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WYZWANIA INTEGRACYJNE W MIGRACJACH 
KRÓTKOTERMINOWYCH? 1

W badaniach nad migracjami przed długie lata dwa kryteria wydawały się być dominujące: czas 
i dystans. Migracja była rozumiana jako zmiana miejsca zamieszkania, dlatego badacze koncen-
trowali się na tym skąd i dokąd zmierzają migranci oraz jak trwała będzie to zmiana. Współcze-
sne migracje nie dają się w sposób prosty zdefiniować, a oba czynniki: czas i dystans, wydają się 
tracić na znaczeniu. Migracje osiedleńcze czy migracje długookresowe (powyżej 12 miesięcy) 
zostają uzupełnione różnymi formami migracji czasowych, takimi jak migracje sezonowe, cyr-
kulacyjne, krótkoterminowe, w których migranci zmieniają miejsce zamieszkania często mię-
dzy kilkoma krajami. Migracje krótkoterminowe dają państwu przyjmującemu możliwość szyb-
kiego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku pracy (np. na pracowników sezonowych), 
stanowiąc jednocześnie wyzwanie prawno-organizacyjne. Koncepcja migracji czasowych poja-
wiła się w krajach Europy Zachodniej już w okresie powojennego boomu gospodarczego. Roz-
wój przemysłu i łączące się z nim znaczne zapotrzebowanie na siłę roboczą w zdziesiątkowanej 
przez wojnę Europie doprowadziły do podpisania umów bilateralnych umożliwiających po-
dejmowanie pracy czasowej m.in. w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii czy Holandii. Jednak 
brak doświadczenia w regulowaniu ruchów migracyjnych oraz brak świadomości możliwych 
efektów społecznych tych działań doprowadziły do przekształcenia migracji czasowych w mi-
gracje osiedleńcze. Dzisiejsze wyzwania związane z integracją imigrantów, przed jakimi stają 
państwa Europy Zachodniej, są częściowo efektem decyzji politycznych podjętych w latach 50’ 
i 60’. Rządy państw europejskich bogatsze o doświadczenia z poprzednich lat poszukują obec-
nie modelu migracji czasowych, który pozwoliłby uniknąć masowych osiedleń imigrantów 
w państwach przyjmujących. Ponadto rewolucja w środkach komunikacji oraz postępująca in-
tegracja w ramach Unii Europejskiej sprzyjają kształtowaniu się nowych wzorców migracyjnych 
Europy. Badacze rozróżniają co najmniej kilka typów migracji czasowych, które z jednej strony 
są wynikiem spontanicznych decyzji migrujących, z drugiej – zorganizowanych działań rządów 
i innych aktorów stosunków międzynarodowych. Ponieważ napływ ludność z zewnątrz zawsze 
stanowi wyzwanie dla państwa przyjmującego, pojawia się pytanie, jak kontrolować te nowe 
formy mobilności, aby zmaksymalizować korzyści przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeń-
stwa. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie wyzwań, jakie niosą ze sobą różne typy mo-
bilności krótkookresowej dla społeczeństw państw przyjmujących oraz samych imigrantów. 
W tym kontekście autorki pragną zwrócić uwagę, iż kwestia integracji nie może zostać pomi-
nięta tylko ze względu na tymczasowy charakter pobytu imigrantów. Stworzenie efektywnych 
programów migracji krótkookresowej i cyrkulacyjnej jest niezwykle kompleksowym zadaniem, 
które angażuje aktorów na wielu poziomach. Wysiłek podjęty na tym polu może skutkować 
efektem potrójnych korzyści (win, win, win effect), pozytywnie wpływającym na wszystkie 
uczestniczące strony – migranta, państwo pochodzenia oraz państwo przyjmujące. Tak poj-
mowana zrównoważona polityka migracyjna przyczynia się do budowania równowagi opartej 
na wzajemnych korzyściach, co z kolei sprzyja utrwalaniu bezpieczeństwa krajów europejskich, 

1 Tekst został przygotowany na podstawie raportu autorstwa P. Matusz-Protasiewicz dla Rady Europy, 
Practical approaches to short term mirgation – Preliminary report, Council of Europe, European Committee 
on Migration, Strasbourg 2010. 
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zarówno wewnętrznego jak i międzynarodowego, co w dobie kryzysu społeczno-ekonomicz-
nego wydaje się szczególnie pożądane.

Słowa kluczowe: migracje czasowe, migracje krótkoterminowe, migracje cyrkulacyjne, polity-
ka migracyjna UE, polityka integracyjna, bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe

1. WSTĘP

Międzynarodowa migracja wiąże się z przekraczaniem dwojakiego typu granic – teryto-
rialnych oraz społecznych, które oddzielają od siebie narody i jednocześnie porządkują 
rzeczywistość międzynarodową. Zarządzanie migracjami jest wyrazem dążenia państwa 
do ochrony swoich granic – nie tylko w rozumieniu integralności terytorialnej, ale tak-
że spójności społecznej i kulturowej. W ten sposób badania nad migracjami wpisują się 
w szeroki nurt badań nad bezpieczeństwem i są powiązane z takimi zagadnieniami jak 
bezpieczeństwo ekonomiczne, społeczne czy kulturowe, dotycząc jednocześnie wielu po-
ziomów interakcji – lokalnego, narodowego, regionalnego a nawet globalnego.

