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POLITYKA INTEGRACYJNA IMIGRANTÓW NA POZIOMIE 
LOKALNYM NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH MIAST 
W NIEMCZECH I WIELKIEJ BRYTANII1

Napływ imigrantów do krajów europejskich na stałe zmienił strukturę spo-
łeczną w państwach przyjmujących i zrodził nowe wyzwanie, w jaki sposób 
skutecznie integrować etnicznie zróżnicowane społeczeństwo. Debaty dotyczące 
polityki imigracyjnej oraz najważniejsze decyzje w tym względzie na ogół podej-
mowane są na poziomie ogólnokrajowym, ale pytanie, w jaki sposób realizować 
przyjęte założenia polityki, w praktyce jest niezwykle istotne na poziomie lokal-
nym. Badania nad działaniami integracyjnymi na szczeblu lokalnym spotykają 
się z coraz większym zainteresowaniem badaczy i praktyków. Badania dotyczą 
najczęściej wybranych wymiarów integracji, np. polityki związanej z uczestnic-
twem imigrantów w życiu społecznym i politycznym2. Niektóre analizy porów-
nawcze koncentrują się na wybranych aspektach polityki lokalnej, takich jak np. 
rynek mieszkaniowy (Musterd i in. 1998). Polityka integracyjna jednakże odnosi 
się do wielu obszarów polityki lokalnej, stąd też coraz częściej podejmowane są 
próby przeprowadzenia bardziej systematycznej analizy. Przykładem może być 
projekt UNESCO „Tryby obywatelstwa i polityki wielokulturowości w miastach 
europejskich” (MPMC), który prowadzony był w latach 1996–2004, oraz projekt 
pt. „Miasta dla lokalnych polityk integracyjnych” (CLIP), który rozpoczął się 

1 W artykule zawarto wybrane wyniki badań prowadzonych w ramach grantu promotorskiego 
pt. Zarządzanie migracją w krajach Unii Europejskiej. Polityka integracyjna na poziomie lokalnym, 
narodowym i ponadnarodowym fi nansowanego ze środków na naukę w latach 2008–2011.

2 Przykładem mogą być studia podjęte przez Irleanda w czterech miastach we Francji i Szwaj-
carii (Irlandia 1994), Rexa i Samada (1996) w Birmingham i Bradford, Blommaerta i Martiniello 
(1996) w Antwerpii i Liege, Garbaye’a (2000) w Birmingham i Lille oraz Fennema i Tillie (2004) 
w Amsterdamie, Liège i Zurychu.
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w 2006 roku3. Warto wspomnieć również o badaniach podjętych w ramach Pro-
gramu Wielokulturowego Miasta, który rozpoczął się w 2008 roku jako wspólna 
inicjatywa pilotażowego projektu Rady Europy i Komisji Europejskiej4 (Wood 
2009).

Większość opracowań dotyczy działań podejmowanych w dużych miastach, 
gdzie odsetek imigrantów jest znaczący. Niewiele prac odnosi się do miast mniej-
szych, w których władze lokalne również zajmują się kwestią integracji przyby-
szy. Wzrost znaczenia polityki integracyjnej w mniejszych ośrodkach jest dobrze 
widoczny m.in. w Niemczech i Wielkiej Brytanii5, czyli w państwach, które 
wybrałam do szczegółowych badań. Warto również podkreślić, że państwa te są 
interesującym przedmiotem rozważań nad zmianami w polityce integracyjnej, 
ponieważ obydwa mają długą historię imigracji, tworzenia polityki imigracyjnej, 
a ponadto przez wiele lat doświadczeń rozwinęły znacząco różne modele podej-
ścia do kwestii integracji6.

3 Projekt MPMC koncentrował się przede wszystkim na partycypacji politycznej imigrantów 
w 16 dużych miastach europejskich i Tel Awiwie. Projekt CLIP składał się z „modułów”, w których 
szczególne aspekty polityki lokalnej badano empirycznie i porównywano systematycznie (m.in. 
politykę mieszkaniową imigrantów, związaną z rynkiem pracy) (Penninx 2009).

4 Celem programu było zbadanie wpływu różnorodności kulturowej i migracji z perspektywy 
miast europejskich oraz określenie strategii i polityki, które mogłyby pomóc w pracy miasta ze 
zróżnicowanymi etnicznie i kulturowo grupami społecznymi.

5 Wzrost znaczenia lokalnej polityki dotyczącej imigrantów w Niemczech jest szczególnie 
zauważalny od 2005 roku, kiedy nowa ustawa imigracyjna została wdrożona i integracja imigran-
tów stała się jeszcze bardziej istotną kwestią polityczną. Narodowy Plan Integracji wprowadzony 
w 2007 r. był impulsem do tworzenia nowych strategii i planów w wielu miastach. Według Gese-
mann i Roth (2009), w 2005 i 2008 r. 41 z 81 niemieckich miastach powyżej 100 000 mieszkańców 
pracowało nad koncepcjami integracji. W Wielkiej Brytanii lokalne strategie nabrały nowego zna-
czenia, między innymi po zamieszkach w 2001 r. w Bradford, Burnley i Oldham, a także po atakach 
terrorystycznych w 2005 r., kiedy zaczęto poszukiwać nowego podejścia do spójności społeczno-
ści. W konsekwencji polityka integracji imigrantów skoncentrowana została na polityce integracji 
uchodźców, spójności społecznej – z naciskiem na równość, działaniach antyterrorystycznych (CT) 
i polityce obywatelstwa.

6 W literaturze można znaleźć wiele prac, które porównują rodzaje polityki w wybranych kra-
jach i prezentują różne modele integracji, mające wyjaśnić różnice w polityce dotyczącej integra-
cji imigrantów. Hollfi eld (1997) uznaje, że Niemcy są prototypem „modelu pracowników-gości” 
 (Guestworker Model, gdy imigracja jest określona przez potrzeby rynku pracy, obecność imigran-
tów jest postrzegana jako tymczasowa, więc nie są podejmowane działania integracyjne), w Wiel-
kiej Brytanii zaś obowiązuje „model mniejszości etnicznych” (Ethnic minority model, w którym 
imigracja jest procesem ciągłym, imigranci są określani na podstawie ich pochodzenia etnicznego 
lub narodowego; tworzą nowe społeczności, które są kulturowo odmienne; wyzwaniem jest, aby 
umożliwić harmonijne współistnienie tych społeczności w wielokulturowym kraju, stąd działania 
integracyjne skierowane do różnych grup etnicznych). Rudiger i Spencer (2003) zaproponowali 
natomiast podział oparty na dominującej ideologii państwa, według której Niemcy należą do „mo-
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Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie charakterystyki 
organizacji zajmujących się integracją imigrantów oraz inicjatyw integracyjnych 
wprowadzonych na poziomie lokalnym, na przykładzie dwóch miast średniej 
wielkości7 – Bielefeld w Niemczech i Bradford w Wielkiej Brytanii. W celu 
scharakteryzowania inicjatyw podejmowanych na poziomie lokalnym analizo-
wane były ofi cjalne dokumenty8 oraz przeprowadzone zostały badania terenowe 
(w Bielefeld w 2008 i 2009 roku oraz w Bradford w 2009 i 2010 roku). Przepro-
wadzono wywiady eksperckie z przedstawicielami władz lokalnych oraz pracow-
nikami najważniejszych instytucji rządowych i pozarządowych wspierających 
integrację imigrantów na poziomie lokalnym (12 wywiadów eksperckich w Bie-
lefeld oraz 15 w Bradford)9, a także wywiady swobodne z imigrantami z Polski 
(12 osób w Bielefeld i 16 osób w Bradford)10. Na podstawie przeprowadzonych 

delu asymilacji jednostki do zdefi niowanego etnicznie państwa narodowego”, a Wielka Brytania do 
„modelu wielokulturowych i wspólnotowego opartego na pluralistycznej koncepcji demokracji”.

 7 W opracowaniu za miasta średniej wielkości uważa się ośrodki miejskie zamieszkane przez 
250 000–500 000 osób

 8 Porównanie działań integracyjnych w różnych miast wymagało uporządkowania. Wyko-
rzystano klasyfi kację Aleksandra (2004) na „obszary polityki„ i „obszary tematyczne”. Polityka 
została podzielona na cztery obszary, które odpowiadały czterem wymiarom integracji (społeczno-
-gospodarczej, kulturalno-religijnej, przestrzennej i prawno-politycznej). Zostały one następnie po-
dzielone na obszary tematyczne (np. dotyczące edukacji, dostępu do rynku mieszkaniowego, usług 
itp.). Przyjęty sposób postępowania (mimo pewnych niedoskonałości) może pomóc w identyfi ka-
cji wspólnych wzorców polityki pomimo znacznych różnic instytucjonalnych między Niemcami 
i Wielką Brytanią.

