen (do której przystąpiło jeszcze 
mniej imigrantów, 1,1 tys., głównie Ormian i Wietnamczyków, dużo mniej, 
niż się spodziewano). Obie abolicje miały miejsce w ramach programów 
regulujących sytuację nielegalnych imigrantów i dążących do zmniej
szenia ich liczby i podjęte były z inicjatywy rządu. Jednak w październi
ku 2010 r. to sami imigranci, wspierani przez organizacje pozarządowe, 
wysunęli prośbę o nową abolicję. Ilość nielegalnych imigrantów w Polsce 
według różnych szacunków może się wahać od 50 tysięcy do nawet pół  
miliona. 

Prośba o abolicję sformułowana przez nielegalnych imigrantów i zajścia 
w Afryce Północnej, które zaczęły się pod koniec lutego i na początku marca 
2011 r., spowodowały chwilowe zwiększenie zainteresowania mediów tematem 
imigracji z powodu ewentualnej fali nowych uchodźców politycznych z tych kra
jów, którzy według niektórych źródeł mogliby wprowadzić istotną destabilizację 
w UE. 

Jeśli do powyższego dodamy politykę ograniczającą wjazd cudzoziemców, 
którą stopniowo wprowadzano w ostatnich latach w Polsce, możemy wnioskować, 
zgodnie z podziałem dyskursów politycznych, dokonanym przez Zapatę-Barrera 
(2009), dyskurs polityczny w Polsce kieruje się w stronę dyskursu reaktywnego, 
czyli dyskursu, w którym imigracja jest uważana za negatywne zjawisko, będące 
źródłem potencjalnego konfliktu interesów między imigrantami a lokalną ludno
ścią, i w którym przeważają interesy miejscowego obywatela i jego dobrobytu 
i statusu, wymagających ochrony..

OPINIA PUBLICZNA A IMIGRACJA

Jak wcześniej już wspomnieliśmy, „percepcja opinii publicznej ma bezpośred-
ni wpływ na kierunek działań podejmowanych przez rządy oraz służy do uprawo-
mocnienia ich polityki dyskursu” (Zapata-Barrero 2009: 166), dlatego też,  mówiąc 
o dyskursie politycznym odnoszącym się do imigracji, nie możemy pominąć opi
nii publicznej. 
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Z badań Eurobarometru, przeprowadzanych w Polsce od 2003 roku (niedługo 
przed wejściem Polski, wówczas jeszcze kandydatki, do Unii Europejskiej), jasno 
wynika, że w porównaniu z wieloma innymi krajami UE i z UE w ogóle, imigracja 
nie stanowi szczególnie zajmującego problemu dla obywateli Polski. Responden
ci biorący udział we wzmiankowanych badaniach Eurobarometru na zamknięte 
pytanie, jakie są „najważniejsze problemy stojące przed krajem”  (Eurobarometr 
2004.1:9), na ogół rzadko wskazywali na imigrację. Wiosną 2004 r. jedynie 1% 
ankietowanych uważał, że imigracja jest problemem dla kraju (zob. rys. 1). Od
setek ten zaczął nieznacznie wzrastać od wiosny 2006 r., by osiągnąć swoje mak
simum wiosną 2007 r., a następnie ponownie stopniowo spadać do poziomu 1% 
wiosną 2010 r. 
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Należy pamiętać, że pyta się obywateli o tematy interesujące i mogące być 
źródłem zaniepokojenia rządu w danym momencie. Imigracja w wielu krajach 
europejskich jest jednym z głównych problemów, z którymi trzeba się zmierzyć. 
Nie dziwi wobec tego, że w badaniach Eurobarometru (zamówionych i koordy
nowanych przez Dyrekcję Generalną Prasy i Komunikacji Komisji Europejskiej) 
wśród odpowiedzi na pytanie zamknięte o „najważniejsze problemy stojące przed 
krajem” znajduje się imigracja. Wzrost zaniepokojenia zjawiskiem ze strony 
ankietowanych obywateli Polski pokazany w badaniach Eurobarometru zbiega 
się w czasie z okresem otwarcia rynku pracy dla obywateli krajów leżących na 
wschód od Polski oraz z drugą abolicją dla nielegalnych imigrantów w Polsce, 
która miała miejsce jesienią 2007 r., co mogłyby wyjaśniać zaistniałe zjawisko. 
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Z drugiej strony Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS)10 na ogółem 
2501 ankiet przeprowadzonych w okresie od grudnia 1997 do lutego 2011 r., je
dynie w 10 z nich pośrednio lub bezpośrednio zajmuje się imigracją w Polsce oraz 
bardziej ogólnie cudzoziemcami w Polsce. Powyższe mogłoby wskazywać, że 
imigracja nie jest również priorytetem dla rządu tego kraju.

Tematy poruszane we wzmiankowanych badaniach odzwierciedlają niepo
kój rządu w odniesieniu do imigracji w różnych okresach. W czasie, kiedy jedną 
z podstawowych niepokojących kwestii w Polsce był możliwy masowy napływ 
imigrantów z krajów byłego ZSRR, zostały przeprowadzone badania dotyczące 
opinii obywateli na temat ułatwiania przekraczania wschodniej granicy Polski (li
stopad 1994, lipiec 1998 i maj 2001 w CBOS 69/2001:2). Gdy kontrola granic była 
istotnym punktem w agendzie polskich przygotowań do wejścia do UE, zostały 
przeprowadzone badania dotyczące opinii obywateli na temat wprowadzenia obo
wiązku posiadania wiz przy przekraczaniu wschodniej granicy Polski w powiąza
niu z wejściem Polski do UE (CBOS 69/2001:3-4). Sondaż dotyczący postawy 
Polaków wobec osób ubiegających się o azyl polityczny został przeprowadzony 
po uchwaleniu nowego prawa dotyczącego cudzoziemców, które między innymi 
reguluje kwestie z nimi związane („Polacy wobec uchodźców”, CBOS 155/1997). 
W późniejszych badaniach przeprowadzonych w okresie przedakcesyjnym oraz 
zaraz po wejściu Polski do UE (październik 1999, CBOS 161/99; sierpień 2004, 
CBOS 141/2004 i marzec 2005, CBOS 60/2005) ankiety CBOS-u ogólnie do
tyczyły postawy respondentów wobec cudzoziemców przebywających w Polsce, 
ale część pytań odnosiła się konkretnie do uchodźców oraz do postrzegania imi
grantów w miejscu pracy. Wraz ze zmianami prawnymi w dostępie obcokrajow
ców do rynku pracy przeprowadzono kilka badań zajmujących się szczególnie 
tematem wpływu obecności imigrantów na rynek pracy, a dokładniej obecności 
obywateli Białorusi, Ukrainy i Rosji, ponieważ to właśnie dla obywateli tych kra
jów otwarto rynek pracy (październik 2006, CBOS 150/2006; maj 2008, CBOS 
73/2008 i listopad 2010, CBOS 148/2010). 