Koncepcja migracji czasowych pojawiła się w krajach Europy Zachodniej już w okre-
sie powojennego boomu gospodarczego. Rozwój przemysłu i łączące się z nim znaczne 
zapotrzebowanie na siłę roboczą w zdziesiątkowanej przez wojnę Europie doprowadziły 
do podpisania umów bilateralnych umożliwiających podejmowanie pracy czasowej m.in. 
w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii czy Holandii. Od lat 50’ kraje Europy Za-
chodniej rekrutowały pracowników, w pierwszym etapie z Włoch, Hiszpanii, Portugalii 
oraz byłej Jugosławii, a następnie z Maroka, Algierii, Tunezji i Turcji. W założeniu pobyt 
migrantów miał mieć charakter czasowy. Okazało się jednak, że większość imigrantów 
osiedlała się w krajach przyjmujących. Przykładem może być około jedna trzecia Tur-
ków przybyłych do Niemiec2. Ograniczenie migracji w obliczu kryzysu naftowego (1973) 
spowodowało jedynie intensyfikację procesu łączenia rodzin oraz wzrost nielegalnej mi-
gracji3. Brak doświadczenia w regulowaniu ruchów migracyjnych oraz brak świadomości 
możliwych efektów społecznych tych działań doprowadziły do przekształcenia migra-
cji czasowych w migracje osiedleńcze. Celem artykułu jest analiza aktualnych wyzwań 
związanych z zarządzaniem migracjami krótkoterminowymi w Europie.

2 P. Wickramasekara, Circular Migration: A Triple Win or a Dead End, International Labour Office, 
Bureau for Workers’ Activities (ACTRAV), Geneva 2011, s. 12.

3 H. Frassmann, R. Münz (eds.), European Migration in the Late Twentieth Century: Historical Patterns, 
Actual Trends, and Social Implications, E. Elgar Pub, Aldershot, Hants, England 1994, s. 8-9.
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2. MAPA POJĘĆ

W krajach Europy Zachodniej migracje czasowe miały być odpowiedzią na problemy 
rynku pracy w okresie powojennym. Sposób zawierania umów bilateralnych oraz prze-
konanie o czasowości ówczesnych migracji świadczą dziś o niewiedzy na temat konse-
kwencji procesu migracji dla państw przyjmujących w perspektywie długookresowej.

Zapata, Faundez i Sanchez, wyróżnili w swojej pracy etapy, jakie przeszły państwa 
europejskie na drodze do zdefiniowania czasowych migracji pracowniczych (tabela 1)4. 
Polityka migracyjna uznająca migracje krótkoterminowe za jedną z form mobilności 
powinna zapewniać migrantom nie tylko ochronę praw podstawowych, związanych 
z rynkiem pracy, ale również z innymi obszarami ich funkcjonowania w społeczeństwie 
przyjmującym. Czasowość pobytu nie wyklucza bowiem kontaktów migrantów ze spo-
łeczeństwem przyjmującym, a lekceważenie tego zjawiska przez instytucje państwowe 
może prowadzić do napięć i konfliktów, a tym samym ujemnie wpływać na bezpieczeń-
stwo wewnętrzne kraju przyjmującego.

Tabela 1. Fazy migracji czasowych

Fazy Etap I
lata 80’ do lat 90’

Etap II
koniec lat 90’ – 2010 r.

Etap III
od 2010 r.

Nazwa etapu
Deregulacja Zderegulowana  

liberalizacja
Instytucjonalne rozpoznanie 
procesu w formie regulacji  
prawno-politycznych

Podstawowe 
elementy wyróż-

niające

Migracja niere-
gularna i czasowa 
rządząca się prawami 
rynku pracy; wzrost 
liczby migrantów 
nieregularnych

Migracja regularna; przej-
ście od status gastarbeiter 
do migracji czasowej i cyr-
kulacyjnej, rządzącej się 
prawami rynku pracy

Migracja regularna; czasowa 
migracja pracownicza charak-
teryzująca się cyrkulacyjno-
ścią i zarządzana przez sektor 
publiczny

Stopień i rodzaj 
zaangażowania 

publicznego

Niewielka interwen-
cja państwa (public 
policy) w rynek pracy

Zarządzanie przepływem 
pracowników; ochrona 
niektórych praw (kontrakt, 
zakwaterowanie, eduka-
cja, ochrona zdrowia); 
powstawanie programów 
wspierających i grantów

Publiczne lub mieszane (pu-
bliczne i prywatne) zarządzanie 
pracą czasową oraz rekrutacją; 
uściślenie zasad określających 
działalność sektora prywatnego; 
ochrona pracowników, szersze 
prawa socjalne oraz zrzeszania 
się w związki zawodowe

Status pracowni-
ka czasowego

Brak praw pracow-
niczych

Częściowe uznanie praw 
pracowniczych

Uznanie pracowników cyrkula-
cyjnych
z przysługującymi im prawami 
gwarantowanymi przez politykę 
publiczną (public policy)

Źródło: R. Zapata-Barrero, R. Faundez Garcia, E. Sanchez Montijano, Temporary and circular labour migra-
tion: reassessing established public policies, GRITIM working paper series, No.1 Autumn 2009, s. 3. 

4 R. Zapata-Barrero, R. Faundez Garcia, E. Sanchez Montijano, Temporary and Circular Labour Migra-
tion: Reassessing Established Public Policies, GRITIM working paper series, No.1, Autumn 2009, s. 3.
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Liczba migrantów na europejskim rynku pracy stale rośnie, stąd potrzeba znalezie-
nia właściwych ram prawnych i instytucjonalnych, które określą zasady ich pobytu oraz 
pracy. Wielopoziomowa analiza obecnej sytuacji oraz ocena błędów popełnionych w za-
rządzaniu migracjami w poprzednich dekadach powinna być podstawą budowania sku-
tecznej polityki migracji czasowych w Europie.

Pojęcia dotyczące różnych form migracji czasowych przysparzają pewnych trudności 
definicyjnych. Organizacja Narodów Zjednoczonych definiuje migranta krótkotermino-
wego (short-term migrant) jako osobę wyjeżdżającą do kraju innego niż kraj stałego poby-
tu na okres od 3 do maksymalnie 12 miesięcy, z wyjątkiem wyjazdów związanych z wypo-
czynkiem, turystyką, wizytami u rodziny i przyjaciół, biznesem, leczeniem czy pielgrzymką 
religijną5.