 9 Wywiady eksperckie udało się przeprowadzić z przedstawicielami czołowych instytucji i or-
ganizacji zajmujących się bezpośrednią pomocą imigrantom. W Niemczech byli to m.in. pracowni-
cy Urzędu ds. Integracji i Spraw Międzykulturowych (Amt für Integration und interkulturelle An-
gelegenheiten), Rady ds. Integracji (Integrationsrat), Caritas Bielefeld, Czerwonego Krzyża (DRK 
Bielefeld), Robotniczego Związku Dobroczynnego (AWO Bielefeld), Wspólnoty protestanckiej 
(Evangelischer Gemeindedienst Johanneswerk), Centrum ds. Migracji, Obywatelstwa i Rozwoju 
na Uniwersytecie w Bielefeld (Centre on Migration, Citizenship and Development – COMCAD) 
i regionalnego ośrodka wspierania dzieci i młodzieży z rodzin imigranckich (RAA). W Wielkiej 
Brytanii wśród respondentów warto wymienić m.in. pracowników urzędu miasta (City of Brad-
ford Metropolitan District Council), biur porad obywatelskich (CAB – Citizens Advice Bureau), 
Centrum Badań nad Pochodzeniem Etnicznym i Polityką Społeczną na Uniwersytecie w Bradford 
(The Ethnicity and Social Policy Research Centre) oraz organizacji zajmujących się wsparciem 
imigrantów i osób ubiegających się o azyl (BIASAN – Bradford Immigration and Asylum Support 
and Advice Network, Bradford Action for Refugees, Central and Eastern Working Group, Northern 
Refugee Centre, Bradford Action for Refugees, IASUK – Immigration Advisory Service, RETAS 
– Refugee Education and Training Advice Service, RedCross, Asylum Support Team). 

10 W Bielefeld większość respondentów mieszkała w Niemczech powyżej 10 lat (9 osób; przy-
były w latach 80. i na początku lat 90. XX wieku) i pochodziła z województwa śląskiego i opolskie-
go (6 osób). Połowa spośród respondentów posiadała wykształcenie wyższe. W Bradford większość 
respondentów przyjechała do tego miasta w latach 2004–2006 (8 osób). Osoby pochodziły z róż-
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wywiadów wskazano, w jaki sposób prowadzona jest w każdym z miast poli-
tyka integracyjna imigrantów, z jakimi problemami borykają się przedstawiciele 
władz lokalnych i organizacji pozarządowych. Wskazano również, w jaki sposób 
korzystają z oferty integracyjnej imigranci z Polski oraz jakie zagadnienia są dla 
nich najważniejsze.

IMIGRANCI W BIELEFELD I BRADFORD

Napływ większej liczby cudzoziemców do Bielefeld i Bradford zaczął się 
od połowy lat 50. XX wieku. Do Bielefeld na podstawie umów dwustronnych 
przybywały kolejne grupy przybyszy z Hiszpanii, Grecji, Turcji, Portugalii, kra-
jów byłej Jugosławii oraz z Maroka i Tunezji. Do Bradford od lat 50. XX wieku 
zaczęli przybywać w znacznej liczbie imigranci z Indii, Pakistanu, Bangladeszu, 
Afryki Wschodniej, Dominikany, Jamajki, Barbadosu i z mniejszych wysp, takich 
jak St. Lucia czy St. Kitts. 

W Bielefeld (w przeciwieństwie do Bradford) współcześnie spada liczba 
cudzoziemców11, wzrasta natomiast liczba osób pochodzenia imigracyjnego12. 
Zgodnie z ofi cjalnymi statystykami w 2009 roku liczba mieszkańców miasta 
wynosiła 326 000 osób, zaś liczba osób pochodzenia imigracyjnego była sza-
cowana na 97 683 (30% mieszkańców). W mieście mieszkało 37 146 cudzo-
ziemców (11,4% wszystkich mieszkańców) oraz 35 125 wysiedleńców13 (10,8% 
wszystkich mieszkańców). W 2009 roku 5 414 (7,8%) osób z obywatelstwem 
niemieckim miało przeszłość imigracyjną. Najliczniejszą grupę cudzoziemców 
w 2007 roku stanowiły osoby pochodzące z Turcji, Grecji, Polski14 (p. tabela 1).

nych części Polski (najliczniejszą grupę stanowiły osoby z woj. warmińsko-mazurskiego – 6 osób). 
Były to przede wszystkim osoby młode (25–35 lat), które po zakończeniu studiów zdecydowały 
się na wyjazd do Wielkiej Brytanii. Badane grupy imigrantów z Polski nie były reprezentatywne, 
gdyż wywiady nie zostały przeprowadzone wśród statystycznie reprezentatywnej próby populacji. 
Brak jest wiarygodnych danych dotyczących liczby imigrantów w badanych miastach, stąd nie było 
możliwe wyznaczenie reprezentacyjnej próby. Dobór respondentów był przypadkowy, przy wybo-
rze respondentów korzystano z kontaktów, które udało się nawiązać podczas zbierania materiałów. 

11 Za cudzoziemców uważane są osoby nieposiadające obywatelstwa niemieckiego.
12 Za osoby pochodzenia imigracyjnego uważani są cudzoziemcy, którzy osobiście przybyli 

do danego państwa, oraz ich dzieci urodzone już na terytorium tego kraju (drugie pokolenie imi-
grantów). 

13 Nazwano tak osoby, które albo posiadały narodowość niemiecką albo jako uchodźcy lub 
wypędzeni o niemieckiej narodowości (czy też małżonkowie lub potomstwo osób narodowości 
niemieckiej) osiedliły się na terytorium Rzeszy Niemieckiej w granicach z 1937 roku.

14 Polacy po raz pierwszy zostali wyróżnieni w zbiorczych statystykach dla Nadrenii Północ-
nej-Westfalii w 2007 roku.
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Ta b e l a  1 .

Główne kraje pochodzenia cudzoziemców w Bielefeld w Niemczech, 2007 rok

Kraj pochodzenia Liczba cudzoziemców Odsetek, jaki stanowią osoby z danego 
kraju pochodzenia w ogóle cudzoziemców

Turcja 14657 36,1%

Grecja 3305 8,1%

Polska 2229 5,5%

Serbia i Czarnogóra 1993 4,9%

Włochy 1266 3,1%

Bośnia i Hercegowina 1039 2,6%

Inne 16113 39,7%

Suma 40602 100%

Źródło: Statistisches Jahrbuch NRW, 2008

W Bradford według spisu powszechnego z 2001 roku mieszkało 293 000 
osób, zaś w obszarze metropolitarnym ponad 467 000. Najliczniejszą grupę osób 
urodzonych poza Wielką Brytanią stanowiły osoby pochodzące z Azji Południo-
wej (7,8% mieszkańców miasta) (p. tabela 2), w tym najliczniejszą grupą były 
osoby, które urodziły się w Pakistanie (5,6% mieszkańców miasta). Warto zazna-
czyć, że osoby urodzone w Europie Wschodniej stanowiły tylko 0,6% miesz-
kańców Bradford (2 784 osób). Polacy, którzy według spisu byli najliczniejszą 
grupą osób urodzonych w Europie Wschodniej, stanowili 0,2% mieszkańców 
miasta (935 osób). W 2009 roku w regionie Bradford mieszkało od 3 000 do 
5 000 osób z Polski (informacje otrzymane od pracownika Bradford Action for 
Refugees). Przybysze z Polski osiedlali się w Bradford od maja 2004 roku, gdy 
Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy dla nowych państw członkowskich 
Unii Europejskiej. 

W Bradford od wielu lat można zauważyć znaczną koncentrację osób nale-
żących do widocznych mniejszości15, zwłaszcza pochodzących z Azji Południo-
wej. Według spisu ludności z 2001 roku w Bradford niemal 22% mieszkańców 
należało do widocznych mniejszości. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby 
pochodzenia azjatyckiego (Asian i British Asian) 18,9%, w tym najwięcej osób 
pochodziło z Pakistanu (14,5% wszystkich mieszkańców miasta) oraz Indii (2,6% 
wszystkich mieszkańców) (Offi ce for National Statistics 2001).

15 Sformułowanie „widoczne mniejszości” jest używane jako bezpośrednie tłumaczenie uży-
wanego w spisach powszechnych w Wielkiej Brytania pojęcia „visible minorities” i odnosi się do 
osób, które określają siebie jako nienależące do rasy białej.
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Ta b e l a  2 . 

Najważniejsze kraje pochodzenia osób urodzonych poza Wielką Brytanią w Bradford, 
w 2001 roku

Bradford Metropolitan District

Liczba Odsetek

Wszyscy mieszkańcy 467665 100,0

Osoby urodzone w:

Europa 422079 90,3

Wielka Brytania 412493 88,2

Irlandia 2586 0,6

15 krajów UE 3773 0,8

Europa Wschodnia 2784 0,6

Polska 935 0,2

Afryka 3128 0,7

Kenia 781 0,2

Azja 39167 8,4

Bangladesz 2516 0,5

Indie 6249 1,3

Pakistan 27603 5,9

Ameryka Północna 2152 0,5

Jamajka 889 0,2

Źródło: opracowano na podstawie Offi ce for National Statistics 2001: Bradford, Census.

POLITYKA INTEGRACYJNA W BIELEFELD I BRADFORD

Liczba imigrantów oraz fakt, iż pochodzą z różnych środowisk kulturowych 
i religijnych, mają znaczący wpływ na podejmowane współcześnie działania 
integracyjne w obu miastach. W Bielefeld programami objęte są: osoby pocho-
dzenia imigracyjnego, głównie przedstawiciele drugiego pokolenia, trzeciego 
pokolenia imigrantów (większość z tych osób posiada niemieckie obywatelstwo); 
cudzoziemcy, zarówno długo mieszkający w Niemczech, jak i nowo przybyli 
(szczególną grupę stanowią imigranci z UE); uchodźcy, osoby posiadające status 
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uchodźcy i oczekujące na decyzję o jego przyznaniu. Współcześnie najwięcej ini-
cjatyw prowadzonych jest wobec osób mających problemy ze znalezieniem pracy 
lub skończeniem szkoły. Znaczna część osób objętych wsparciem jest pochodze-
nia imigracyjnego (pomoc oferowana jest szczególnie dzieciom i młodzieży). 