Już same pytania sformułowane w badaniach są jasną wskazówką informują
cą, w którą stronę skierowany jest niepokój rządu w każdym z poruszanych aspek
tów: „Czy obecność obcokrajowców w Polsce jest korzystna czy niekorzystna?” 
(CBOS 1999:4, 2004:3), „Czy cudzoziemcom powinno się pozwolić na podjęcie 
pracy w Polsce?” (CBOS 1999:9, 2004:9, 2005:6, 2006:6, 2008:7, 2010:6), „Czy 
nasz kraj potrzebuje większej liczby imigrantów?” (CBOS 2004:12), „Czy […] 

10 „Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej jest wyspecjalizowanym ośrodkiem prowa
dzącym reprezentatywne dla społeczeństwa polskiego badania sondażowe, dotyczące opinii na te
mat wszystkich ważnych problemów społeczno-politycznych i gospodarczych” (http://www.cbos.
pl/PL/o_firmie/o_firmie.php). W lutym 1997 Sejm RP nadał CBOS-owi status niezależnej fundacji 
i powierzył jej zadanie prowadzenia badań społecznych na użytek publiczny (http://www.cbos.pl/
PL/o_firmie/o_firmie.php).
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każdy obywatel innego kraju, który chce przyjechać do Polski i tu zamieszkać, 
powinien mieć do tego prawo?” (CBOS 2005:2), „Czy Polska potrzebuje imi-
grantów?” (CBOS 2005:3), „Czy […] Polska powinna przyjmować uchodźców 
politycznych?” (CBOS 2005:4), „Czy powinno się ułatwić obcokrajowcom spoza 
Unii Europejskiej podejmowanie w Polsce pracy, jeżeli nie ma Polaków chętnych 
do pracy na danym stanowisku, czy też nie?” (CBOS 2006:8), „Czy […] praca 
obywateli Białorusi, Rosji i Ukrainy w Polsce jest korzystna czy niekorzystna dla: 
Pana(i) osobiście, polskiej gospodarki, ogółu pracujących, osób i przedsiębiorstw 
zatrudniających tych obcokrajowców?” (CBOS 148/2010:8), „Czy […] rząd po-
winien: dążyć do tego, aby więcej niż obecnie pracowników z Białorusi, Ukrainy 
i Rosji przyjeżdżało do pracy w naszym kraju [czy] starać się, aby zmniejszyła się 
w Polsce liczba pracowników pochodzących z tych krajów?” (CBOS 2010:10) itp. 
Powyższe pytania nie tylko odzwierciedlają niepokój rządu związany z obecno
ścią obcokrajowców, ale także przez swoją treść i możliwe odpowiedzi zmuszają 
ankietowanych do zastanowienia się nad obecnością cudzoziemców w kraju, uj
mowaną jako problem, co tylko potwierdza postulat mówiący o tym, że opinia 
publiczna jest w znaczniej mierze tworzoną, a nie jest obiektywnie istniejącą rze
czywistością, ponieważ respondenci interpretują imigrację w świetle podanych 
w ankiecie sugestii. Na podstawie danych otrzymanych w badaniach Eurobaro
metru moglibyśmy przypuszczać, że ankietowani, jeśliby ich nie pytać, najpraw
dopodobniej nawet by się nie zajmowali imigracją czy obecnością cudzoziemców 
w Polsce, a gdyby o niej myśleli, możliwie, że ich refleksje poszłyby w innym 
kierunku niż ten wskazany w ankietach. 

Podsumowując, imigracja nie stanowi ważnego problemu ani dla obywateli 
polskich, ani dla rządu, przy czym rząd, jeśli chodzi o napływ obcokrajowców, 
zainteresowany jest najbardziej kontrolą granic i obecnością cudzoziemców na 
rynku pracy. Jaka jest natomiast wynikająca z sondaży postawa obywateli wobec 
obcokrajowców w Polsce? 

Nie jest łatwo przeprowadzić globalną interpretację danych dostarczanych 
przez różne sondaże i/lub raporty badawcze, niezależnie od tego, czy były wyko
nane przez tę samą instytucję czy nie, czy też przez tych samych badaczy bądź te 
same grupy badaczy. Zmienne pojawiające się w różnych sondażach i przyjmo
wane dla nich wartości nie zawsze są takie same. Czasem odnoszą się do cudzo
ziemców, czasem do cudzoziemców osiadłych w Polsce, innym razem do imigran
tów, uchodźców politycznych, przy czym brakuje spójności pomiędzy badaniami. 
Z drugiej strony pytania formułowane w poszczególnych ankietach nie zawsze 
są równoważne, ponieważ pod uwagę brane są różne aspekty zajmującej nas tu
taj problematyki. Postawa obywateli polskich wobec obcokrajowców w Polsce 
w znacznej liczbie sondaży jest mierzona na podstawie napływu cudzoziemców 
do kraju, w innych przez pryzmat korzyści i/lub zagrożeń płynących z obecno
ści obcokrajowców w kraju, w jeszcze innych poprzez akceptację lub odrzucenie 
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ich na rynku pracy. Należy także uwzględnić, że wyniki sondaży pokazują, iż 
postawa ankietowanych wobec obcokrajowców zmienia się znacząco w zależ
ności od kraju, którego ci są obywatelami, oraz że w badaniach czasami pyta
nia odnoszą się do obywateli konkretnych krajów, a czasami do obcokrajowców 
w ogóle. Wszystko to sprawia, że porównywanie wyników ankiet, oprócz tego, 
że jest  ryzykowne, staje się trudne (a czasami nawet niemożliwe). Do tego należy 
dodać, że niekiedy same odpowiedzi respondentów dają obraz, któremu brakuje 
spójności. Mimo wszystko, po przeanalizowaniu wyników badań, możemy mieć 
pewne pojęcie, jaka jest postawa obywateli biorących udział w sondażach wobec 
obecności cudzoziemców w kraju.