Rysunek 1. Nakładanie się na siebie definicji migracji krótkookresowych ONZ oraz ONS

Źródło: J. Smith, A. Sharfman, The feasibility report of making short-term migration estimates, Population 
Trends, 2007, No.127, s. 4, tłumaczenie własne.

Definicja ta jest nie tylko próbą określenia pojęcia, ale służy także jako podstawa dla 
budowania definicji do niej alternatywnych. Tak stało się w przypadku badań, jakie nad 

5 UN Department of Economic and Social Affairs Statistics Division, Recommendations on Statistics 
of International Migration, revision 1, New York 1998, s. 18, available at: https://unstats.un.org/unsd/pubs/
gesgrid.asp?ID=116.
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migracjami krótkoterminowymi przeprowadziło Brytyjskie Biuro Statystyk Narodowych 
(British Office for National Statistics, ONS)6. Porównując cytowaną definicję ONZ oraz 
własne pojęcie „wizyty”7, ONS doszło do wniosku, że częściowo nachodzą one na siebie 
pod względem długości pobytu i jego przyczyny (rysunek 1)8.

Autorzy raportu ONS stwierdzili, że dla uzyskania przejrzystości należy wyraźnie 
rozdzielić nakładające się pojęcia i na podstawie obu kryteriów – długości oraz przyczy-
ny pobytu – zaproponowali alternatywną definicję wyróżniającą cztery kategorie migra-
cji krótkoterminowych. Powody wizyty podzielono na ‘zatrudnienie i naukę’ (kategoria 
ta jest uwzględniona przez definicję ONZ), oraz ‘inne wizyty’ (odnosi się do definicji 
‘wizyty’ zaproponowanej przez ONS, z wyłączeniem elementów uwzględnionych w ka-
tegorii ‘zatrudnienie i nauka’). Dla czasu pobytu autorzy zaproponowali dwa przedziały: 
od 0 do 3 miesięcy oraz od 3 do 12 miesięcy (rysunek 2)9.

Rysunek 2. Kategorie definicji migracji krótkookresowych wg ONS

Źródło: J. Smith, A. Sharfman, The feasibility report of making…, s. 5, tłumaczenie własne.

6 J. Smith, A. Sharfman, The feasibility report of making short-term migration estimates, Population 
Trends, 2007, No. 127, s. 21-29.

7 Ibidem, „[…] a trip abroad (into or out of the UK) for less than a year, mainly for tourist purposes 
(recreation, holiday, visit to friends or relatives etc. But also includes business travel”. 

8 Ibidem, migracje na okres krótszy niż 12 miesięcy wymienione w obu definicjach nie wykluczają się; 
osoby, które przemieszczają się na okres między 3-12 miesięcy w celu podjęcia nauki lub w poszukiwaniu 
pracy wpisują się w obie definicje. Niektóre powody wyjazdu są wykluczone przez obie definicje (au pairs, 
working holiday makers, domestic employees).

9 Ibidem, s. 23.
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Powyższa klasyfikacja pozwala na uwzględnienie większej ilości przypadków migra-
cji krótkoterminowych, które nie mieściłyby się w definicji ONZ. Ponieważ celem tego 
artykułu jest przeanalizowanie sytuacji migrantów krótkoterminowych oraz wyzwań, ja-
kie niesie ich przyjazd dla kraju przyjmującego, takie doprecyzowanie pozwala na posze-
rzenie analizy o inne przyczyny pobytu oraz na wydłużenie czynnika czasu.

Kolejny problem definicyjny sprawia określenie relacji pomiędzy pojęciami migra-
cji krótkoterminowej, migracji czasowej lub tymczasowej oraz migracji cyrkulacyjnej. 
Wszystkie wymienione typy mobilności są ze sobą silnie powiązane i trudno wyznaczyć 
wyraźne granice pomiędzy nimi.

Migracja czasowa lub tymczasowa nie posiada jednej szeroko akceptowanej definicji. 
Zjawisko to może obejmować wiele typów migracji, z wyraźnym wykluczeniem migracji 
osiedleńczej. Abella zasugerował definicję, która analizowała ten typ migracji z perspekty-
wy kraju przyjmującego. Według niej migrant czasowy to osoba: której status prawny jest 
czasowy, niezależnie od tego jak długo przebywa on na terytorium kraju przyjmującego10. 
Jest to bardzo szeroka definicja, zgodnie z którą migracja krótkoterminowa będzie typem 
migracji czasowej, jednak z ograniczeniem do 12 miesięcy. Na istnienie różnych form 
mobilności zwracali uwagę już w połowie lat 70’ XX wieku Gould i Prothero. Zauważyli 
oni, że migracja związana jest ze znaczącą zmianą i tylko niewielki procent migrantów 
decyduje się na osiedlenie. Wyróżnili kilka typów migracji, które poprzez swój cyrkula-
cyjny charakter miały się różnić od typowej migracji tymczasowej: codzienne (po pracy 
powrót do miejsca zamieszkania – commuting, głównie w rejonach przygranicznych), 
okresowe (zwykle krótsze niż sezonowe), sezonowe (związane głównie z pracą w rolnic-
twie) i długookresowe powyżej 12 miesięcy (dotyczące np. pracowników kontraktowych) 
11. Jest to również bardzo szeroka definicja, która uwzględnia migracje na okres dłuższy 
niż 12 miesięcy nie określając jednocześnie górnej granicy pobytu. Tymsamym przez 
migracje cyrkulacyjne można rozumieć wszystkie typy mobilności poza migracją per-
manentną, które wiążą się z wykonywaniem pracy w państwie przyjmującym i zakładają 
powrót do kraju pochodzenia.

