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W dniu 31.03.2014 r. w warszawskiej siedzibie Polskiej Akademii Nauk 
odbyło się seminarium pt. Bezpieczny dom? Przemoc fi zyczna i symboliczna 
wobec uchodźczyń i uchodźców. Tematem przewodnim, jak sygnalizuje tytuł 
seminarium, było zjawisko bezdomności wśród migrantów przymusowych oraz 
kwestia przemocy względem uchodźczyń, mająca miejsce także w ośrodkach dla 
uchodźców. Spotkanie zostało podzielone na dwa bloki tematyczne.

Panel pierwszy, zatytułowany Czyj jest ten kawałek podłogi? Wyniki badań 
zagrożenia bezdomnością wśród uchodźców, obejmował prezentację wyników 
badań dotyczących powyższej problematyki, prowadzonych przez dr Kingę 
Wysieńską wraz z zespołem. Są one częścią projektu Badanie zagrożeń integracji 
migrantów przymusowych w Polsce1, który jest współfi nansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz budżetu państwa. Badania 
pokazały, iż zaledwie 20% uchodźców mieszka w warunkach, które można 
określić jako dobre. Pozostała część (80%) zajmuje lokale niezabezpieczone, 
nieadekwatne, inaczej mówiąc te, które nie nadają się do zamieszkania, oraz 
lokale przeludnione bądź odizolowane społecznie. Takie warunki mieszkaniowe 
sprzyjają wykluczeniu, stygmatyzacji oraz pozbawiają migrantów bezpiecznej 
przestrzeni do zawierania relacji społecznych. Na podstawie przeprowadzonych 

1 http://interwencjaprawna.pl/projekty/badanie-zagrozen-w-integracji-migrantow-
przymusowych-w-polsce/ [data dostępu: czerwiec 2014].
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analiz wyłoniono 3 podstawowe czynniki, które sprzyjają zjawisku bezdomności 
oraz bezdachowości wśród uchodźców. Są to:

– niski poziom integracji ekonomicznej;
– dyskryminacja ze strony właścicieli mieszkań;
–  niewystarczająca podaż tanich mieszkań oraz mieszkań komunalnych 

i socjalnych2.
W badaniach zastosowano m.in. test dyskryminacyjny, polegający na 

dzwonieniu do osób oferujących mieszkania do wynajęcia poprzez ogłoszenia 
zamieszczone na popularnych portalach internetowych. Wszystkie osoby biorące 
udział w teście spełniały identyczne kryteria fi nansowe. Czynnikiem różnicują-
cym była narodowość oraz płeć. W badaniu wzięli udział Polacy, Białorusini, 
Czeczeni. Osoby dzwoniące zostały połączone w pary, np. Białorusin z Polką, 
Białorusin z Białorusinką, Polak z Polką itp. Bezpośrednia dyskryminacja miała 
miejsce w 20% przypadków. Badania pokazały także, iż największą niechęcią 
darzeni są czeczeńscy mężczyźni, natomiast największe szanse na wynajem 
mają kolejno: Polak, następnie Polka, Czeczenka, Białorusin, Białorusinka, Cze-
czen. Zatem to nie tylko narodowość, ale też interakcja pomiędzy narodowością 
a płcią w istotny sposób wpływa na zjawisko dyskryminacji. Jak zauważyła dr 
Wysieńska, „w przypadku czeczeńskich mężczyzn nie ich „czeczeńskość” czy 
„męskość” decyduje o decyzji wynajmujących, ale fakt bycia „czeczeńskim 
mężczyzną”3.

Druga część badań związana była z miejscem zamieszkania uchodźców. 
W celu zdobycia potrzebnych informacji przeprowadzono spis bezdachowych 
i bezmieszkaniowych uchodźców. Autorzy badań posłużyli się miarą PIT, zwaną 
inaczej miarą stanu. Bezdomność PIT zatem dotyczy liczby bezdomnych jedno-
stek i rodzin w danym punkcie czasowym. Jak podkreśla autorka badań miara 
PIT służy m.in. określeniu liczby niezbędnych noclegowni i schronisk oraz środ-
ków potrzebnych do systemu wsparcia bezdomnych4. Pierwsza tura badań miała 
miejsce w marcu 2013 roku, druga dokładnie rok później. Badania prowadzono 
na terytorium Warszawy. Rachmistrzowie udali się do miejsc zinstytucjonali-
zowanego wsparcia oraz lokalizacji niemieszkalnych. W marcu 2014 r. badano 
tylko instytucje. Szczegółowe wyniki badań zostały opublikowane w raporcie 
zamieszczonym na stronie internetowej Instytutu Spraw Publicznych5. Ważnym 
aspektem mającym wpływ na całość zjawiska jest bezdomność ukryta, wynika-

2 Wysieńska K., Czyj jest ten kawałek podłogi? Wyniki testów dyskryminacyjnych, spisu bez-
domnych uchodźców oraz badania jakościowego bezdomności ukrytej, http://isp.org.pl/uploads/
fi lemanager/pliki/RefugeehousingMarch31.pdf  [data dostępu: czerwiec 2014].