A)  POSTAWA WOBEC CUDZOZIEMCÓW PRZYBYWAJĄCYCH DO POLSKI 
I WOBEC ICH OSIEDLANIA SIĘ W KRAJU

Na podstawie wyników sondaży „Polacy i inni” przeprowadzonych w 1988 
i 1998 r. (zob. Nowicka 1990; Nowicka i Łodziński 2001) możemy zauważyć, 
że ankietowani wykazywali jeśli nie obojętną, to raczej otwartą postawę wobec 
 cudzoziemców przybywających do Polski (częste przyjazdy cudzoziemców do 
Polski były oceniane jako pożądane przez odpowiednio 25% i 29,1% ankieto
wanych w 1988 i 1998 r., podczas gdy obojętną postawę wykazało odpowiednio 
64,1% i 56,1% respondentów w ww. latach) (Nowicka i Łodziński 2001: 75). 

Jednak z ankiet CBOS-u przeprowadzonych w 1994, 1998 i 2001 r. wynika, 
że w opinii respondentów „swobodny ruch przez granicę wschodnią” przed za
mknięciem tej granicy „przyniósł Polsce raczej więcej złego niż dobrego” (CBOS 
69/2001:2) i mimo że postawa ta łagodniała z biegiem lat (zob. tabela 1), to wska
zuje na pozytywną ocenę zamknięcia granic, implikując raczej negatywny stosu
nek Polaków do cudzoziemców pochodzących zza wschodniej granicy kraju. 

Tabela 1. Opinie respondentów dotyczące skutków swobodnego ruchu przez polską 
granicę wschodnią.

CZY SWOBODNY RUCH PRZEZ GRANICĘ 
WSCHODNIĄ PRZYNIÓSŁ WIĘCEJ 

DOBREGO CZY ZŁEGO?

WSKAZANIA RESPONDENTÓW  
WEDŁUG TERMINÓW BADAŃ

XI 1994 VII 1998 V 2001

W PROCENTACH

Więcej dobrego niż złego  7 17 13

Tyle samo dobrego, co złego 24 28 35

Więcej złego niż dobrego 56 44 40

Trudno powiedzieć 13 11 12

Źródło: CBOS 69/2001:2
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Badanie przeprowadzone przez CBOS w 2004 r. pokazuje, że 34% responden
tów uważało, że „każdy obywatel innego kraju, który chce osiedlić się w Polsce, 
powinien mieć taką możliwość” (CBOS 141/2004:11), 43% respondentów od
powiedziało, że jedynie „obywatele niektórych krajów powinni mieć taką możli-
wość” (CBOS 141/2004:11), a jednocześnie 83% ankietowanych z większym lub 
mniejszym przekonaniem uważało, że Polska nie potrzebuje więcej imigrantów 
(CBOS 141/2004:12). Ankietowani wykazywali podobną postawę w odniesieniu 
do przyjmowania uchodźców: 27% z nich sądziło, że „obcokrajowcy prześlado-
wani w swoim kraju za przekonania i działalność polityczną powinni mieć prawo 
przyjechać i się osiedlić w Polce”, podczas gdy 48% uważało, że „powinni mieć 
prawo przebywać w Polsce tylko do czasu, kiedy będą mogli wrócić do kraju, 
z którego pochodzą” (CBOS 141/2004:13).

W marcu 2005 r. w odniesieniu do roku 2004 znacząco wzrósł odsetek re
spondentów, z mniejszym lub większym przekonaniem uważających, że „każdy 
obywatel innego kraju, który chce przyjechać do Polski i tu zamieszkać, powi-
nien mieć do tego prawo” (62%), nieco mniejszy odsetek, jednak nadal wysoki 
(71%), z mniejszym lub większym przekonaniem uważał, że „Polska nie potrze-
buje imigrantów, osób, które przyjeżdżają do Polski, aby się tu osiedlić” (CBOS 
60/2005:2-3)11. Z drugiej strony jednak jedynie 13% ankietowanych uważało, że 
Polska „powinna przyjmować uchodźców”, podczas gdy 31% uczestniczących 
w badaniu sądziło, że „Polska w ogóle nie powinna przyjmować uchodźców”, 
a 46%, że przyjmowanie uchodźców powinno mieć charakter selektywny (CBOS 
60/2005:2-3).

Podsumowując moglibyśmy powiedzieć, że po początkowej fazie akceptacji 
cudzoziemców w Polsce ankietowani nie uważają ich obecności w kraju za tak 
bardzo pozytywną. Jeśli nawet ogólnie respondenci uważają, że obcokrajowcy, 
jeśli tego chcą, powinni mieć możliwość osiedlania się w Polsce, to akceptacja ta 
ma charakter selektywny zarówno w stosunku do cudzoziemców w ogóle, jak i w 
stosunku do uchodźców starających się o azyl polityczny. Pomimo tego znaczący 
odsetek uważa, że kraj nie potrzebuje imigrantów. 

B) KORZYŚCI I NEGATYWNE SKUTKI IMIGRACJI

W sondażach „Polacy i inni”, przeprowadzonych w 1988 r. i 1998 r., pyta
no między innymi o zagrożenia związane z obecnością cudzoziemców w Polsce. 
Na podstawie odpowiedzi udzielanych przez respondentów można zauważyć, że 
odczuwane zagrożenia zmieniały się w czasie. Początkowo w 1988 r. za najpo

11 Sondaż zrealizowany w ramach programu CEORG (Central European Opinion Research 
Group) badający „aktualne problemy i wydarzenia” (177), który oprócz Polski obejmował Czechy, 
Węgry i Słowację. 
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ważniejsze uważane były te o charakterze politycznym (37,8%) i kulturowym 
(26,3%), a następnie w 1998 r. – te o charakterze „kryminalnym” (co najmniej 
57,1% respondentów12) i „gospodarczym” (25,2%) (Nowicka i Łodziński 2001: 
83-84) z zastrzeżeniem, że w 1988 r. jedynie 15% ankietowanych uważało, że 
obecność cudzoziemców w kraju mogłaby przynieść negatywne skutki, podczas 
gdy w 1998 r. wartość ta wzrosła do 36,1% (Nowicka i Łodziński 2001:82). We
dług wyników Polskiego Generalnego Sondażu Socjologicznego przeprowadzo
nego w 1995 r. 70% respondentów sądziło, że „przybysze z innych krajów przy-
czyniają się do zwiększenia przestępczości” oraz „ponad połowa ankietowanych 
dostrzegła, że przybysze z innych krajów odbierają pracę urodzonym w Polsce” 
(w Łodziński 2002: 13 za Cichomski i Morawski 1996).