Pojęcie migracji cyrkulacyjnej zyskało duże zainteresowanie w ciągu ostatniej deka-
dy, jednak należy podkreślić, że już w latach 50’ XX wieku termin ten wprowadził Mit-
chel w odniesieniu do mobilności mieszkańców centralno-południowej Afryki12. We-
dług Newland, pojęcie to występowało w latach 60’ i 70’ XX wieku w antropologicznej 
oraz demograficznej literaturze z obszaru urbanizacji, rozwoju terenów wiejskich oraz 
wewnętrznej migracji w krajach rozwijających się. Odnosiło się ono do okresowej mi-
gracji za pracą (w rolnictwie, rybołówstwie, polowaniu czy handlu) oraz do procesów 

10 M. Abella, Policies and Best Practices for Management of Temporary Migration, paper presented at 
the International Symposium on International Migration and Development, United Nations Depart-
ment of Economic and Social Affairs (UN DESA), Population Division, Turin 2006, Doc. UN/POP/MIG/
SYMP/2006/03,http://www.un.org/esa/population/migration/turin/Symposium_Turin_files/P03_SYMP_
Abella.pdf, s.18.

11 P. Kaczmarczyk, Migracje o charakterze cyrkulacyjnym a inne formy mobilności terytorialnej w świetle 
doświadczeń badawczych, „Prace Migracyjne”, nr 45, Instytut Studiów Społecznych UW, Warszawa 2002,  
s. 11. 

12 Ibidem, s. 5.
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związanych z cyklem życiowym (np. w przypadku migracji na studia)13. Do tego nurtu 
można zaliczyć prace Zelinsky’ego, który już w latach 70’ cyrkulacjami nazywał różne 
formy mobilności, zwykle krótkotrwałe o powtarzalnym lub cyklicznym charakterze. 
Do takiej definicji migracji cyrkulacyjnych Gould i Prothero dodali stwierdzenie, że musi 
istnieć jasne i wyraźne przekonanie co do powrotu do miejsca zamieszkania14. Wpraw-
dzie wszystkie formy migracji czasowych są silnie związane z rynkiem pracy i czasowym 
opuszczeniem miejsca zamieszkania w celu podjęcia czynności zawodowych w państwie 
przyjmującym, jednak migracje cyrkulacyjne charakteryzują się powtarzalnością tego 
procesu, co powoduje, że migrant funkcjonuje w dwóch społeczeństwach i w dwóch kul-
turach15. Większość definicji potwierdza zatem, że migracje cyrkulacyjne stanowią poję-
cie węższe niż migracje tymczasowe lub krótkookresowe16.

W ciągu pierwszej dekady XXI wieku koncepcja migracji cyrkulacyjnych wkro-
czyła wreszcie w obszar dyskusji na temat migracji międzynarodowych17. Jak zauważa 
Newland, analitycy zostali zmuszeni do wypracowania roboczej definicji zjawiska, które 
od dawna było znane w formie elastycznej i intuicyjnej koncepcji18. Rosnąca liczba badań 
na ten temat na całym świecie zaowocowała nowymi opracowaniami. Jednym z nich jest 
definicja wypracowana przez Komisję Europejską, według której migracja cyrkulacyj-
na to: Forma migracji, która jest zarządzana w sposób pozwalający na będące w zgodzie 
z prawem poruszanie się między dwoma krajami19. Według innej definicji, zaproponowa-
nej w ramach Global Forum on Migration and Development: Migracja cyrkulacyjna jest 
płynnym ruchem ludności między państwami, dotyczącym migracji czasowych, jak i form 
migracji o bardziej stałym charakterze. Jeśli migracja taka występuje dobrowolnie i jest po-
łączona z zapotrzebowaniem na siłę roboczą w kraju przyjmującym, jest ona korzystna dla 
obu stron20.

W 2008 roku Instytut Polityki Migracyjnej (Migration Policy Institute – MPI) opubli-
kował dokument, w którym odróżnił migrację cyrkulacyjną od migracji czasowej. We-
dług autorów migracja cyrkulacyjna różni się od pozostałych form migracji czasowych, 
ponieważ: cechuje się stałym zaangażowaniem migrantów zarówno w państwie pochodze-
nia jak i w kraju przyjmującym, i zwykle wiąże się z powrotem [do kraju pochodzenia – 

13 K. Newland, Circular Migration and Human Development, Human Development Reports, United Na-
tions Development Programme 2009, s. 5.

14 P. Kaczmarczyk, op. cit, s. 8.
15 K. Newland, op. cit., s. 2. 
16 E. Hönekopp, H. Mattila, Permanent or Circular Migration? Policy Choices to Address Demographic 

Decline and Labour Shortages in Europe, International Organization for Migration (IOM), Budapest 2008, s. 
196.

17 K, Newland, op. cit., s.5-6.
18 Ibidem, s. 7.
19 Circular migration and mobility partnerships between the European Union and third countries, Euro-

pean Commision, COM (2007), s. 248.
20 Global Forum on Migration and Development (GFMD) Session 1.4. How can circular migration and 

sustainable return serve as development tools?, Roundtable 1: Human capital development and labor mobility. 
Maximizing opportunities and minimizing risks, GFMD Background Paper, 9-11 July, Brussels 2007, http://
www.migrationpolicy.org/research/MPI-GlobalForum_circularmigration.pdf, s.3.
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przyp. aut.] i powtarzalnością [ruchów migracyjnych – przyp. aut.] 21. Zgodnie z zapre-
zentowanymi definicjami najważniejszymi elementami sprawiającymi, że migracja staje 
się cyrkulacyjną są: legalność pobytu, korzyści dla kraju wysyłającego i przyjmującego 
oraz stałe zaangażowanie migranta zarówno w kraju pochodzenia jak i w kraju przyjmu-
jącym. Fargues proponuje sześć kryteriów, które sprawiają, że migracja staje się cyrkula-
cyjną. Musi być: czasowa, odnawialna, rotacyjna, legalna, powinna szanować prawa mi-
grantów i być zarządzana w sposób, który pozwoli na połączenie potrzeb pracowniczych 
jednego kraju z zasobami siły roboczej innego22.