W Bradford działania podejmowane są przede wszystkim wobec: uchodź-
ców, w tym osób posiadających status uchodźcy, oczekujących na decyzję o jego 
przyznaniu; nowych imigrantów (przybywających głównie w ramach procesu 
łączenia rodzin), tzw. „nowych społeczności”, czyli imigrantów z nowych 12 
krajów członkowskich UE oraz widocznych mniejszości, wśród których są osoby 
urodzone poza granicami Wielkiej Brytanii, przedstawiciele drugiego i trzeciego 
pokolenia imigrantów urodzonych w Wielkiej Brytanii. 

Zarówno w Bielefeld, jak i w Bradford działania integracyjne są prowadzone 
od wielu lat16. Władze lokalne angażują się w wiele inicjatyw, które zarówno 
bezpośrednio, jak i pośrednio wspierają integrację imigrantów w wymiarze spo-
łeczno-gospodarczym, kulturalno-religijnym, przestrzennym i prawno-politycz-
nym. Prowadzenie inicjatyw na rzecz integracji imigrantów zostało przekazane 
organizacjom pozarządowym, a urzędy badanych miast mają za zadanie koordy-
nować, wspierać i monitorować podejmowane przez nie działania.

W Bielefeld od 2008 roku najważniejszą instytucją zajmującą się kwestiami 
imigracji jest Urząd ds. Integracji, mieszczący się przy Departamencie Burmi-
strza. Utworzenie specjalnej jednostki, zajmującej się polityką integracyjną, sta-
nowiło odpowiedź na zalecenia lokalnych ekspertów, aby polityka integracyjna 
otrzymała „najwyższy priorytet” w podejmowanych przez władze działaniach. 
W listopadzie 2009 roku prowadzone były prace nad kompleksowym planem 
integracji. Proces tworzenia planu rozpoczął się w 2005 roku w ramach programu 
prowadzonego w Nadrenii Północnej-Westfalii (Komm-in NRW)17. Koncepcja 
Wir fördern Integration – Integrationskonzept für Bielefeld (Wspieramy Integra-
cję – Koncepcja Integracji dla Bielefeld) została wydana w styczniu 2010 roku. 
Wśród opisanych działań integracyjnych większość dotyczyła poprawy systemu 
edukacji (m.in. zwiększenie kompetencji językowych cudzoziemców) oraz 
dostępu do rynku pracy (m.in. przez organizację szkoleń zawodowych, praktyk). 
Większość z tych inicjatyw była skierowana do osób młodych pochodzenia imi-

16 Na przykład w Bielefeld już w 1973 roku (jako jedna z pierwszych w Niemczech) została 
założona Rada Doradcza ds. Cudzoziemców (Ausländerbeiräte), a od lat 70. XX wieku w biurze 
ówczesnego Urzędu ds. Socjalnych (Sozialamt) pracował zespół osób zajmujący się koordynacją 
i doradztwem w sprawach imigrantów.

17 Program ten miał na celu stworzenie systemu zarządzania, zbudowanie sieci współpracy, 
która miała wpłynąć na „transparentność działań integracyjnych prowadzonych w regionie”. Biele-
feld, biorąc udział projekcie podniesienia kwalifi kacji organizacji imigrantów (prowadzonym w ra-
mach Kamm-in NRW), otrzymało dofi nansowanie na opracowanie koncepcji integracji.
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gracyjnego, które miały problemy ze znalezieniem pracy. Druga grupa działań 
koncentrowała się na zapewnieniu na odpowiednim poziomie dostępu do usług 
społecznych (m.in. opieki zdrowotnej, opieki nad osobami starszymi). Inicjatywy 
te były związane z rosnącą liczbą osób starszych pochodzenia imigracyjnego, 
mieszkających w mieście. Trzecia grupa działań miała na celu promowanie 
otwartości na różnice kulturowe oraz wspieranie współpracy między organiza-
cjami wspierającymi integrację. Warto zaznaczyć, iż proponowane przez miasto 
inicjatywy były skierowane przede wszystkim do organizacji pozarządowych 
wspieranych przez władze miasta i zazwyczaj nie były w nie włączane niezależne 
organizacje skupiające imigrantów.

W listopadzie 2009 roku, gdy prowadzono badania, w Bielefeld działało 
kilkanaście organizacji wspierających integrację (Tabela A w Aneksie 1) i część 
z nich miała bardzo długą historię. Od początku rekrutacji pracowników z zagra-
nicy, w latach 60. XX wieku, w Bielefeld działały organizacje charytatywne 
pomagające cudzoziemcom18. Caritasverband Bielefeld (Caritas) oferowało 
pomoc dla Hiszpanów, Włochów, Chorwatów, Diakonische Werk (Diakonia 
Kościoła Ewangelickiego) dla Greków, Arbeiterwohlfahrt (Robotniczy Związek 
Dobroczynny) dla Turków i osób z krajów byłej Jugosławii, Maroka i Tunezji. 
Do dnia dzisiejszego podział ten obowiązuje nadal, choć nieformalnie.

Pracownicy Caritasverband, Arbeitwohlfahrt, Diakonische Werk, Evange-
lischen Johanneswerk, Deutsches Rotes Kreuz – DRK podczas prowadzonych 
z nimi wywiadów wskazywali, iż ich praca polegała na udzielaniu fachowych 
porad dotyczących warunków życia w Niemczech, możliwości edukacyjnych, 
dostępu do szkoleń zawodowych czy świadczeń społecznych. Organizacje te 
miały na celu zapewnienie wsparcia psychologicznego, pomocy lekarskiej, 
pomocy pielęgniarskiej dla osób uzależnionych i w trudnej sytuacji życiowej, 
pomocy kobietom w ciąży, pomocy młodzieży i rodzinie (zapewnienie możliwo-
ści korzystania ze żłobków, przedszkoli itd.), pomocy osobom starszym (grupy 
wsparcia, doradzanie, pomoc w przemieszaniu się). Porady były dostępne dla 
wszystkich osób potrzebujących pomocy, legalnie przebywających na terenie 
Niemiec. Uchodźcy oraz imigranci, starający się o pozwolenie na pobyt stały lub 
ubiegający się o zasiłki socjalne, byli zobowiązani do utrzymywania kontaktu 
z tymi organizacjami (musieli informować o „postępach integracji”). Wśród naj-
ważniejszych problemów wskazywanych przez pracowników warto wspomnieć, 
iż uważali oni, że ich liczba jest zbyt mała, aby rzeczywiście pomagać wszystkim 
potrzebującym. Często pomoc ograniczała się jedynie do „przekazania ulotek 
informacyjnych”. Środki fi nansowe przekazywane na rzecz tych organizacji były 

18 Organizacje te działają do dzisiaj i nadal oferują pomoc obcokrajowcom. Do nich dołączyły 
inne, jak np. pierwszy ogólnokrajowy Klub Seniora tureckich imigrantów.



159Polityka integracyjna imigrantów na poziomie lokalnym na przykładzie wybranych miast...

niewystarczające, problemem była również ciągłość fi nansowania19 organizowa-
nych programów. Respondenci wskazywali, że od lat 90. XX wieku do Bielefeld 
przybywają uchodźcy (m.in. z Iraku, Syrii, Kosowa i z krajów afrykańskich), 
znacznie różniący się kulturowo od grup, którym do tej pory najczęściej udzie-
lano porad, stąd też według nich brakuje osób mających kompetencje do zajmo-
wania się osobami znacznie różniącymi się kulturowo. 

Warto podkreślić, iż w Bielefeld grupą objętą dodatkową pomocą byli wysie-
dleńcy (głównie tzw. Russlanddeutchen). Szacuje się, że mieszka ich w mieście 
około 23 500. Wśród problemów związanych z tą grupą przybyszy respondenci 
zwracali uwagę na ich silną koncentrację przestrzenną (w dzielnicy: Mitte, 
Senne, Brackwede, Sieker), brak znajomości języka niemieckiego i brak chęci 
do nauki tego języka. Wskazywali, iż wykluczenie członków tej grupy pogłębia 
się po skończeniu przez nich kursu integracyjnego, gdyż większość tych osób 
w dalszym ciągu żyje z zasiłku. Według oceny pracownika DRK w związku 
z posiadanym wykształceniem mają oni niewielkie szanse na znalezienie pracy, 
a dodatkowo niechętnie podejmują jakiekolwiek inicjatywy, aby poprawić swoją 
sytuację. Respondenci wskazywali również, że Niemcy są niechętni wobec tej 
grupy, często dochodzi do bójek i przepychanek między młodymi Russlanddeut-
chen i Niemcami lub Turkami, stosunkowo często też notowane są kradzieże 
z ich udziałem. 

Drugą grupą objętą szczególną pomocą są jezydzi pochodzący z Turcji, Syrii 
i Iraku20. Szacuje się, że w Bielefeld mieszka około 3–4 tys. osób należących do 
tej grupy. Jezydzi mają wiele problemów z integracją, jest to częściowo zwią-
zane z modelem patriarchalnym rodziny, zamknięciem grupy i słabą znajomością 
języka niemieckiego. Ze względu na to, iż jezydzi wykazują duże przywiązanie 
do tradycji, dochodzi w ich grupie do częstych konfl iktów między pokoleniami. 
Wśród problemów wymieniane były przypadki przymusowych małżeństw, 
a także morderstw z zemsty za zdradę21. 

Warto podkreślić, że w wywiadach nie pojawiał się problem nielegalnych 
imigrantów (był on przedmiotem wielu rozmów w Bradford). Na moje pytania, 

19 Cześć funduszy organizacje uzyskiwały od dobrowolnych darczyńców. Wysokości tego ro-
dzaju pomocy nie można było określić, co powodowało znaczną niepewność fi nansową.