3 Tamże.
4 Tamże.
5 Tamże.
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jąca z ubogiego kapitału społecznego, która wymyka się klasycznym metodom 
badania. 

W dyskusji jako pierwsza głos zabrała Dorota Moczulska reprezentująca 
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR). D. Moczulska potwierdziła, 
iż faktycznie wysokie koszty wynajmu oraz niechęć i obawa właścicieli mieszkań 
przed wynajmem lokali obcokrajowcom są najczęstszą przyczyną bezdomności. 
Ta niechęć wynika przede wszystkim ze złej opinii na temat uchodźców wśród 
społeczeństwa. WCPR w ramach swojej działalności udziela rodzinom wsparcia 
przez okres 12 miesięcy, fi nansując m.in. pokrycie kosztów wynajmu. Urucho-
mione z ramienia tej instytucji zostało także mieszkanie chronione, z którego 
w 2012 roku skorzystało 7 rodzin. Kolejną inicjatywą był konkurs mieszkaniowy, 
w którym można było ubiegać się o wynajem mieszkania za pośrednictwem 
WCPR. „Indywidualny Program Integracji”, prowadzony przez WCPR, ma na 
celu udzielenie cudzoziemcowi wsparcia w początkowym okresie życia w Polsce. 
Cel ten jest realizowany poprzez wskazanie możliwości służących poprawie jego 
sytuacji socjoekonomicznej, przyczyniając się tym samym do pełnej integracji 
migranta ze społeczeństwem przyjmującym. Program ten zawiera szczegółowo 
określone zobowiązania zarówno cudzoziemca, jak i powiatowego centrum 
pomocy rodzinie. W przypadku niewywiązania się cudzoziemca z zobowiązań 
możliwe jest wstrzymanie udzielanych świadczeń. Ustalanie zakresu oraz form 
pomocy uzgadniane jest wspólnie z cudzoziemcem i wynika bezpośrednio z jego 
aktualnej sytuacji życiowej. Wytyczne dotyczące „Indywidualnego Programu 
Integracji” znajdują się na stronie internetowej Warszawskiego Centrum Pomocy 
Rodzinie6. Z kolei program „Integracja dla samodzielności” prowadzony przez 
WCPR wspiera uczestników na rynku pracy. 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP) reprezentowała Patrycja Mickie-
wicz, kwitując krótko, iż ustawy mające wspierać uchodźców w żaden sposób nie 
funkcjonują. Jako ilustracje podała dwie sprawy, które w sądzie reprezentuje SIP.

Gościem specjalnym w tym panelu była Zorgan Nasordinowa, uchodźczyni 
z Czeczenii, która podzieliła się z uczestnikami swoimi przeżyciami, związanymi 
z przyjazdem do Polski, a także organizowaniem życia w naszym kraju. Wyznała, 
iż gdyby nie pomoc ludzi z różnych organizacji wspierających uchodźców, nie 
byłaby w stanie poradzić sobie z bezdusznością urzędników oraz biurokracją. 
Doświadczenia wojny, ucieczki oraz brak znajomości języka kraju docelowego 
stanowią utrudnienia, których uchodźca sam nie jest w stanie pokonać. Relacja 
Z. Nasordinowej miała bardzo osobisty i emocjonalny charakter. 

Dyskusja i pytania z sali związane były głównie ze specyfi ką rynku nieru-
chomości w Polsce, tym, iż nie należy go porównywać z sytuacją w Wielkiej 

6 http://www.wcpr.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=101



128 Tomasz Waksmundzki

Brytanii czy Szwecji, chociażby ze względu na określone ustawodawstwo. Poru-
szona została także kwestia granic prawa własności w wynajmowaniu mieszkania 
oraz możliwości zagospodarowania nieruchomości Agencji Mienia Wojskowego. 
Doktor K. Wysieńska na zakończenie panelu dodała, iż nie można wszystkiego 
tłumaczyć specyfi ką rynku nieruchomości. Należy dążyć do zmiany poprzez 
system monitorowania i szukanie rozwiązań w celu niwelowania zjawiska 
bezdomności. 