W publikacjach na temat migracji czasowych, migracje krótkoterminowe i migracje 
cyrkulacyjne wykazują zbliżony wachlarz zagadnień związanych z oboma procesami. Dla 
potrzeb tej publikacji migracje krótkoterminowe rozumiane są jako typ migracji czaso-
wych (tymczasowych), a migracje cyrkulacyjne jako typ migracji czasowych (tymcza-
sowych), wielokrotnych, promowany i wspierany przez państwa i podejmowany przez 
migrantów w celu uzyskania maksymalnego zysku. W oparciu o przytoczone definicje 
migracji krótkoterminowych możemy wyróżnić pięć elementów pozwalających analizo-
wać to zjawisko. Poza klasyfikacją migrantów ze względu na długość pobytu lub jego cel, 
na uwagę zasługuje również status prawny (prawna podstawa wjazdu i pobytu), typ wy-
konywanej pracy, oraz czynnik geograficzny (kraj pochodzenia).

3. MIGRANCI KRÓTKOTERMINOWI I CYRKULACYJNI W UE

Celem artykułu jest analiza nowych wyzwań w zarządzania migracjami krótkotermino-
wymi w Europie. Z tego względu ważne wydaje się zwrócenie uwagi na różne typy statu-
su migrantów krótkoterminowych, przy jednoczesnym odejściu od tradycyjnej dychoto-
mii pobytu legalnego i nielegalnego. W ostatnich latach liczba programów promujących 
legalne zatrudnienie krótkoterminowe w wielu krajach wzrosła. Ma to na celu reduk-
cję czynników utrwalających nielegalne modele zatrudnienia. W wyniku rozszerzenia 
w ubiegłym dziesięcioleciu23 UE powiększyła się o 12 państw i około 100 milionów no-
wych obywateli24. Takie przemiany musiały przyczynić się do powstania nowej rzeczywi-
stości migracyjnej na kontynencie, gdzie w chwili obecnej możemy wprowadzić rozróż-
nienie pomiędzy migracjami wewnętrznymi obywateli Unii (mobilnością wewnętrzną) 
oraz migracjami obywateli państw trzecich (kraje spoza UE).

W ujęciu światowym programy dwustronne były dotychczas najpopularniejszą for-
mą zarządzania migracjami krótkoterminowymi. Dotyczyło to zwłaszcza migracji sezo-

21 K. Newland, D. Agunias, A. Terrazas, Learning by Doing: Experiences of Circular Migration, Migration 
Policy Institute, Washington 2008, s. 2.

22 P. Fargues, Circular Migration: Is it relevant for the South and East of the Mediterranean?, CARIM 
Analytic and Synthetic Notes 2008/40, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University 
Institute, San Domenico di Fiesole 2008, s. 12.

23 2004 – Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowenia i Słowacja; 2007 – Bułga-
ria i Rumunia.

24 Economic Migration, Social Cohesion and Development: Towards an Integrated Approach, 8th Council 
of Europe Conference of ministers responsible for migration affairs, Kyiv 2008, s. 46.
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nowych. Według badań przeprowadzonych w 2003 roku przez Międzynarodową Orga-
nizację Pracy (International Labour Organization ILO), pośród 92 krajów, 20 posiadało 
dwustronne porozumienia dotyczące sezonowych pracowników rolnych25. Porozumie-
nia te przez lata były zaprojektowane tak, aby sprostać oczekiwaniom i zapotrzebowaniu 
państw przyjmujących. Dzisiejsze umowy powstają zazwyczaj w efekcie negocjacji po-
między krajem wysyłającym a przyjmującym, tak aby sprostać oczekiwaniom obu stron.

Wolny przepływ pracowników w ramach Regionalnych Porozumień Handlowych 
powstaje zazwyczaj jako skutek uboczny26. W niektórych przypadkach jednak (UE), wol-
ny przepływ pracowników z marginalizowanej kwestii stał się istotnym elementem po-
lityki i jednym z głównych czynników rozwoju Regionalnych Porozumień Handlowych. 
Nie ma wielu porozumień regionalnych zapewniających pełny przepływ siły roboczej. 
Unia Europejska, Europejski Obszar Ekonomiczny oraz Porozumienie o Współpracy 
Gospodarczej między Australią a Nową Zelandią (ANZCERTA) z pewnymi restrykcja-
mi, to regiony, gdzie migranci cieszą się największą swobodą poruszania27. W przypad-
ku, gdy różnica dochodów pomiędzy krajem wysyłającym a krajem przyjmującym jest 
znaczna, państwa przyjmujące decydują się najczęściej na otwarcie jedynie niektórych 
sektorów rynku pracy lub zezwalają na wjazd jedynie niektórym grupom zawodowym, 
albo też wprowadzają ułatwienia wizowe dla wybranych państw (UE-Mali; UE-Serbia; 
UE (Polska)-Ukraina).

Kiedy na rynku pracy występuje zapotrzebowanie na cudzoziemskich pracobiorców, 
a państwo prowadzi restrykcyjną politykę migracyjną, imigranci zazwyczaj decydują się 
na wjazd na teren danego państwa legitymując się wizą turystyczną i podejmują pracę 
nielegalnie. Część z nich pozostaje jedynie tak długo, jak zezwala im na to wiza, inni 
przedłużają pobyt, przechodząc z pobytu turystycznego w pobyt nielegalny. Przykłady 
takich praktyk są m.in. w Europie Środkowej, gdzie obywatele z państw sąsiadujących 
wykorzystują wizy turystyczne, by pracować krótkoterminowo. Taki typ pracy pozostaje 
poza kontrolą państwa, co może mieć często bardzo negatywne skutki dla migrantów. 
Brak zabezpieczeń socjalnych (m.in. opieki zdrowotnej) oraz monitoringu warunków 
pracy sprawia, że podejmowanie takiej pracy jest bardzo ryzykowne i może prowadzić 
do wyzysku, a w niektórych przypadkach nawet do łamania praw człowieka.