20 Imigracja jezydów w Niemczech dotyczy tylko trzech miast: Oldenburga, Bielefeld i Celle.
21 Warto zaznaczyć, że urząd miasta wraz z Caritas zaangażował się w kilka projektów mają-

cych na celu podniesienie kompetencji osób pracujących z jezydami. Wybrani do szkoleń zostali 
zarówno mediatorzy pochodzący ze środowiska jezydów, jak i Niemcy. Mediatorzy starają się prze-
kazywać „w sposób delikatny” informacje o normach i prawach obowiązujących w Niemczech, 
o systemie wychowania dzieci. Działania mają na celu stworzenie sieci kontaktów tej grupy ze spo-
łeczeństwem przyjmującym. Sieć budowana jest m.in. przez wspieranie zaangażowania wspólnoty 
jezydów w różnego rodzaju imprezy sportowe i kulturowe.
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dotyczące nielegalnych przybyszy, otrzymywałam jedynie odpowiedź, iż ośrodki 
pomagają jedynie osobom przebywającym legalnie w Niemczech i są zobo-
wiązane „zgłaszać wszystkie przypadki nielegalnego pobytu do odpowiednich 
służb”. Również zaprzeczano, iż środowisko imigrantów jest w jakimkolwiek 
stopniu dyskryminowane.

Drugą grupą instytucji wspierających imigrantów w Bielefeld są organizacje 
zrzeszające imigrantów (Migrantenselbstorganisationen – MSO)22. Cześć z nich 
działa od lat 60. XX wieku. Miały one duże znaczenie w promowaniu kultury 
rodzimej wśród Niemców oraz pozwalały na utrzymanie więzi migrantów z kra-
jem pochodzenia. Podczas nieofi cjalnych rozmów z przedstawicielami organi-
zacji skupiających cudzoziemców wypowiadali się oni nie zawsze pochlebnie 
o współpracy z urzędem miasta. Uważali, iż są dyskryminowani i nie mają 
wpływu na działania podejmowane przez władze lokalne. Istniejąca Rada ds. 
Imigracji, organizowane spotkania skupiające środowiska imigranckie nie przy-
noszą według nich zmian i poprawy warunków życia cudzoziemców. Podkreślali, 
że ich zadaniem jest wspieranie i wzmacnianie relacji wewnątrz swojej grupy, 
a nie integrowanie się ze społeczeństwem niemieckim oraz że jedynie wzmac-
niając poczucie narodowej wspólnoty, mogą stworzyć grupę, z którą władze 
miasta rzeczywiście będą chciały współpracować i których zdanie będzie brane 
pod uwagę. Warto dodać, że według pracowników urzędu miasta współcześnie 
niewiele organizacji skupiających migrantów ma zasoby fi nansowe oraz pracow-
ników odpowiednio przeszkolonych do realizacji działań integracyjnych i dlatego 
nie zawsze są one uwzględniane w proponowanych projektach.

W Bradford, w przeciwieństwie do Bielefeld, nie ma jednego urzędu odpo-
wiedzialnego za kwestie integracji imigrantów. Działania dotyczące integracji 
prowadzone są w ramach różnych departamentów, np. do spraw rynku miesz-
kaniowego, edukacji czy równości i różnorodności. Podzielone są również ze 
względu na grupę docelową. Urząd miasta współpracuje z Bradford College, 
Uniwersytetem Bradford, strażą pożarną, policją, instytucjami skupiającymi 
organizacje pozarządowe (Bradford Community and Voluntary Service), służbą 
zdrowia i spółdzielniami mieszkaniowymi (InCommunities) w ramach Lokalnego 
Partnerstwa Strategicznego dla okręgu Bradford (BDP)23. Najważniejszym celem 
wspólnej strategii zrównoważonego społeczeństwa (tzw. Big Plan) było wspie-
ranie rozwoju „silnego i spójnego społeczeństwa”. Władze lokalne chciały go 

22 Miasto współpracuje z 40 organizacjami skupiającymi imigrantów.
23 Lokalne Partnerstwo Strategiczne Bradford MDC zastąpiło jednostkę Bradford Vision 

w kwietniu 2008 roku. Partnerstwo obejmuje następujące powiaty: Bradford, Keighley, Shipley, 
Addingham, Wharfedale, Menston, Silsden, Craven, Ilkley, Worth Valley, Bingley, Queensbury, 
Wyke, Tong, Steeton z Eastburn, Oakworth, Haworth, Oxenhope, Cullingworth, Denholme, Thorn-
ton, Harden, Cottingley, Baildon.
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osiągnąć przez zapewnienie dostępu do informacji, doradztwa i usług na równych 
prawach wszystkim mieszkańcom miasta. W obowiązującej strategii dotyczącej 
Równości i Różnorodności (Equality and Diversity Strategy 2010–2013) władze 
lokalne zobowiązały się do wspierania takich celów jak: promowanie pozytyw-
nego nastawienia do różnorodności kulturowej i etnicznej, wspólną pracę na 
rzecz wzmocnienia partycypacji różnych grup etnicznych, umożliwienie pełnego 
dostępu do informacji i usług, umożliwienie znalezienia zatrudnienia oraz zapew-
nienie dostępu do szkoleń24. 

W związku z dużym zróżnicowaniem kulturowym i etnicznym mieszkańców, 
w Bradford działało więcej niż w Bielefeld organizacji wspierających integrację 
imigrantów25. Aby ułatwić współpracę między BDP i organizacjami pozarządo-
wymi utworzono sieć współpracy – CNET, czyli Bradford and District Com-
munity Empowerment Network. Sieć koordynuje prace Zgromadzenia Regionu 
Bradford (Bradford District Assembly) oraz dobrowolnych forów społecznych 
(np. Bradford Environment Forum (BEF), Equalities Forum, Health and Well-
being Forum, Regeneration and Prosperity Forum, Safer Communities Forum, 
Young Lives Bradford). Warto zaznaczyć, że w Bradford w przeciwieństwie do 
Bielefeld liczba organizacji była większa, ale miały one przede wszystkim zasięg 
lokalny i krótszą historię.

W marcu 2010 roku w Bradford działało 20 centrów, wspieranych przez 
władze miasta, które oferowały porady dla imigrantów (tabela B w aneksie 1). 
Instytucją, z którą najczęściej kontaktowali się nowi imigranci, było Biuro Porad 
Obywatelskich (Citizens Advice Bureau, dalej CAB). Oferowało ono pomoc 
wszystkim osobom potrzebującym, legalnie mieszkającym w Wielkiej Brytanii. 
Pracownicy CAB wskazywali, iż osoby zgłaszające się po pomoc zazwyczaj 
chciały otrzymać ogólne informacje, np. o dokumentach wymaganych przy 
rozpoczynaniu danej działalności czy też urzędach, gdzie składane są różnego 
rodzaju skargi. Znaczna część osób poszukiwała informacji o przysługujących 
im świadczeniach. Oferowany przez CAB zakres pomocy był bardzo szeroki 
i można było uzyskać pomoc w języku rodzimym. Pracownicy CAB zwracali 
uwagę, że tak szeroki zakres usług nie był właściwy, gdyż wiele osób przycho-
dziło do nich „w sprawach błahych”. Uważali również, że prowadzenie porad 
w różnych językach powoduje, iż część przybyszy nie czuje potrzeby nauki 
języka angielskiego, co obniża ich możliwości na rynku pracy oraz utrudnia inte-
grację ze społeczeństwem przyjmującym. Wśród najważniejszych problemów 

24 Niektóre aspekty pokrywają się w obu dokumentach, stąd też władze Bradford zdecydowały, 
że te dwa podejścia powinny zostać połączone (trwały prace nad nową strategią). 

25 DIVA Partnership, katalog pozarządowych organizacji w Bradford MDC, wskazywał, że 
jest ich niemal 300.
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wskazywanych przez pracowników (podobnie jak w Bielefeld) należy wymienić 
niewystarczające środki fi nansowe przekazywane na rzecz organizacji pomagają-
cym przybyszom, brak ciągłości fi nansowania wprowadzanych programów oraz 
niewystarczającą liczbę personelu. 

W mieście działały również organizacje specjalizujące się w poradach 
w zakresie prawa imigracyjnego i udzielania azylu (takich organizacji w zasa-
dzie nie było w Bielfeld). Pracownicy Biura ds. Imigracji i organizacji IAUSC 
wskazywali, że największa liczba porad dotyczyła odwołań od decyzji o nieprzy-
znaniu lub cofnięciu przyznanego statusu uchodźcy. Pracownicy pomagali także 
osobom, które decydowały się na powrót do swojego kraju pochodzenia. Porady 
dotyczyły również przygotowywania pism, podań, umów oraz reprezentowa-
nia danej osoby w sądzie (z usług korzystali również imigranci przebywający 
w Wielkiej Brytanii nielegalnie)26. 