W 1999 r. 65% ankietowanych wskazało na jakąś korzyść wynikającą z obec
ności obcokrajowców w Polsce, ale w odniesieniu do sondaży „Polacy i inni” 
znacząco wzrósł odsetek respondentów, którzy dostrzegali jakieś zagrożenie 
z nich strony (83%), przy czym obywatele krajów zachodnich byli postrzegani 
w większym stopniu jako przynoszący korzyści, podczas gdy obywatele krajów 
leżących na wschód od Polski w znacznym stopniu jako powodujący zagrożenia 
(CBOS 161/1999:4). Podobne wyniki powtórzyły się w ankiecie przeprowadzo
nej w 2004 r., choć wartości nieznacznie spadły: 63% respondentów wskazało na 
jakąś korzyść wynikającą z obecności cudzoziemców w Polsce, podczas gdy 74% 
wskazało na jakiś rodzaj zagrożenia (CBOS 161/1999: 4-8, 141/2004: 4). 

Zarówno w 1999 r., jak i w 2004 r. wśród głównych korzyści i negatywnych 
skutków wynikających z obecności obcokrajowców w Polsce wskazywanych 
przez ankietowanych znalazły się korzyści o charakterze gospodarczym, cho
ciaż odsetek respondentów, którzy takie korzyści dostrzegali, nieznacznie spadł 
w 2004 r. (CBOS 141/2004:4). Wśród głównych korzyści wymieniano także te 
o charakterze kulturowym, chociaż odsetek respondentów, którzy na nie wska
zali, był mniejszy niż odsetek dostrzegających korzyści o charakterze gospodar
czym, a ponadto był nieco większy w 2004 r. niż w 1999 r. (CBOS 161/1999:4-8, 
141/2004:4). Wśród głównych zagrożeń wskazywano również na te związane 
z przestępczością oraz z innymi negatywnymi zjawiskami społecznymi, taki-
mi jak prostytucja czy żebractwo, chociaż w 2004 r. odsetek respondentów do
strzegających takie zagrożenia był znacznie mniejszy (zob. tabela 2) (CBOS 
141/2004: 4)

12 57,1% respondentów na pytanie o rodzaj zagrożeń powodowanych przez cudzoziemców 
w Polsce wskazywało na „rozboje, kradzieże i handel narkotykami”, ale też 25,9% na „wzrost 
przestępczości i zagrożenie bezpieczeństwa obywateli Polski” oraz 19,1% na „działalność gangów 
przestępczych w Polsce” co daje sumę 102,1% „gdyż badani mogli wskazać więcej niż jedno zagro
żenie” (Nowicka i Łodziński 2001:84).
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Tabela 2. Postrzeganie zagrożeń i korzyści wynikających z obecności cudzoziemców 
w Polsce.

KATEGORIE ZAGROŻEŃ I KORZYŚCI

ODSETKI BADANYCH  
WSKAZUJĄCYCH NA:

KORZYŚCI ZAGROŻENIA

IX 1999 VIII 2004 IX 1999 VIII 2004

Gospodarcze 59 46 52 47

Kulturowe 13 27  4  6

Związane z przestępczością i zjawiskami
społecznie niepożądanymi 

  47 23

Terroryzm     7

Inne  1  5  6  9

Brak korzyści/zagrożeń 18 19  3  7

Trudno powiedzieć 17 18 14 19

Odsetki nie sumują się do 100, ponieważ badani mogli wymieniać różne korzyści i zagrożenia

Źródło: CBOS 141/2004:4

Ankieta CBOS-u (60/2005)13 z marca 2005 r. nie oceniała już postawy wo
bec cudzoziemców poprzez korzyści i zagrożenia, jakie niesie ze sobą obecność 
obcokrajowców w Polsce, ale – jak już wcześniej wzmiankowaliśmy – poprzez 
postrzeganie potrzeby obecności imigrantów w Polsce. Począwszy od 2006 r. an
kiety przeprowadzane przez CBOS ogólnie nie zajmują się korzyściami czy za
grożeniami wynikającymi z obecności obcokrajowców w Polsce, lecz jedynie ich 
postrzeganiem na rynku pracy.

Reasumując, moglibyśmy powiedzieć, że ankietowani w większym stopniu 
dostrzegają zagrożenia niż korzyści płynące z obecności cudzoziemców w Polsce, 
przy czym pierwsze z nich są postrzegane zasadniczo jako skutek obecności cu
dzoziemców pochodzących zza wschodniej granicy Polski. Korzyści dostrzegane 
przez respondentów dotyczą przede wszystkim tych o charakterze gospodarczym 
i, już w mniejszym stopniu, o charakterze kulturowym. Z drugiej strony najważ
niejsze zagrożenia mogące płynąć z obecności obcokrajowców w kraju najpierw 
odnosiły się głównie do zagrożeń o charakterze politycznym i kulturowym, a po
tem przede wszystkim do zagrożeń o charakterze gospodarczym i z zakresu bez
pieczeństwa publicznego. 

13 Sondaż zrealizowany w ramach programu CEORG (Central European Opinion Research 
Group) badający „aktualne problemy i wydarzenia” (177), który oprócz Polski obejmował Czechy, 
Węgry i Słowację. 
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C) POSTRZEGANIE CUDZOZIEMCÓW NA RYNKU PRACY

Z sondaży przeprowadzonych przez CBOS wynika, że respondenci z biegiem 
lat przejawiali coraz większą akceptację dla ogółu cudzoziemców na polskim ryn
ku pracy (zob. tabela 3). 

Tabela 3. Opinia respondentów dotycząca pozwolenia na podejmowanie pracy przez 
 cudzoziemców w Polsce.