Głównym powodem podpisania umów bilateralnych przez państwa takie jak: Hisz-
pania, Włochy czy Niemcy jest zapotrzebowanie na siłę roboczą do prac sezonowych 
głównie w rolnictwie (3 do 6 miesięcy). Sezonowa migracja pracowników składa się głów-
nie z krótkoterminowych ruchów migracyjnych (3-9 miesięcy), które są zależne od natural-
nego rytmu pór roku i związanych z nim prac – sianie, żniwa, oraz od zapotrzebowania 
na pracowników w sektorze turystycznym, zwłaszcza w szczytach sezonu28.

25 M. Abella, Policies and Best Practices…, s. 15.
26 J. Whalley, Why Do Countires Seek Regional Trade Agreements, [w:] J. A. Frankel (Eds.), The Regional-

ization of the World Economy, The University of Chicago Press, Chicago 1998, s. 63-89.
27 J. Nielson, Labor Mobility…, s. 6.
28 P. Martin, Low and Semi-skilled workers abroad, [w:] World Migration 2008: Managing Labour Mobil-

ity in the Evolving Global Economy, International Organization for Migration 2009, s. 80.
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Jeśli chodzi o kraje pochodzenia migrantów krótkoterminowych w Unii Europej-
skiej, możemy mówić o kilku grupach. Jedną z nich są obywatele z krajów Europy połu-
dniowo-wschodniej (Bałkany). Badanie przeprowadzone w 2008 roku przez Gallup Bal-
kan Monitor pokazało, że 12,5% jako kraj migracji najchętniej wybrałoby Niemcy, 10,6% 
USA, 10% Szwajcarię, a 9,9% Włochy. Duży ruch migracyjny występuje także pomiędzy 
Grecją i Albanią29. Od 2010 roku obywatele Macedonii, Serbii i Czarnogóry mają prawo 
podróżować po UE bez wizy. Jednakże, jeśli planują oni podjąć pracę, wciąż podlegają 
restrykcyjnym przepisom wizowym30. Drugą grupę stanowią migranci krótkotermino-
wi z Afryki, najczęściej migrują do tak zwanych starych krajów członkowskich (UE15). 
Ze względu na znaczne różnice w dochodach pomiędzy UE a Afryką, zasady wizowe i mi-
gracyjne są zaprojektowane tak, by maksymalnie ograniczyć ich dostęp do rynku pracy 
w UE. Państwa europejskie (zwłaszcza mające historyczne związki z państwami afrykań-
skimi) ustanawiają relacje dwustronne z wybranymi krajami lub uczestniczą w progra-
mach inicjowanych przez Komisję Europejską31. Natomiast obywatele państw Ameryki 
Południowej najczęściej migrują do Hiszpanii lub Portugalii ze względu na brak bariery 
językowej. Zarówno migranci z Afryki, jak również z Ameryki Południowej są w więk-
szości zainteresowani migracjami długoterminowymi, ze względu na koszty związane 
z migracją na tak dużą odległość. Zatrudnienie krótkoterminowe jest nieopłacalne przez 
wysokie koszty podróży pomiędzy kontynentami.

4. PROBLEMY IMIGRANTÓW KRÓTKOTERMINOWYCH  
I CYRKULACYJNYCH W UE

Każdy typ migracji krótkoterminowych wiąże się z szeregiem złożonych kwestii w pań-
stwie przyjmującym. W artykule bliżej zaprezentowani zostaną migranci legalnie wjeż-
dżający do kraju przyjmującego, w celu podjęcia pracy sezonowej, o niskim poziomie 
wynagrodzenia, w większości w drugim sektorze gospodarki. Należy podkreślić, że pro-
blemy, przed jakimi stają migranci krótkoterminowi, nie mogą być uznane jedynie 
za podgrupę w szerszym spektrum problemów wspólnych dla migrantów długotermi-
nowych lub migrantów osiedleńczych. Odmienna sytuacja migrantów krótkotermino-
wych jest spowodowana ich statusem prawnym w kraju przyjmującym, krótkim okresem 
pobytu oraz brakiem procedur mających na celu ułatwienie ich funkcjonowania w kraju 
przyjmującym.

Autorzy raportu „Migracja czasowa i cyrkulacyjna siły roboczej: ocena ustanowionej 
polityki publicznej” 32 skupili się na wskazaniu źródeł problemów, z jakimi stykają się 

29 A. Triandafykkidou, M. Maroufof, M. Nikolova, Greece: Immigration towards Greece at the Eve of the 
21st Century. A Critical Assessment, IDEA Working Papers 2009, s. 8.

30 E. Vucheva, Macedonia, Serbia and Montenegro offered EU visa-free travel, EU Observer, 15.07.2009, 
http://euobserver.com/9/28459 (Retrieved on October 26th, 2009), s. 12.

31 K. Newland, D. Agunias, A. Terrazas, Learning by Doing…
32 R Zapata-Barrero, R. Garcia Faundez, E. Montijano Sanchez, Temporary and Circular Labour Migra-

tion: Reassessing Established Public Policies, GRITIM-UPF Working Paper Series 2009, 
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migranci krótkoterminowi i cyrkulacyjni. Ich zdaniem system ochrony praw migrantów 
zarobkowych, jaki powstał w XX wieku chroni jedynie bardzo niewielką grupę33. Autorzy 
wskazali na trzy główne grupy problemów, z jakimi migranci stykają się w obecnym sys-
temie: zasada ‘coś za coś’ – poszanowanie praw albo zysk; brak dostosowania systemu 
międzynarodowego do ochrony praw migrantów; brak zauważenia problemów migran-
tów czasowych i cyrkulacyjnych przez państwo. Zmiany systemowa oraz regulacje statu-
su migrantów krótkoterminowych to zasadnicze kroki na drodze do stworzenia dobrej 
strategii migracji krótkoterminowych w Europie.