W Bradford grupą przybyszy, którym oferowano dodatkową pomoc, byli 
przede wszystkim uchodźcy. Pracownicy takich ośrodków pomocy dla uchodź-
ców, jak BIASAN, RedCross, Bradford Acion for Refugges27, proponowali 
wsparcie przez zapewnienie tłumaczy, dostęp do porad prawników, pomoc 
w znalezieniu zakwaterowania (dawniej również oferowano wsparcie fi nansowe). 
Na przykład w Bradford Resource Centre, gdzie swoją siedzibę miał BIASAN 
i Czerwony Krzyż, imigranci za niewielką opłatą lub za darmo mogli skorzystać 
z urządzeń biurowych. Najbiedniejszym oferowany był ciepły posiłek, ubra-
nia itp. Według pracowników wyżej wymienionych ośrodków, z największymi 
problemami borykają się tzw. silent seekers, czyli uchodźcy, którzy nielegalnie 
przybyli do Wielkiej Brytanii i na jej terytorium złożyli podanie o azyl lub osoby, 
które nadal czekają na decyzję o przyznaniu statusu uchodźcy lub otrzymały 
decyzję odmowną i powinny opuścić kraj. Zmiany w prawie imigracyjnym, 
wprowadzane w przeciągu ostatnich kilku lat, sprawiły, że część uchodźców 
utraciła zasiłki lub dostęp do mieszkań socjalnych. W tej grupie są uchodźcy, któ-
rzy od wielu lat przebywają na terenie Wielkiej Brytanii i nie wyobrażają sobie 
powrotu do kraju pochodzenia.

Drugą grupą, która objęta jest współcześnie szczególną opieką, są tzw. nowe 
społeczności28. Według pracownika Grupy Roboczej ds. Osób z Europy Central-

26 Warto zaznaczyć, że w związku ze zmianami w prawie i obcięciem funduszy państwowych 
na rzecz poradnictwa związanego prawem imigracyjnym od 8 czerwca 2011 r. działania IAUSC 
były zawieszone.

27 Bradford Action for Refugees koordynuje prace Bradford Refugee Forum, w skład którego 
wchodzi 20 organizacji skupiających uchodźców oraz osoby, które przybyły do Wielkiej Brytanii 
jako uchodźcy. Warto zaznaczyć, że forum to zajmuje się obecnie również nowymi imigrantami.

28 Informacje na temat działań podejmowanych wobec tej grupy pochodziły z Bradford Action 
for Refugees, Central and Eastern European Working Group oraz z urzędu miasta.
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nej i Wschodniej (Central and Eastern European Working Group), inicjatywy 
dotyczące osób z nowych krajów członkowskich zaczęto podejmować w latach 
2005–2006. W 2005 roku urząd miasta wydał dla Polaków specjalną broszurę 
Witamy w Bradford, w której znalazły się najważniejsze informacje dotyczące 
życia i pracy w tym mieście, od 2005 roku wzrasta liczba osób z Polski zatrudnia-
nych w lokalnych biurach pomocy bezpośredniej (co uważam za proces bardzo 
pozytywny). W listopadzie 2005 roku stworzono Forum ds. Europy Wschodniej 
i Centralnej, w której skład weszły organizacje, związki skupiające imigrantów 
z nowych krajów unijnych (m.in. Polaków, społeczności romskich, Estończyków, 
Litwinów). Grupa opracowała od 2006 r. kilka raportów29. Warto zaznaczyć, że 
respondenci wskazywali, że mimo kryzysu i zmniejszenia się możliwości zna-
lezienia zatrudnienia większość nowych imigrantów zdecydowała się pozostać 
w Bradford, a nawet sprowadzić swoją rodziną. Odbiór nowych społeczności 
przez stałych rezydentów był pozytywny. Nie znaczy to, że nie dochodziło do 
żadnych konfl iktów30. Napięcia były widoczne zwłaszcza między młodymi 
mężczyznami pochodzącymi z różnych środowisk (np. bójki młodych Polaków 
i Pakistańczyków).

W Bradford, podobnie jak w Bielefeld, działały organizacje skupiające 
poszczególne grupy imigrantów. Ich liczba oraz zróżnicowanie były zdecydo-
wanie większe niż w Bielefeld. Podobnie jak w Niemczech organizacje te starały 
się wzmocnić relacje wewnątrz danej grupy pochodzenia i w niewielkim stopniu 
współpracowały z urzędem miasta. 

POLACY W BIELEFELD I BRADFORD

W celu wskazania, w jaki sposób Polacy korzystają z oferty integracyjnej 
dostępnej w mieście, podczas prowadzonych wywiadów w Bielefeld i Bradford 

29 W 2009 roku nie dysponowano dokładnymi danymi dotyczącymi liczby osób, które zdecy-
dowały się osiedlić w mieście. Szacowano, że w mieście mieszka 8000–10000 przybyszy z nowych 
krajów UE. Według danych uzyskanych w Northern Refugee Centre między majem 2004 r. i grud-
niem 2008 r. w WRS zarejestrowało się 9180 osób, 60% wszystkich osób stanowili Polacy.

30 Istnieją różnice w postrzeganiu poszczególnych grup przybyszy z nowych krajów człon-
kowskich. Respondenci wskazywali, że obawa przed napływem imigrantów, np. z Polski, wynikała 
głównie z faktu, iż przed 2004 rokiem do Bradford jako uchodźcy przybyły rodziny Romów z Pol-
ski. Część ich zajmowała się kradzieżami, zarejestrowano próby wyłudzeń świadczeń socjalnych 
itp. W ten sposób utrwalił się w społeczeństwie stereotyp, że Romowie a według prawa Polacy 
(gdyż posiadali obywatelstwo polskie) zajmują się drobnymi przestępstwami i kradzieżami. Według 
pracowników socjalnych współcześnie najwięcej przestępstw na tle rasowym dotyczy właśnie Ro-
mów. Rzadko incydenty są zgłaszane, co według pracowników urzędu miasta wynika z niewiedzy 
lub strachu przed ponowną napaścią. 
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pytano m.in. o to, czy Polakom znane są działania władz lokalnych podejmowane 
na rzecz integracji oraz czy znane im są organizacje pozarządowe wspierające 
imigrantów i czy z ich pomocy korzystają. Podczas rozmów poruszane były rów-
nież kwestie dostępu do rynku pracy, rynku mieszkaniowego, edukacji, służby 
zdrowia oraz praw politycznych. Respondenci wskazywali również, z jakimi pro-
blemami najczęściej się borykają.

Respondenci w badanych miastach nie interesowali się działaniami władz 
lokalnych podejmowanymi na rzecz integracji. Połowa osób pytanych nie wie-
działa, że lokalne władze mają ofi cjalne plany lub strategie dotyczące promowa-
nia integracji. Wszyscy respondenci wskazali, iż korzystają z ogólnie dostępnych 
(dla wszystkich mieszkańców) porad. Wypowiadali się na ich temat pochlebnie, 
zaznaczając, iż „mimo że jest trochę problemów, tutaj i tak można wszystko zała-
twić szybciej niż w Polsce”. Respondenci pytani o organizacje pomagające imi-
grantom – w Bielefeld wskazywali jako najważniejsze Caritas i Czerwony Krzyż, 
w Bradford zaś punkty pomocy bezpośredniej CAB i biura pośrednictwa pracy. 
W Niemczech były to organizacje charytatywne od wielu lat wspierające środo-
wiska Polaków przede wszystkim materialnie, w Wielkiej Brytanii zaś instytucje 
oferujące pomoc w postaci różnego rodzaju porad. Warto zaznaczyć, że w odpo-
wiedzi na pytanie „Gdzie szukaliby wsparcia w razie zaistnienia takiej potrzeby?” 
podkreślali, że w pierwszej kolejności oczekiwaliby wsparcia od rodziny i znajo-
mych, polskich organizacji w Wielkiej Brytanii, a w dalszej kolejności od innych 
organizacji pozarządowych. Odpowiedź ta pokazuje, iż nawet w sytuacji istnienia 
dobrze rozwiniętego lokalnego programu integracji, sieci kontaktów wewnątrz 
danej grupy pochodzenia są dla przybyszy najważniejsze.

Większość respondentów była aktywna na rynku pracy. Zarówno w Bielefeld, 
jak i w Bradford Polacy doskonale orientowali się, gdzie należy szukać pomocy 
w znalezieniu pracy czy poszukiwać szkoleń zawodowych. W Bielefeld i Brad-
ford osoby posiadające wykształcenie techniczne oraz osoby kończące studia 
nauczycielskie lub lingwistyczne znajdowały zatrudnienie zgodne z kwalifi ka-
cjami. Pozostali respondenci pracowali poniżej swoich kwalifi kacji. W Bielefeld 
większość osób przybyła do miasta na przełomie lat 80. i 90. XX wieku i decy-
dowała się na podjęcie „każdej pracy”, bo „to były inne czasy”. Respondenci 
posiadający wykształcenie wyższe wskazywali, że nie szukali pracy zgodnej 
z wykształceniem. Znaczna część osób znalazła zatrudnienie w prostych usłu-
gach. Respondenci w Bradford podkreślali, iż byli zmuszeni do podjęcia pracy 
poniżej swoich kwalifi kacji, ze względu na fakt, iż nie znali w wystarczającym 
stopniu języka urzędowego lub nie udało im się uzyskać dokumentów potwier-
dzających wykształcenie, uznawanych w Wielkiej Brytanii. Problemy z uznawal-
nością wykształcenia sprawiły, iż część przybyszy w Bradford zdecydowała się 
na podjęcie nauki w szkołach brytyjskich. 
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Różnice zachowań na rynku pracy między respondentami w Bielefeld i Brad-
ford wynikają z faktu, iż osiedlili się w badanych miastach w innym okresie, 
mając do dyspozycji inne możliwości adaptacji. Badania wskazują, iż współ-
cześni migranci mają większe szanse na znalezienie pracy odpowiadającej ich 
kwalifi kacjom. Jest to związane z jednej strony ze zmianami w prawie, z drugiej 
ze zmianami nastawienia do Polaków przybywających jako migranci zarobkowi 
do obu państw.