JAK PAN(I) SĄDZI,  
CZY CUDZOZIEMCOM

POWINNO SIĘ POZWOLIć  
NA PODJĘCIE PRACY

W POLSCE?

WSKAZANIA RESPONDENTÓW  
WEDŁUG TERMINÓW BADAŃ

X ‘92 IX ‘99 VIII ‘04 IX ‘06 IV ‘08 X 2010

W PROCENTACH

Tak, powinno się im pozwolić na 
podjęcie każdej pracy

 9 18 31 34 50 50

Tak, ale jedynie niektórych rodzajów 
prac

39 46 42 47 36 31

W ogóle nie powinno im się  
pozwalać pracować w Polsce

42 31 22 13 10 14

Trudno powiedzieć 10  5  5  6  4  5

Źródło: CBOS 148/2010:6

W 2006 r. zapytano respondentów o korzyści i niekorzyści wynikające 
z obecności obywateli pochodzących spoza krajów UE na polskim rynku pra
cy. W 2008 i 2010 r. pytania te zadano szczególnie w odniesieniu do obywate
li Białorusi, Ukrainy i Rosji, w odniesieniu do różnych kategorii: dla samych 
ankietowanych, dla polskiej gospodarki, dla ogółu pracujących i wreszcie dla 
osób i przedsiębiorstw zatrudniających tych obcokrajowców. I tak, jeśli znaczą
cy odsetek respondentów ogólnie uważał, że obecność jest korzystna dla osób 
i przedsiębiorstw zatrudniających obcokrajowców (zob. tabela 4) oraz, chociaż 
w znacznie mniejszym stopniu i w coraz mniejszej proporcji z biegiem lat, jest 
raczej korzystna dla polskiej gospodarki, to coraz większy odsetek ankietowa
nych uważał ją za niekorzystną dla ogółu pracujących. Sami ankietowani, choć 
w większości nie byli w stanie określić, czy obecność ta była korzystna, czy 
niekorzystna, z upływem lat coraz rzadziej wskazywali, że jest ona korzystna, 
a w 2010 r. nieco wyższy odsetek ankietowanych postrzegał ją jako niekorzystną 
(CBOS 148/2010: 8). 
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Tabela 4. Ocena respondentów dotycząca obecności obywateli Białorusi, Ukrainy i Rosji 
na polskim rynku pracy.

CZY, PANA(I) ZDANIEM, PRACA 
OBYWATELI BIAŁORUSI, UKRAINY 

I ROSJI W POLSCE JEST DLA [...] 
KORZYSTNA CZY TEŻ NIEKORZYSTNA?

WSKAZANIA RESPONDENTÓW
WEDŁUG TERMINÓW BADAŃ

IX ‘06* IV ‘08 X 2010

W PROCENTACH

♦ Pana(i) osobiście

Korzystna 23 17 17

Niekorzystna 34 32 37

Trudno powiedzieć 43 51 47

♦ polskiej gospodarki

Korzystna 45 55 39

Niekorzystna 34 25 36

Trudno powiedzieć 21 21 25

♦ ogółu pracujących

Korzystna 23 25 17

Niekorzystna 59 56 64

Trudno powiedzieć 19 19 19

♦ osób i przedsiębiorstw zatrudniających tych obcokrajowców

Korzystna 72 77 73

Niekorzystna 11 9 12

Trudno powiedzieć 17 14 15

* We wrześniu 2006 roku zadaliśmy podobne pytanie, jednak wtedy pytaliśmy o obcokrajowców 
spoza Unii Europejskiej, wyniki nie są więc w pełni porównywalne.

Źródło: CBOS 148/2010:8

Z drugiej strony jednak, jeśli w 2010 r. 73% respondentów uważało, że „po-
winno się ułatwić obywatelom Białorusi, Ukrainy i Rosji podejmowanie w Polsce 
pracy”, ale pod pewnymi warunkami: „jeżeli nie ma Polaków chętnych do pracy 
na danym stanowisku”, to jednocześnie 65% ankietowanych sądziło, że „rząd po-
winien starać się, aby zmniejszyła się w Polsce liczba pracowników pochodzących 
z tych krajów” (CBOS 148/2010:9-10). Powyższe wskazuje na niezbyt spójną 
postawę i ogólnie na słabą akceptację pracowników będących obywatelami Bia
łorusi, Ukrainy i Rosji.
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D)  POSTRZEGANIE NAPŁYWU LUB OBECNOŚCI CUDZOZIEMCÓW 
W POLSCE

Chociaż dotarliśmy jedynie do danych dotyczących postrzegania przez respon
dentów liczby cudzoziemców w Polsce w jednej ankiecie przeprowadzonej przez 
CBOS w październiku 1999 r., warto zwrócić uwagę na korelację występującą 
między percepcją napływu obcokrajowców a postrzeganiem korzyści i zagrożeń 
z ich strony. Ankietowani zauważali większą liczbę niż rzeczywista obcokrajow
ców pochodzących z Rosji i Rumunii, przy czym jednocześnie obecność obywa
teli Rosji uznawana była za bardzo niekorzystną (pytanie o postrzeganie korzy
ści i zagrożeń nie obejmowało Rumunów), podczas gdy dostrzegali mniejszą niż 
rzeczywista liczbę obcokrajowców pochodzących z krajów leżących na południe 
i zachód od Polski, przy czym obecność obywateli z tych krajów postrzegana była 
raczej jako korzystna (CBOS 161/1999: 3-4).