Migranci, których pobyt w kraju przyjmującym ograniczony jest do maksimum 12 
miesięcy, narażeni są na różnego typu trudności i niebezpieczeństwa na wszystkich eta-
pach swojej podróży i pobytu. Z perspektywy problemów, przed jakimi może stanąć mi-
grant zwłaszcza krótkoterminowy, autorki podzieliły proces migracji krótkoterminowej 
na cztery etapy: ‘przed wyjazdem’, ‘po przyjeździe’, ‘pobyt’ oraz ‘powrót’.

Na etapie poprzedzającym wyjazd ustalane są zasady zatrudnienia, które w dużej 
mierze determinują przyszłe warunki pracy34. Problemy, jakie często pojawiają się na tym 
etapie, to nieuczciwe agencje pośrednictwa pracy. Do najczęstszych nadużyć należą: 
naliczanie zbyt wysokich opłat za pośrednictwo, nielegalne zatrudnienie i złe warunki 
mieszkaniowe (przykład polskich pracowników we Włoszech, czy chińskich pracow-
ników w Polsce). Innym problemem może być wybranie nieodpowiedniej oferty pracy 
(niedopasowanej do umiejętności). Powodem wspomnianych problemów jest najczęściej 
niepełna informacja o stanowisku przekazana przez agencję. Zdarza się również niewła-
ściwe zrozumienie oferty przekazanej w języku kraju docelowego, niezrozumiałym dla 
pracobiorcy, jako że pracownikom często przedstawia się kontrakty w obcym języku, przez 
co nie są w stanie zrozumieć ustaleń dotyczących wynagrodzenia, warunków pracy, a nie-
które kwestie nie są w nich w ogóle poruszane35. Problemy pojawiające się na początko-
wym etapie migracji rzutują na sytuację migrantów podczas całego pobytu w kraju przyj-
mującym. To właśnie na tym etapie ustala się większość zasad, jakie będą obowiązywać 
w trakcie pobytu i dlatego jest to integralna cześć procesu migracji.

Moment przybycia oraz pierwsze dni pobytu są dla migrantów zazwyczaj bardzo 
stresujące. Zmiana otoczenia, oddzielenie od rodziny i przyjaciół, silna motywacja finan-
sowa, a często też różnice kulturowe (np. język) wpływają na stres i zagubienie. Na tym 
etapie wsparcie ma ogromne znaczenie. Programy powitalne istnieją już w niektórych 
państwach europejskich. Najważniejsze pytanie dotyczy odpowiedzialności za organi-
zację programów powitalnych. Wspominają o tym w swoim artykule Zapata-Barrero, 
Garcia i Montijano zastanawiając się, czy wsparciem migrantów krótkoterminowych po-
winni zajmować się pracodawcy, organizacje pozarządowe czy instytucje państwowe36. 

33 Ibidem.
34 Jest to szczególnie ważne dla imigrantów, którzy korzystają z usług agencji pośrednictwa pracy.
35 Constructing an architecture of protection of human and trade union rights, for migrant workers and 

their families, Global Unions Statement to the 2nd Global Forum on Migration and Development, Philippines 
2008, http://www.migrationanddevelopment.net/perspectives-positions/global-unions-statement-to-the-2-
nd-global-forum-on-migration-and-development (retrieved on September 26th, 2009).

36 R Zapata-Barrero, R. Garcia Faundez, E. Montijano Sanchez, op. cit.
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Warto podkreślić, że problemy, jakie pojawiają się podczas pobytu, często są rezultatem 
błędów popełnionych na wcześniejszych etapach. Migranci są zazwyczaj nieświadomi 
swoich praw i obowiązków, nie są połączeni z żadną grupą wsparcia ani instytucją, która 
mogłaby monitorować miejsce ich pracy i być pierwszym kontaktem na ewentualność 
wypadku przy pracy, problemów z pracodawcami czy innych kłopotów, np. zdrowotnych. 
Rola urzędników zajmujących się migrantami w państwach przyjmujących ogranicza się 
zazwyczaj do wydawania odpowiednich dokumentów wjazdu i pobytu37. Próby rozsze-
rzenia kontroli państwa na obszary takie jak kontrola warunków pracy czy warunków 
socjalnych zostały wprowadzone w nielicznych państwach europejskich. Grupą szczegól-
nego ryzyka są migranci podejmujący pracę w gospodarstwach domowych. Specyficzna 
forma zatrudnienia, która zakłada, że pracownik mieszka w miejscu zatrudnienia wraz 
z pracodawcą może prowadzić do wielu nadużyć38. W takich sytuacjach tradycyjna for-
ma monitoringu miejsca pracy, jaka sprawdza się w przypadku dużych przedsiębiorstw, 
nie będzie skuteczna i indywidualny nadzór pracowników społecznych mógłby odnieść 
lepszy skutek.

Problemy, na jakie napotyka migrant po powrocie do swojego kraju, zależą od tego, 
czy jego wyjazd był jednorazowy, czy będzie on powtarzany i stanie się cyrkulacyjny. 
W przypadku powtarzalnych wyjazdów niektórzy badacze wskazują na ryzyko alienacji 
i braku przynależności zarówno „tam”, w kraju przyjmującym, jak i „tu” – w domu, gdzie 
życie płynie swoim torem podczas nieobecności migranta, który po powrocie za każdym 
razem musi stawić czoła innej rzeczywistości39.