Respondenci pytani o dostęp do rynku mieszkaniowego, zarówno w Biele-
feld, jak i Bradford, podkreślali, iż nie korzystają z pomocy władz lokalnych31, 
a „znalezienie mieszkania zależy od posiadanych funduszy”. Ograniczenia w Bie-
lefeld i Bradford polegały na tym, iż osoby wynajmujące mieszkanie, przekazu-
jąc lokal pośrednikom nieruchomości, mogły zaznaczyć, że nie życzą sobie, aby 
ich mieszkanie było wynajmowane obcokrajowcom. Drugim problemem było 
to, iż aby wynająć niektóre mieszkania, osoba wynajmująca musiała posiadać 
list referencyjny od poprzedniego najemcy, co zwłaszcza przy szukaniu pierw-
szego mieszkania nie było możliwe. Przy poszukiwaniu pierwszego mieszkania 
zazwyczaj korzystano z pomocy osób już mieszkających w Bradford (rodziny 
bądź znajomych).

W Bielefeld i Bradford respondenci byli obeznani z możliwościami dostępu 
do edukacji. Większość respondentów mających dzieci korzystała z pomocy 
znajomych przy poszukiwaniu właściwej szkoły. W obu miastach respondenci 
często wskazywali na problemy związane z edukacją dzieci. W Bielefeld wśród 
najczęściej podawanych problemów wymieniano ten, iż nie we wszystkich 
szkołach uznawane są zewnętrzne certyfi katy znajomości języka polskiego32 (co 
respondenci uważali za formę dyskryminacji). Dzieci, które w szkole uczyły się 
dwóch języków obcych, nie odczuwały potrzeby uczęszczania na zajęcia dodat-
kowe z języka polskiego. W Bradford dużym problemem był wczesny wiek, 
w którym dzieci rozpoczynały naukę w szkole oraz odmienny od polskiego spo-
sób kształcenia (m.in. brak uwag nauczycieli co do osiągnięć ucznia). Zarówno 
w Bielefeld, jak i w Bradford większość polskich dzieci uczyła się w prywatnych 
szkołach katolickich. Chociaż zaznaczano, iż powodem posłania dzieci to tego 
rodzaju szkół był wyższy poziom nauczania, często dodawano, iż ważnym powo-
dem było również oddzielenie od dzieci innych narodowości (tureckiej w Biele-
feld i pakistańskiej w Bradford)33. 

31 W większości przypadków nie mieli oni uprawnień do korzystania z mieszkań socjalnych.
32 W żadnej ze szkół w mieście nie uczono języka polskiego jako dodatkowego języka obcego. 

Zewnętrzne certyfi katy pozwalały na uzyskanie dodatkowych punktów na świadectwie, co umożli-
wiało m.in. rozpoczęcie nauki w lepszej szkole.

33 Warto zaznaczyć, że przy polskich kościołach w obu miastach działały szkoły polskie. 
W obu miastach w ostatnich latach wzrosła liczba osób uczących się w szkole (w Bradford wzrost 
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Respondenci wskazywali, że dostęp do służby zdrowia zarówno w Biele-
feld, jak i w Bradford zależy od posiadanego ubezpieczenia. W Bradford ponad 
połowa osób nie opłacała składek na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż „w razie 
nagłej potrzeby zawsze może skorzystać z pomocy lekarza w Polsce”. 

Badani Polacy nie angażowali się w życie polityczne. Zdawali sobie sprawę 
z przysługujących im praw wyborczych, ale nie uczestniczyli w wyborach 
(wyjątek stanowiły osoby, które angażowały się w lokalne życie polityczne, aby 
reprezentować interesy swoich rodaków). W Bradford podkreślano, że Polacy 
rejestrowali się w odpowiednich urzędach podczas wyborów lokalnych jedynie 
po to, aby uzyskać dokument potwierdzający ich stałe zamieszkanie w Wiel-
kiej Brytanii (który był potrzebny do ubiegania się np. o świadczenia socjalne, 
dopłaty do kredytów mieszkaniowych itp.), a nie aby uczestniczyć w głosowaniu. 
W Bielefeld, mimo iż respondenci wiedzieli o przysługującym im prawie do gło-
sowania i kandydowania do tzw. Rady ds. Integracji (gdyż cudzoziemcy nie mogą 
uczestniczyć w wyborach lokalnych), uważali, że „i tak Rada zdominowana jest 
przez osoby pochodzenia tureckiego” lub że „jest to instytucja jedynie doradcza 
i nie ma prawdziwego wpływu na działania władz lokalnych”, dlatego nie warto 
się w jej działania angażować. 

Wszyscy respondenci, zarówno w Bielefeld, jak i w Bradford, podkreślali, 
iż interesują się tym, co dzieje się w Polsce, i nie wykluczają powrotu (ale nie 
w najbliższej przyszłości). Wskazywali również, iż utrzymują kontakty z innymi 
Polakami mieszkającymi w mieście i okolicy. W obu miastach polski kościół sta-
nowił ważne miejsce regularnych spotkań34. W Bielefeld przy kościele w godzi-
nach, gdy odbywały się msze św. w języku polskim, ustawiały się samochody 
z polskimi gazetami, książkami, ofertami imprez kulturalnych dla Polaków. Pro-
wadzone były nieformalne rozmowy w grupach, wymieniano się nowymi infor-
macjami, istniała nieformalna giełda pracy itp. W Bradford ważnym miejscem 
spotkań dla Polaków był Klub Polski, znajdujący się niedaleko kościoła. Dzia-

był dużo szybszy). Dzieci z Bradford zdecydowanie chętniej uczestniczyły w weekendowych za-
jęciach niż miało to miejsce w Bielefeld. Według dyrektorki szkoły w Bradford „szkoła stanowi-
ła ważne miejsce nawiązywania kontaktów, przyjaźni”, zwłaszcza dla dzieci będących w szkole 
podstawowej i gimnazjum, które niedawno przyjechały do Wielkiej Brytanii. W Bielefeld często 
w opiniach pojawiały się zarzuty, iż program zajęć jest „przestrzały i nie jest atrakcyjny” oraz jest 
„niezrozumiały dla młodzieży”.

34 Przeprowadzone przeze mnie rozmowy z księżmi wskazywały, iż oprócz działań dusz-
pasterskich ich praca polegała na oferowaniu wsparcia i w miarę możliwości pomocy Polakom 
mieszkającym w ich parafi i. Ksiądz w Bielefeld był zaangażowany dodatkowo w działania Chrze-
ścijańskiego Centrum Szerzenia Kultury Polskiej, stąd też aktywnie uczestniczył w inicjatywach 
mających na celu rozpowszechnianie kultury polskiej. Warto zaznaczyć, że na moje pytanie, czy or-
ganizowane są inicjatywy wspólne dla Niemców i osób pochodzenia polskiego, zaznaczył, że dzia-
łania, w których on uczestniczy, są skierowane tylko do Polaków.
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łanie klubu polegało głównie na organizowaniu imprez dla członków klubu35. 
Respondenci rzadko wskazywali na bliskie kontakty utrzymywane z Niemcami 
czy Brytyjczykami.

Zarówno w Bielefeld, jak i w Bradford coraz częściej organizowane są przez 
organizacje pozarządowe różnego rodzaju wystawy, koncerty, imprezy (np. 
sylwestrowe). Wydawane są regionalne gazety w języku polskim oraz działają 
portale społecznościowe (popularne zwłaszcza w Wielkiej Brytanii). Widoczny 
jest również wzrost liczby sklepów i restauracji polskich36. W Bradford często 
pojawiały się polskie akcenty, np. wywieszona polska fl aga czy też umieszczony 
nad sklepem duży napis w języku polskim, przez co obecność Polaków w tym 
mieście była dużo bardziej odczuwalna. W Bielefeld natomiast, chociaż podob-
nie jak w Bradford działały prowadzone przez Polaków restauracje czy zakłady 
usługowe, nie wyróżniały się one spośród innych obiektów pełniących tę samą 
funkcję. 

PODSUMOWANIE

Współcześnie możemy zauważyć wzrost zainteresowania władz lokalnych 
polityką integracyjną. Tworzenia ofi cjalnych dokumentów i strategii podejmują 
się przedstawiciele nie tylko dużych miast, ale również miast średnich. Proces ten 
wydaje się pozytywny, gdyż umożliwia dostosowanie istniejących przepisów na 
poziomie państwa lub regionu do uwarunkowań lokalnych, wynikających między 
innymi z różnej liczby i charakterystyki imigrantów.

W opracowaniu starałam się przedstawić, w jaki sposób prowadzona jest poli-
tyka integracyjna na poziomie lokalnym w dwóch miastach średniej wielkości 

35 Właściciel klubu podkreślał, że klientami w czasie tygodnia są zazwyczaj kombatanci, bę-
dący na emeryturze, którzy w klubie „spędzają wolny czas i wspominają stare dzieje”. W klubie 
można między innymi uzyskać informacje o osobach pomagających w tłumaczeniach lub zajmują-
cych się sprawami Polaków w urzędzie miasta. Właściciel klubu wskazywał, że do niedawna klub 
stanowił również miejsce, gdzie Polacy mogli wymieniać się informacjami o pracy, potrzebnych 
dokumentach, najlepszych szkołach itp. Właściciel podkreślał jednak, że obecnie stara się już nie 
udzielać takich informacji i rzadko pozwala na pozostawienie np. ogłoszeń o pracy. Wynika to 
z faktu, że polecone przez niego osoby z Polski kilkakrotnie nie wywiązały się z umów i zniknęły 
bez śladu, dlatego teraz swoją pomoc oferuje jedynie osobom dobrze znanym.