E) CZYNNIKI DETERMINUJĄCE POSTRZEGANIE CUDZOZIEMCÓW

Kategorie, na które wskazał Zapata-Barrero jako determinujące postawę wobec 
imigrantów, w dużej mierze potwierdzają się w sondażach: najbardziej pozytywną 
postawę wobec cudzoziemców wykazują ankietowani z największych miast, oso
by z wyższym wykształceniem, a spośród grup zawodowych przede wszystkim 
kadra kierownicza i specjaliści wyższego szczebla oraz prywatni przedsiębiorcy, 
podczas gdy bardziej negatywną postawę mają ankietowani w starszym wieku, 
mający wykształcenie podstawowe oraz rolnicy, robotnicy niewykwalifikowani 
i wykwalifikowani, bezrobotni, a także osoby najmniej zarabiające, mające złą 
sytuację materialną (CBOS 150/2006: 7, 73/2008: 9, 148/2010: 6-7). Wszystko 
to odpowiada kategoriom cech osobistych. Lęk przed „dumpingiem płacowym” 
na rynku pracy, czyli „podejmowaniem pracy za niższe wynagrodzenie niż ofe-
rowane Polakom” (CBOS 150/2006:9) oraz sąd, że „powinno się ułatwić podej-
mowanie w Polsce pracy obywatelom Białorusi, Ukrainy i Rosji, jeżeli nie ma 
Polaków chcących się zatrudnić na danym stanowisku” (74%) (CBOS 73/2008:9, 
148/2010:5-7) wpasowują się w kategorię interesu własnego. Negatywne postrze
ganie przez ankietowanych obywateli Białorusi, Ukrainy i Rosji, które powta
rza się we wszystkich przeprowadzonych badaniach, oraz większa akceptacja dla 
obywateli krajów Europy Zachodniej, oprócz wskazania na kategorię interesu 
własnego (pierwsi mogą stanowić zagrożenie zarówno na poziomie gospodar
czym, jak i w odniesieniu do przestępczości, podczas gdy drudzy wpasowują się 
w kategorię przynoszących korzyści), mogą się wiązać również ze stereotypami 
funkcjonującymi na ich temat wśród ludności Polski oraz z wynikającymi z nich 
uprzedzeniami, przede wszystkim w odniesieniu do pierwszej grupy, co odsyła 
nas do kategorii symbolicznej i emotywnej. Powyższe wskazuje również na fakt, 
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że zdecydowana większość ankietowanych uważała, że wprowadzenie w 2008 r. 
Karty Polaka było decyzją słuszną. Karta ułatwia osiedlanie się w Polsce osobom, 
które mogą „udokumentować związki z polską kulturą i wykazać się znajomością 
języka polskiego” (CBOS 73/2008:12). Jako że postawa wobec obcokrajowców 
jest coraz bardziej pozytywna wśród respondentów, którzy osobiście znają jakie
goś obywatela innego kraju zamieszkałego w Polsce, należy wskazać również na 
kategorię interakcji (CBOS 161/1999: 9, 12; 150/2006: 6, 11; 73/2008: 7, 11-12; 
148/2010: 6, 8-9, 11) .

Trudniej ustalić współzależność występującą między postawą respondentów 
wobec UE a postawą wobec imigrantów, których obecność, jak wskazaliśmy,  jeśli 
już nie jest postrzegana jako negatywna, to nie jest uważana za potrzebną dla 
kraju, podczas gdy respondenci ogółem wskazywali na raczej pozytywną postawę 
wobec członkostwa Polski w UE, która to postawa – zgodnie z badaniami Euroba
rometru – utrzymuje się od 2003 r. na poziomie ok. 50% (zob. Rys. 2)
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kraju, a restrykcyjną polityką rządu w odniesieniu do imigrantów. 
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I wreszcie trudno jest ustalić stosunek występujący między zdolnością rządu 
do zarządzania przepływem imigrantów i ich akomodacją a postawą ankietowa
nych wobec imigrantów w Polsce, ponieważ przepływ imigrantów jest minimal
ny, a polityka dotycząca ich przyjazdu jest wysoce restrykcyjna. Ze strony res-
pondentów to, co możemy zauważyć, to pozytywna ocena decyzji rządu, o które 
zostali zapytani: kontrola granic, przyznawanie statusu uchodźcy politycznego, 
wprowadzenie Karty Polaka i otwarcie rynku pracy dla obywateli pochodzących 
z Ukrainy, Białorusi i Rosji, która potwierdza zbieżność między opiniami ankieto
wanych, że Polska nie potrzebuje więcej obcokrajowców osiedlających się w kra
ju, a restrykcyjną polityką rządu w odniesieniu do imigrantów. 
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Powyższe należy rozważyć, biorąc pod uwagę dwa znaczące fakty: odsetek 
ankietowanych Polaków, którzy wskazywali na znajomość z cudzoziemcami 
w Polsce był relatywnie niski, od 1999 r. oscylował pomiędzy 25% a 30% (zob. 
rys. 3); w programach głównych partii politycznych praktycznie nie pojawia się 
temat imigracji, chyba że w kontekście polskiego członkowstwa w UE, a i ta per
spektywa odnosi się do kontroli granic i walki z nielegalną imigracją (Grzymała-
Kazłowska 2007: 140). 
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Jeśli opinia publiczna, jak wspomnieliśmy, jest kształtowana zarówno w opar
ciu o bezpośrednie relacje z imigrantem, jak i pośrednio poprzez wizerunek wi
doczny w środkach masowego przekazu, na podstawie oświadczeń osób publicz
nych i instytucji, poprzez działania polityczne, to możemy wysunąć postulat, że 
opinia publiczna w Polsce, z uwagi na nieliczne bezpośrednie relacje ankieto
wanych z imigrantami i rzadko pojawiające się oświadczenia ze strony osób pu
blicznych i instytucji w tej sprawie, zasadniczo formułuje się w oparciu o wize
runek przekazywany przez mass media i ocenę działań w tym zakresie przez nie 
dokonywaną. Grzymała-Kazłowska wskazuje, że występuje zbieżność między 
wizerunkiem przekazywanym przez prasę a wizerunkiem przekazywanym przez 
opinię publiczną (2007: 263). Biorąc pod uwagę powyższe, bardziej niż ze zbież
nością mielibyśmy do czynienia z modelowaniem opinii publicznej przez prasę 
i inne środki masowego przekazu. A proporcjonalnie uwaga mediów poświęcona 
imigrantom i ogólnie cudzoziemcom w Polsce jest niewielka.
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IMIGRACJA W ŚRODKACH MASOWEGO PRZEKAZU

W celu przeanalizowania wizerunku cudzoziemców w Polsce ukazywanego 
przez środki masowego przekazu podeprzemy się badaniami przeprowadzony
mi przez Grzymałę-Kazłowską na próbce artykułów prasowych opublikowanych 
między 1993 a 2003 r. (Grzymała-Kazłowska 2007: 36-43). Nawet jeśli próbka ta 
ogranicza się jedynie do prasy, a ponadto nie obejmuje okresu po wejściu Polski 
do UE, to jednak może nam posłużyć do wyobrażenia sobie, w jaki sposób pro
blematyka ta jest przedstawiana w debacie publicznej. Interesujące jest, że środ
ki komunikacji masowej nawet bardziej niż imigracją w Polsce zajmują się tym 
zjawiskiem w innych krajach UE i toczona debata staje się echem tamtejszych 
problemów i konfliktów. Nie powinno to dziwić, jeśli ponownie weźmiemy pod 
uwagę małą liczbę imigrantów żyjących czy przyjeżdżających do Polski. 