Panel drugi rozpoczął dr Witold Klaus, prezentując wyniki badań Kara za 
płeć? Wyniki badania przemocy wobec uchodźczyń w Polsce. W swoim wystąpie-
niu odwołał się do dostępnych wyników badań, z których wynika, że migranci od 
dwóch do pięciu razy częściej narażeni są na przestępstwa z użyciem przemocy 
niż pozostali mieszkańcy. W Polsce do tej pory trzykrotnie prowadzono bada-
nia związane z przemocą względem migrantek przymusowych. Nie zostały one 
upublicznione najczęściej z obawy o bezpieczeństwo kobiet biorących w nich 
udział7. Badania prowadzone przez SIP odbywały się w okresie od listopada 
2012 r. do lipca 2013 r. Obejmowały wywiady pogłębione z 14 uchodźczyniami 
z krajów północnego Kaukazu i środkowej Afryki, starającymi się o otrzyma-
nie ochrony międzynarodowej w Polsce. Badania uzupełniono o 31 wywiadów 
z ekspertami – pracownikami instytucji publicznych oraz naukowcami zajmu-
jącymi się zjawiskiem przemocy wobec kobiet8. Celem badania, jak podawał dr 
W. Klaus, była identyfi kacja rodzajów i form przemocy, a także sprawdzenie, na 
ile działania instytucji publicznych są w stanie zapobiegać jej pojawianiu się. 
Celem było również znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak efektywnie pomagać 
ofi arom przemocy. 

Przemoc wobec migrantek podzielono na dwie grupy: przemoc ze względu na 
płeć oraz przemoc motywowaną uprzedzeniami. Z kolei przemoc ze względu na 
płeć można podzielić na przemoc domową oraz przemoc, u podłoża której leży 
kultura, z jakiej wywodzą się migranci. Przemoc motywowana uprzedzeniami 
dotyczy osób indywidualnych oraz tzw. instytucjonalnego rasizmu. Zarówno 
jedna, jak i druga forma należą do częstych praktyk. Najczęstsza, a zarazem naj-
trudniejsza do identyfi kacji jest przemoc psychiczna. 

Powodem, dla którego migrantki obawiają się zgłaszać po pomoc, jest z jed-
nej strony przekonanie zaczerpnięte z kraju pochodzenia, dotyczące społecznej 
roli kobiety, natomiast z drugiej brak odpowiednich kompetencji bądź nieod-
powiednie podejście pracowników socjalnych, do których zgłaszają się ofi ary. 
Wielu z nich odmawia pomocy kobietom, które chcą się wyzwolić od opresyj-

7 Klaus W. (2014), Migrantki przymusowe jako ofi ary przemocy w Polsce, „Analizy, Raporty, 
Ekspertyzy”, nr 1, s. 3–12.

8 Tamże.
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nego systemu, jaki narzuca kultura ich kraju pochodzenia. Pouczają oni migrantki 
na temat kultury ich kraju pochodzenia i reguł w niej panujących. Cudzoziemki 
na podstawie uzyskanych od innych kobiet informacji nie wierzą, że polskie 
służby mogą im pomóc. Potwierdzają te obawy wyniki badań, które pokazują, 
że w Polsce system pomocy ofi arom przemocy jest mało efektywny i nie jest 
w stanie zapewnić bezpieczeństwa nawet Polkom9.

Jako pierwsza wystąpienie dr. W. Klausa opatrzyła komentarzem Anna 
Lipowska-Teutsch z Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Wymieniła trzy naj-
bardziej palące z jej perspektywy problemy:

–  podporządkowanie kobiet w ośrodkach dla uchodźców i wynikające z tego 
jeszcze gorsze traktowanie niż w kraju pochodzenia;

–  brak monitorowania sytuacji w ośrodkach dla uchodźców oraz poza nimi;
–  brak kompetencji pracowników takich placówek, chociażby nieznajomość 

języka uchodźców.
Larysa Suleymanova z Fundacji „Ocalenie” potwierdziła spostrzeżenia swo-

jej przedmówczyni i poparła je odpowiednimi przykładami.
Zarówno tematyka, jak i wyniki badań wzbudziły ogromne poruszenie wśród 

uczestników seminarium. W odpowiedzi na sugestie z sali, a także ze strony 
panelistów ustalono, iż konieczne jest osadzenie omawianej tematyki w perspek-
tywie gender, poprzez uznanie ogromnego wpływu tradycyjnego podziału ról 
społecznych ze względu na płeć na zachowania mężczyzn w społeczeństwach 
wybitnie patriarchalnych. 

Innym, równie ważnym rozwiązaniem jest uskutecznienie pracy Systemu 
Powiadamiania Ratunkowego. Konieczna jest znajomość języków obcych przez 
osoby przyjmujące zlecenia, a także zatrudnienie pracowników socjalnych 
w ośrodkach dla uchodźców oraz monitorowanie sytuacji uchodźców w tych pla-
cówkach, jak również poza nimi.

Zorganizowane seminarium pokazało, z jak ważnymi problemami borykają 
się uchodźcy w Polsce, co gorsza utwierdziło uczestników w przekonaniu, iż 
migranci przymusowi obciążeni tragicznymi doświadczeniami z kraju pochodze-
nia zamiast pomocy doświadczają kolejnych form prześladowania czy wyklu-
czenia. Jednogłośnie uznano, iż należy pogłębiać wiedzę na ten temat dzięki 
badaniom, a także monitoringowi. Działania te mają się przyczynić do stworzenia 
uchodźcom godnych warunków do życia. 

9 Tamże.