36 Interesujący wydaje się fakt, iż właściciele sklepów polskich w Bielefeld podczas prze-
prowadzanych z nimi rozmów wskazywali, że głównym powodem prowadzenia takiego obiektu 
jest wzrost zainteresowania polskimi produktami przez Niemców, natomiast w Bradford wzrost 
zapotrzebowania na polskie produkty obserwowany był wśród Polaków mieszkających w mieście. 
W Bradford właściciele polskich restauracji i obiektów usługowych wskazywali również, że impul-
sem do podjęcia własnej działalności był kryzys gospodarczy.
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– w Bielefeld i Bradford. W Bielefeld – w przeciwieństwie do Bradford – opra-
cowano jeden dokument strategiczny odnoszący się do polityki integracyjnej. 
Stworzenie jednego opracowania pozwala (w założeniu) na prowadzenie bardziej 
przejrzystych działań i programów. Umożliwia również ewaluację podjętych 
zobowiązań. Podobnie w przypadku stworzenia jednej instytucji odpowiedzialnej 
za prowadzenie polityki integracyjnej w mieście (jak ma to miejsce w Bielefeld) 
umożliwia lepszą koordynację działań. 

Przeprowadzone w Bradford badania wskazują jednak, że nawet jeśli ist-
nieje duże rozproszenie organizacji oraz nie ma jednego planu integracyjnego, 
działania integracyjne mogą być z sukcesem wprowadzane. Wydaje się wręcz, 
że pozwala to na szybsze reagowanie na zmieniające się uwarunkowania (liczbę 
imigrantów, kraj pochodzenia) niż w przypadku ściśle określonych ram prowa-
dzonych działań. 

W obu krajach kompetencje polegające na prowadzeniu doradztwa zostały 
przekazane organizacjom pozarządowym. Podejmowane inicjatywy odnoszą się 
często do wszystkich mieszkańców, wśród których jako jedna z grup docelo-
wych wymieniani są imigranci. Kompetencje i powiązania między organizacjami 
wspierającymi integrację w Wielkiej Brytanii nie są tak ściśle określone, jak ma 
to miejsce w Niemczech. W Bradford występuje większe zróżnicowanie organi-
zacji i stowarzyszeń pozarządowych zajmujących się integracją niż w Bielefeld, 
w Bielefeld zaś istnieje większa stabilność organizacji pomagających cudzo-
ziemcom. Oba rozwiązania mają zarówno swoje zalety, jak i wady. W Bielefeld 
znaczna stabilność organizacji powoduje, iż bardzo szybko można odnaleźć wła-
ściwą instytucję, wiadomo także, jakiej pomocy można oczekiwać. W Bradford 
dotarcie do odpowiedniej organizacji zajmuje więcej czasu, ale zakres oferowa-
nej pomocy jest bardziej zróżnicowany i wydaję się dostosowany do znacznego 
zróżnicowania mieszkańców miasta.

Różnice w sposobie działania władz lokalnych każdego z miast wynikają 
również z faktu, iż liczba i długość pobytu największych grup przybyszy są 
różne. Cechą charakterystyczną Bielefeld jest dość duża stabilność liczby i kra-
jów pochodzenia cudzoziemców. Prawdopodobnie dlatego też władze miasta, 
mimo rozpoczęcia prac nad kompleksowym planem integracji w 2005 roku, nie 
zdecydowały się do tej pory na zmiany w sposobie oferowania pomocy cudzo-
ziemcom. Możliwe, że gdy sytuacja w Bielefeld się zmieni i nastąpi znaczący 
napływ nowych imigrantów (jak miało to miejsce w Bradford), opracowany sys-
tem doskonale odpowie na rosnące potrzeby, a jego przejrzystość przyśpieszy 
wprowadzanie zmian. W Bradford do niedawana również można było mówić 
o znacznej stabilności liczby i krajów pochodzenia osób urodzonych poza Wielką 
Brytanią. Sytuacja uległa zmianie po 2004 roku, gdy do miasta przybyła znaczna 
liczba osób z nowych krajów członkowskich UE. Od 2004 roku władze lokalne 
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starały się dostosować ofertę usług doradczych do potrzeb nowych społeczności, 
m.in. przez opracowanie informacji o mieście w językach nowych imigrantów 
oraz zatrudnienie osób pochodzących z tych krajów w organizacjach, oferujących 
pomoc bezpośrednią. Interesujące wydaje się zwrócenie uwagi na to, iż do opra-
cowywania dokumentów dotyczących potrzeb nowych imigrantów włączani są 
przedstawiciele społeczności imigranckich, m.in. Polacy. Proces ten uważam za 
bardzo pozytywny.

Warto zaznaczyć, że mimo znaczących różnic w podejściu do kwestii inte-
gracji imigrantów działania podejmowane na poziomie lokalnym odnoszą 
się do podobnych zagadnień i starają się zapewnić cudzoziemcom dostęp do 
podstawowych praw oraz usług. Badania wskazują, że w obu miastach oferta 
prowadzonych działań integracyjnych jest obszerna i odnosi się do wszystkich 
wymiarów integracji. Zdecydowana większość działań koncentruje się na wymia-
rze społeczno-gospodarczym oraz kulturowym. W Bielefeld i Bradford szcze-
gólny nacisk został położony na ofertę edukacyjną oraz możliwości dostępu do 
rynku pracy. Działania dotyczące wymiaru kulturowego mają na celu budowanie 
wzajemnych relacji między różnymi grupami mieszkającymi w mieście. Nie-
wielka liczba działań dotyczy integracji w wymiarze prawno-politycznym. Jest 
to częściowo związane z faktem, iż przepisy są ustalane na poziomie ponadlokal-
nym i władze lokalne nie mają kompetencji w tym obszarze. 

Drugim elementem, na który szczególnie chciałabym zwrócić uwagę, jest 
fakt, iż prowadzone przeze mnie badania wskazują, że oczekiwania władz lokal-
nych, organizacji pozarządowych oraz organizacji skupiających cudzoziemców 
są zdecydowanie różne i często sprzeczne. W obu krajach mimo deklaracji władz 
lokalnych i ich zapewnień o współpracy, większość organizacji mających bez-
pośredni kontakt z cudzoziemcami często w ogóle nie wiedziała o projektach 
integracyjnych władz lokalnych. Z drugiej strony np. lokalne środowiska sku-
piające imigrantów nie były szczególnie zainteresowane działaniami integracyj-
nymi władz lokalnych, a koncentrowały się na wzmacnianiu istniejącej więzi 
wewnątrzgrupowej. Jedynym rozwiązaniem, które może potencjalnie zmniejszyć 
ewentualne konfl ikty, wydaje się włączenie w większym stopniu w działania na 
rzecz integracji organizacji skupiających imigrantów, przy założeniu, że współ-
pracą będą zainteresowane wszystkie strony. Nawet doskonale przygotowana 
oferta integracyjna nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, gdy nie będzie 
akceptowana przez potencjalnych usługobiorców.

Trzecie zagadnienie, które było przedstawiane w pracy, dotyczy odbioru poli-
tyki integracyjnej prowadzonej na poziomie lokalnym przez przybyszy z Polski. 
Badania dotyczące Polaków w obu miastach wskazują, iż można grupę tę podzie-
lić na osoby od wielu lat mieszkające za granicą oraz osoby, które zdecydowały 
się na wyjazd po rozszerzeniu UE o nowe kraje członkowskie. Rozmowy z Pola-
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kami od wielu lat mieszkającymi w obu krajach wskazują, iż nie korzystają oni 
z ofert integracyjnych promowanych przez władze lokalne i prowadzonych przez 
organizacje pozarządowe. Wymiana informacji i pomoc oferowana jest wewnątrz 
grupy najbliższej rodziny i znajomych. Przeprowadzone przeze mnie wywiady 
z Polakami, którzy wyjechali za granicę w ciągu ostatnich kilku lat, wskazują, 
iż imigranci ci funkcjonują inaczej. Chociaż nadal więzy rodzinne są niezwykle 
istotne, wykazują oni zdecydowanie większą wiedzę dotyczącą możliwości ofero-
wanych przez władze lokalne i organizacje pozarządowe oraz częściej korzystają 
z istniejącej oferty. Bardzo ważne wydaje się podkreślenie, iż imigranci z Polski 
byli zainteresowani tym, aby w kraju, w którym mieszkają, były wprowadzone 
rozwiązania systemowe, umożliwiające im godne życie i nie interesowało ich, 
czy zmiany będą wprowadzane w ramach polityki integracyjnej czy polityki rów-
ności itp. Niestety w obu miastach przybysze borykają się z problemami zwią-
zanymi z uznawalnością dyplomów oraz niewystarczającą znajomością języka 
urzędowego, co jest często przyczyną konieczności podejmowania pracy poniżej 
własnych kompetencji i umiejętności, a tym samym przyczyną uzyskiwania niż-
szych dochodów. Niepokojące jest również to, iż wielu Polaków odkłada w cza-
sie kwestie regulacji ubezpieczeń (zarówno zdrowotnych, jak i emerytalnych), 
co może w przyszłości mieć negatywne konsekwencje. Pozytywnym elementem 
wydaje się fakt, iż nastawienie rodowitych mieszkańców obu państw do przyby-
szy z Polski uległo znacznej poprawie, co również daje możliwości wzajemnej 
współpracy i integracji.

Na zakończenie warto zaznaczyć, że prezentowany artykuł poruszał jedynie 
niewielką część zagadnień związanych z integracją imigrantów, które uznano za 
interesujące i istotne z punktu widzenia badanych studiów przypadku. W związku 
z faktem, iż nie ma jednej metody prowadzenia polityki integracyjnej, a proces 
integracji jest niezwykle skomplikowany, temat ten jest i powinien być w dal-
szym ciągu poddawany badaniom. 
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ANEKS 1.