Głównymi kwestami, którymi zajmują się analizowane artykuły prasowe, są 
przede wszystkim czynniki przyciągające obcokrajowców i skutki, zarówno po
zytywne, jak i negatywne, które niesie ze sobą ich obecność w Polsce (Grzy
mała-Kazłowska 2007:139). Dla imigrantów jednym z najbardziej atrakcyjnych 
czynników jest fakt, że Polska jest członkiem UE (nawet mówi się o imigracji 
jako o cenie, którą Polska musi zapłacić za członkostwo). Wśród pozytywnych 
aspektów imigracji wymieniona autorka wyróżnia czynniki instrumentalne, takie 
jak korzyści ekonomiczne i „gospodarcze”, które ta ze sobą niesie, oraz moralne, 
takie jak solidarność, aspekty wzbogacające wielokulturowość lub zapłata za tak 
zwany dług moralny zaciągnięty przez Polskę w czasach, kiedy to polscy emi
granci otrzymywali pomoc od innych krajów. Wśród najczęściej wymienianych 
negatywnych aspektów są poniesione koszty ekonomiczne, zagrożenie dla stabil
ności kraju i jego kultury oraz fakt, że imigranci potencjalnie przywożą ze sobą 
patologiczne zjawiska, takie jak przestępczość (Grzymała-Kazłowska 2007: 139). 
Można tu zauważyć tę wspomnianą zbieżność między skutkami obecności cudzo
ziemców przedstawianymi w prasie a tymi postrzeganymi przez osoby biorące 
udział w badaniach społecznych.

Z drugiej strony Grzymała-Kazłowska wskazuje, że na podstawie sposobu 
przedstawiania imigrantów w analizowanych artykułach prasowych można wy
różnić trzy duże kategorie cudzoziemców: „cudzoziemców z Zachodu (postrzega-
nych jako podobnych do Polaków i sytuowanych wysoko w hierarchii społeczno
zawodowej); obcokrajowców z byłego Związku Radzieckiego i innych wschodnich 
krajów europejskich (ukazywanych jako podobnych do Polaków, ale zajmujących 
niską pozycję społecznozawodową) oraz imigrantów z krajów pozaeuropejskich 
(głównie dalekowschodnich), którzy stanowią grupę dalekich obcych o zróżnico-
wanym statusie społecznozawodowym, często przedstawianym jako relatywnie 
korzystny” (Grzymała-Kazłowska 2007: 140). Tutaj także zauważyć można zbież
ność między prasą a opinią publiczną.
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Grzymała-Kazłowska wyróżnia cztery odmienne rodzaje dyskursu obecnego 
w analizowanych artykułach prasowych, czyli cztery typy interpretowania obec-
ności imigrantów w Polsce: „dyskurs wielokulturowości”, „dyskurs propaństwo-
wy”, „dyskurs etnonacjonalistyczny” i „dyskurs sensacji i dewiacji”. „Dyskurs 
wielokulturowości” zwraca uwagę na pozytywne aspekty, które niesie ze sobą 
występowanie obok siebie odmiennych kultur i szacunek wobec nich dyktowa
ny myśleniem o charakterze moralnym. Obecny jest on głównie w oświadcze
niach przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz niektórych intelektuali
stów o orientacji liberalnej (Grzymała-Kazłowska 2007: 106-113, 259). „Dyskurs 
propaństwowy”, w którym przeważa interes państwa, przedstawia imigranta jako 
problem, z którym w obronie interesów obywatela należy się zmierzyć za pomocą 
instytucji i prawa. Jest to dyskurs obecny przede wszystkim w oświadczeniach 
„urzędników i ekspertów państwowych” (Grzymała-Kazłowska 2007: 113-120). 
„Dyskurs etnonacjonalistyczny”, który z pozycji wyraźnego etnocentryzmu po
strzega  cudzoziemców jako zagrożenie, jest obecny przede wszystkim w oświadcze-
niach przedstawicieli – „środowiska narodowokatolickiego” (Grzymała- 
Kazłowska 2007: 120-127). I wreszcie „dyskurs sensacji i dewiacji” kładzie na
cisk na aspekty emocjonalne i dramatyczne w znacznej mierze oparte na nega
tywnych skutkach imigracji zarówno dla obywateli, jak i dla samych imigrantów 
(Grzymała-Kazłowska 2007: 127-130). 

Chociaż Grzymała-Kazłowska nie wskazuje, jaki dyskurs czy dyskursy naj
częściej pojawiają się w analizowanych artykułach prasowych, na podstawie 
codziennego śledzenia prasy i innych mediów można zaryzykować twierdzenie, 
że przeważa dyskurs „propaństwowy” i sensacyjny, chociaż obecne są również 
inne dyskursy. Dyskurs propaństwowy także był bardzo widoczny w oświad
czeniach składanych w środkach masowego przekazu w obliczu możliwej fali 
imigracji z północnej Afryki. Z drugiej strony na podstawie wyników ankiety 
CBOS-u przeprowadzonej w maju 2005 r. i poświęconej „Tożsamości narodo-
wej Polaków oraz postrzeganiu mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce” 
(CBOS 84/2005) można zauważyć, że jeśli nawet ponad połowa ankietowanych 
za pozytywną uważa interakcję z osobami wywodzącymi się z odmiennych kul
tur  („dobrze jest mieć za sąsiadów ludzi, których kultura i tradycja różnią się od 
polskiej” 53% (CBOS 84/2005: 7-8)), jak również akceptuje zachowanie i roz
wijanie swojej kultury przez mniejszości narodowe i etniczne („mieć możliwość 
nauki swojego języka w szkołach polskich na dodatkowych lekcjach” 82%, „mieć 
możliwość uczenia się w swoim języku” 61%, a nawet, choć w mniejszym stop
niu, „otrzymywać pomoc finansową od państwa na podtrzymywanie własnej kul-
tury, tradycji” (CBOS 84/2005: 11-13)), to jednak aż 56% respondentów uważa, 
że „dobrze jest, kiedy w jednym państwie mieszkają ludzie jednej narodowości” 
(CBOS 84/2005: 7-8) i ogólnie nie akceptuje możliwości dzielenia wspólnej prze
strzeni publicznej nawet z polskimi obywatelami z innej kultury (63% sądzi, że 
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nie powinni „mieć możliwości umieszczania tablic z nazwami miejscowości we 
własnym języku obok tablic z nazwami polskimi, tam gdzie mieszkają”, 57% że nie 
powinni „być zwolnieni z wymogu przekroczenia progu 5% głosów w skali kraju, 
aby wejść do Sejmu”, a 52%, że nie powinno „mieć możliwości porozumiewania 
się w swoim języku w urzędach lokalnych w miejscowościach, w których mieszka-
ją” (CBOS 84/2005:11-13)). 

Wyniki te pozwalają wyciągnąć wniosek, że jeśli nawet ankietowani wyka
zują otwartą postawę wobec koegzystencji z osobami z innych kultur, to jednak 
nie uważają, by integracja społeczna członków należących do innych grup kul
turowych niż większość była pożądana. Wszystko to wskazuje na poparcie dla 
polityki reaktywnej prowadzonej w kraju. 

WNIOSKI

Jeśli wyjdziemy z założenia, że w Polsce nie istnieje dyskurs polityczny wo
kół imigracji, to jednak zarówno w debacie publicznej, jak i w oświadczeniach 
politycznych w tym temacie oraz w działaniach rządu możemy zauważyć wy
raźną tendencję do polityki reaktywnej w odniesieniu do imigracji. Imigracja jest 
ujmowana jako zagrożenie, problem, który należy rozwiązać, a nie jako wyzwa
nie, któremu należy sprostać, przy czym przy wymienianiu skutków imigracji 
w kategoriach kosztów i korzyści podkreśla się koszty, takie jak niestabilność 
i przestępczość, które może wywołać, a rzadko wskazuje się na jej pozytywne 
konsekwencje. Wobec tego działania polityczne są ukierunkowane na ochronę 
własnych obywateli przed obcymi, przy czym ponadto istnieje dychotomia mię
dzy pożądanymi a niepożądanymi imigrantami. 

Wyraźnie widać, że jednym z fundamentalnych elementów polityki imigracyj
nej jest coraz bardziej restrykcyjna kontrola granic, w której w sposób mniej lub 
bardziej otwarty wychodzi się z założenia, że imigracja nie jest zjawiskiem pożą
danym. Liberalizacja rynku pracy była podyktowana przyczynami czysto instru
mentalnymi i prowadzona w zależności od potrzeb kraju, a nie imigrantów oraz 
skierowana do obywateli krajów bliskich kulturowo. Istotny jest również fakt, że 
mimo pojawiającej się tendencji do zastępowania terminu ‘nielegalny imigrant’, 
ze względu na jego negatywne konotacje, terminem ‘nieudokumentowany imi
grant’ (np. w USA, za: Balicki i Stalker 2006: 48), ‘nieregularny imigrant’ (jak 
na przykład w Radzie Europy i Międzynarodowej Organizacji Pracy (Baj 2007: 
101 za Kawczyńska-Butrym 2009)), te dwa ostatnie pojęcia prawie nie są obecne 
ani w dyskursie publicznym, ani w języku ustawodawczym, w którym stosuje 
się termin ‘nielegalny imigrant’, podczas gdy legalność jest warunkiem niezbęd
nym dla przyznania jakichkolwiek praw, między innymi prawa do dostępu nawet 
do podstawowych usług publicznych. I jak wcześniej już powiedzieliśmy, opinia 
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publiczna, kształtowana przez środki masowego przekazu i oświadczenia osób 
publicznych, powiela taki pogląd.

Jednym z coraz częściej wykorzystywanych argumentów do wytłumaczenia 
negatywnej postawy wobec imigracji jest domniemana klęska wielokulturo
wości w Europie, którą w ostatnich latach ogłaszają przywódcy polityczni róż
nych krajów europejskich (Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii). Należy jednak 
zaznaczyć, że jeśli coś się nie sprawdziło, to nie wielokulturowość, ale polity
ka wielokulturowa i/lub programy skierowane na integrację cudzoziemców ze 
społeczeństwami krajów przyjmujących. Wielokulturowość jest faktem w wielu 
krajach Europy, niezależnie od wyniku interakcji pomiędzy lokalną ludnością 
a imigrantami. 

Polska jednak, zamiast potraktować porażkę polityki integracyjnej w innych 
krajach jako argument przeciwko imigracji, co mogłoby w wyniku doprowadzić 
do takiej samej porażki na polu wielokulturowości, powinna wykorzystać ją jako 
bodziec do przeprowadzenia uważnych badań czynników, które doprowadziły do 
klęski. Mogłoby to służyć w opracowaniu strategii pozwalających na rozwiązanie 
problemów, które ją wywołały, tworząc politykę imigracyjną umożliwiającą po
zytywne zarządzanie wielokulturowością. 

Społeczeństwo polskie jeszcze nie jest społeczeństwem wielokulturowym. 
Liczba imigrantów w Polsce jest tak niewielka, że nawet biorąc pod uwagę naj
wyższe szacunkowe liczby dotyczące nieudokumentowanej imigracji, ilość imi
grantów nie przekracza pół miliona. Trzy czwarte mieszkańców Polski przepyta
ne przez CBOS oświadcza, że nie miało osobistego kontaktu z cudzoziemcami. 
Polska nie posiada skonsolidowanej polityki imigracyjnej. Z powyższego wynika, 
że Polska znajduje się w uprzywilejowanej sytuacji, by rozpocząć politykę proak
tywną zarządzającą imigracją (imigracja, jak wskazują wszystkie prognozy, jest 
nieunikniona, a z punktu widzenia demograficznego (instrumentalnego) podobnie 
jak dla innych krajów UE, tak i dla Polski jest pożądana), włączając ją w sposób 
pełny i skuteczny w politykę zarówno wobec miejscowych obywateli, jak również 
wobec imigrantów. 
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