Ta b e l a  A

Najważniejsze organizacje pomagające cudzoziemcom w Bielefeld w Niemczech, 
w listopadzie 2009 roku37

Nazwa organizacji Świadczone usługi W jakim języku obcym można 
otrzymać poradę

Arbeitskreis Asyl e.V. 
Kavalleriestraße

Porady ogólne dla uchodźców Angielski, po umówieniu: 
turecki, francuski, dari, 
urdu, kurdyjski, bengalski, 
hiszpański

Arbeiterwohlfahrt – AWO
Mercatorstraße (centrala)1

Ogólne porady dotyczące 
dzieci, młodzieży, osób 
dorosłych i starszych

Różne języki np. angielski, 
polski, rosyjski 

Caritas
Turnerstraße 

Ogólne porady Hiszpański, rosyjski, 
angielski, bułgarski

Deutsches Rotes Kreuz – DRK 
Bielefeld

August-Bebel-Straße 
(centrala)

Porady dla nowych 
imigrantów (Erstberatung), 
uchodźców, dla organizacji 
skupiających imigrantów 
(Integrationsagentur), 
pomoc osobom długo 
mieszkającym w 
Niemczech, wysiedleńcom 
itp.

Rosyjski, angielski, turecki, 
kurdyjski, tamilski po 
umówieniu

Evangelischer 
Gemeindedienst 
im Evangelischen 
Johanneswerk Schildescher 
Straβe 

Ogólne porady dla 
imigrantów, także dla 
nowych imigrantów

Turecki, rosyjski, grecki, 
angielski, francuski, 
ukraiński

Diakonie Verband 
Kirchweg 

Ogólne porady zwłaszcza dla 
osób starszych, młodzieży, 
pomoc uczniom

–

IBZ- Internationales 
Begegnungszentrum 
Friedenshaus e.V.

Teutoburger Straβe

Ogólne porady dla dorosłych 
imigrantów oraz porady 
społeczne dla imigrantek 

–

37 Wymienione organizacje posiadają często lokalne biura. Na przykład AWO w Bielefeld 
i okolicach ma 20 przedstawicielstw oferujących różne usługi (np. AWO Heimatgarten – Freiwilli-
ge Rückkehr zajmuje się pomocą przy dobrowolnym powrocie do kraju, a AWO JugendMigrations-
Dienst pomocą młodzieży do 27 roku życia).
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Nazwa organizacji Świadczone usługi W jakim języku obcym można 
otrzymać poradę

Verband binationaler 
Familien und 
Partnerschaften

Stapenhorststr

Porady dotyczące 
dwunarodowych związków

–

Frauennotruf Bielefeld
Jöllenbeckerstr

Pomoc kobietom Rosyjski, turecki

Urząd ds. Integracji (najważniejsze jednostki):
Interkulturelles Büro Porady na tematy takie, jak: 

pozwolenie na pobyt, prawo 
imigracyjne i łączenie 
rodzin, ochrona utrzymania 
(zasiłek dla bezrobotnych 
I, II itp.), zadłużenia, 
edukacja i sprawy 
rodziny, nauka, zdrowie 
(psychiczne), radzenie 
sobie z codziennym życiem, 
kulturą itp.

Kurdyjski, turecki, angielski, 
tamilski i inne po 
wcześniejszym umówieniu

Fachstelle für Flüchtlinge Pomoc uchodźcom (w 
tematach jak powyżej)

Arabski, francuski i rosyjski 
i inne po wcześniejszym 
umówieniu

Einbürgerungsberatung Informacje dotyczące 
możliwości otrzymania 
niemieckiego obywatelstwa

–

RAA Porady dla dzieci i młodzież 
z rodzin imigrantów, 
nauczycieli w sprawach 
edukacyjnych

Arabski, angielski, francuski, 
turecki, rosyjski i 
hiszpański

Źródło: opracowanie własne

Ta b e l a  A
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Ta b e l a  B

Najważniejsze organizacje pierwszego kontaktu, pomagające cudzoziemcom 
w Bradford, w marcu 2010 roku38

Nazwa organizacji Świadczone usługi W jakim języku obcym można 
otrzymać poradę

Bradfrod CAB (Vicar Line) Ogólne porady; pomoc dla 
imigrantów (poziom 1.38); 
Specjalistyczne porady 
dotyczące świadczeń 
socjalnych i zadłużenia; 
rzecznik ds. osób starszych

Urdu, pendżabski i inne

Bradfrord Law Center (Manor 
Road)

Pomoc w sprawie azylu, 
imigracji, zatrudnienia, 
przeciwdziałania rasizmowi

Gudżarati, francuski, włoski, 
urdu, pendżabski, hindi

Canterbury Advice Centre 
(Ringwood Road)

Pomoc dla imigrantów (bez 
uchodźców) (poziom 1.); 
ogólne porady

Paszto, gudżarati, pendżabski, 
urdu, hinko

Girlington Advice Centre 
(Girlington Road)

Specjalistyczne porady 
dotyczące azylu i imigracji; 
ogólne porady (poziom 1. 
i 2.)

Urdu, pendżabski, paszto

Manningham Project (Lumb 
Line)

Usługi sąsiedzkie; porady 
dotyczące imigracji 
(poziom 1.); ogólne porady

Urdu, pendżabski,

West Bowling Community 
Advice and Training Centre 
(Clipstone Street)

Usługi sąsiedzkie; porady 
dotyczące imigracji 
(poziom 1.); ogólne porady

Urdu, pendżabski, hinko, 
portugalski, francuski

Royds Advice Service 
(Fenvick Drive)

Usługi sąsiedzkie; porady 
dotyczące świadczeń 
społecznych i zadłużenia; 
doradztwo w sprawach 
mieszkania

–

Ravenscliffe Advice Centre 
(Thackeray Road)

Porady dla uchodźców; 
ogólne porady

–

Karmand Community Centre 
(Barkerend Road)

Usługi sąsiedzkie; ogólne 
porady

Urdu, pendżabski, hindi

Holmewood Outreach Advice 
Service (Madison Avenue)

Usługi sąsiedzkie; ogólne 
porady

–

Fritzinghall Community 
Center (Midland Road)

Usługi sąsiedzkie; ogólne 
porady

Urdu, pendżabski

38 Najpierw osoby udające się po pomoc były kierowane do pracowników posiadających 
uprawnienia na poziomie 1. (level 1), gdy nie potrafi li oni pomóc danej osobie, kierowali ją do 
pracownika posiadającego wiedzę na poziomie 2. itd.
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Nazwa organizacji Świadczone usługi W jakim języku obcym można 
otrzymać poradę

Council for Mosque (Spencer 
Road)

Ogólne porady Urdu, pendżabski, gudżarati, 
paszto i hindi

Chas Housing Aid 
(Cheapside)

Porady dotyczące rynku 
mieszkaniowego, 
świadczeń związanych 
z mieszkaniami oraz 
zadłużeniem

BRADNET (Bradford Line) Porady dotyczące świadczeń 
społecznych, opieki 
społecznej (w tym pomoc 
osobom niepełnosprawnym) 

Urdu, pendżabski, mirpuri

Bradford Key House Project 
(Grattan Road)

Porady dotyczące rynku 
mieszkaniowego, 
świadczeń społecznych

Urdu, sylheti, pendżabski

Bradfrod City Centre Project 
(Picadelly Street)

Porady dotyczące rynku 
mieszkaniowego, 
bezdomności, świadczeń 
dla młodych osób w wieku 
16–25 lat

Pendżabski, hindi, urdu

Age concern (Sunbridge 
Road)

Ogólne porady dla osób 
powyżej 50. roku życia

Urdu, hindi, pendżabski

Bradford Cancer Support 
Centre (Smith Line)

Świadczenia społeczne 
oraz ogólne porady 
przeznaczone dla osób 
chorych na raka, również 
dla rodzin osób chorych

–

South Bradford Community 
Network (Smith Avenue) 

Porady ogólne –

Thorpe Edge Advice Centre 
(Idlethorp Way)

Ogólne porady związane ze 
sprawami sąsiedztwa

–

Shipley
City Center Project (Hall 

Line)
Porady dotyczące rynku 

mieszkaniowego, 
świadczeń dla młodych 
osób w wieku 16–25 lat

–

Disability Advice Bradford 
(Dockfi eld Road)

Porady dotyczące świadczeń 
dla osób starszych i 
niepełnosprawnych

Urdu, pendżabski

Shipley CAB (Windsor Road) Porady ogólne, dotyczące 
imigracji (bez uchodźców) 
(poziom 1.)

–

Ta b e l a  B
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Nazwa organizacji Świadczone usługi W jakim języku obcym można 
otrzymać poradę

Windhill Community Centre 
(Church Street)

Ogólne porady związane ze 
sprawami sąsiedztwa

Keighley
Bangladeshi Community 

Association (Kensington 
Street)

Ogólne porady, imigracja Bengalski, urdu

Keighley and Districy CAB 
(Spencer Street)

Pomoc dotycząca zadłużenia, 
pomoc psychologiczna; 
porady dotyczące imigracji 
(poziom 1.); ogólne porady, 
zatrudnienie

Urdu, pendżabski

Keyhouse Keighley (North 
Street)

Ogólne porady związane ze 
sprawami sąsiedztwa

Bengalski, pendżabski, urdu

Źródło: opracowano na podstawie informacji uzyskanych od pracowników CAB

Ta b e l a  B
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