5. ZARZĄDZANIE MIGRACJAMI KRÓTKOTERMINOWYMI  
– POZIOMY, AKTORZY, DOBRE PRAKTYKI

W tej części autorki chciałyby zastanowić się nad problemem podziału odpowiedzialno-
ści między aktorów zaangażowanych w proces migracji krótkoterminowych. Główny cel 
stanowi próba ustalenia, kto jest zaangażowany, na jakich poziomach oraz jakiego typu 
działania są podejmowane w celu poprawy sytuacji migrantów. Skupimy się na dwóch 
początkowych fazach procesu migracyjnego i zmianach, jakie mogłyby zostać wprowa-
dzone w celu lepszego przygotowania migrantów do pobytu i pracy w państwie przyjmu-
jącym.

Według autorów raportu Migracja czasowa i cyrkulacyjna: ocena wprowadzonej po-
lityki publicznej jesteśmy obecnie świadkami fazy zderegulowanej liberalizacji40. Relacje 
opierają się na kooperacji pomiędzy rządami państw wysyłających i przyjmujących, po-
między rządami a władzami lokalnymi lub nawet pomiędzy rządami państw wysyłają-

37 Ibidem.
38 W takiej sytuacji na przykład grafik godzin pracy jest trudny do określenia oraz przeważnie nieprze-

strzegany. 
39 P. Kaczmarczyk, op. cit., s. 20.
40 Patrz tabela 1.
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cych i agencjami pośredniczącymi w zatrudnieniu, związkami zawodowymi czy organi-
zacjami przedsiębiorców. Podstawowe zasady są ustalane na poziomie rządowym.

Trudności w zarządzaniu migracjami krótkoterminowymi mogą wynikać z mnogo-
ści zaangażowanych w ten proces aktorów. W Global Unions Statement to the 2nd Global 
Forum on Migration and Development41, wymieniono kilka typów aktorów istotnych dla 
ustanowienia zrównoważonej polityki migracyjnej:
 • rządy,
 • władze lokalne,
 • jednostki sektora prywatnego,
 • narodowe i sektorowe związki zawodowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • organizacje zrzeszające migrantów oraz diaspory.

Zakładamy, że powodem trudności w zarządzaniu wspomnianym typem migracji 
jest brak relacji między aktorami oraz niejasna struktura, sposób działania i posiadane 
kompetencje. Coraz częściej aktorzy zaangażowani w zarządzanie migracjami funkcjo-
nują na wielu poziomach (ponadnarodowym, narodowym/regionalnym, lokalnym, sek-
torowym), co dodatkowo utrudnia proces komunikacji i wymiany dobrych praktyk.

Autorzy Global Unions Statement postulują, aby przepisy prawne i procedury do-
tyczące migracji czasowych były regulowane pod auspicjami ONZ, ponieważ dotyczą 
one zjawiska ogólnoświatowego, w które zaangażowane są jednocześnie kraje odległe 
nie tylko w sensie geograficznym, ale i ekonomicznym czy politycznym. W maju 2007 
roku Unia Europejska przedstawiła dokument Communicate on architecture of protec-
tion of human and trade union rights, for migrant workers and their families. Pokazuje to, 
że problemy migrantów krótkoterminowych są zauważane w UE oraz że podejmowane 
są próby ich rozwiązania. Według dokumentu, obecna strategia polega na utworzeniu pi-
lotażowego programu partnerstwa pomiędzy Komisją Europejską, krajem członkowskim 
i wybranym krajem trzecim, które mogłoby posłużyć do budowania modelu przyszłych 
regulacji.

Komponenty takiej współpracy dzielą się na zobowiązania, jakie podejmuje państwo 
spoza Unii, oraz te, jakie spełnić muszą Komisja i państwo członkowskie. Pośród zadań 
Komisji i państwa członkowskiego wymienić należy:
 • polepszenie szans na legalną migrację dla obywateli państwa trzeciego,
 • wsparcie państwa trzeciego w poprawie zdolności zarządzania legalnymi przepływa-

mi migrantów,
 • środki zaradcze mające na celu zapobieżenie ryzyku brain drain i promocję migracji 

cyrkulacyjnej lub powrotnej,
 • poprawa lub/i ułatwienie procedur wydawania wiz na pobyty krótkoterminowe dla 

obywateli państwa trzeciego.

41 Grupa Global Unions obejmuje: Miedzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (Internatio-
nal Trade Union Confederation, ITUC), której członkowie liczą 168 milionów w 155 krajach, Światową Fe-
derację Związków Zawodowych (Global Union Federations, GUFs), która reprezentuje odpowiednie sektory 
oraz narodowe i regionalne związki na poziomie międzynarodowem, a także Komitet Doradczy Związków 
Zawodowych OECD (Trade Union Advisory Committee, TUAC).
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Początkowa faza procesu migracji odgrywa bardzo ważną rolę dla powodzenia całe-
go procesu. Opinia ta znajduje swoje potwierdzenie w projektach Komisji Europejskiej. 
Jeden z wymienionych wyżej elementów programów komisji zakłada, że projekt: powi-
nien wspierać państwo trzecie w poprawie zdolności zarządzania legalnymi przepływami 
migrantów42. W tym samym dokumencie znajdujemy bardziej specyficzny opis tego, 
co rozumiane jest pod tym sformułowaniem:
 • zapewnianie informacji na temat potrzeb rynkowych państw członkowskich UE, jej 

wartości i wymagań wobec osób emigrujących tam,
 • zapewnianie szkolenia językowego i technicznego dla osób z konkretną perspektywą 

zatrudnienia za granicą, przed wyjazdem,
 • usługi pośrednictwa pracy.

Innym przykładem może być program Komisji Europejskiej Programme de gestion 
integral de l’immigration saisonnière planowany na okres pomiędzy styczniem 2006 
a czerwcem 2008, który miał na celu wprowadzenie systemu zarządzania sezonową mi-
gracją pracowników z Maroko do grupy rolniczych regionów w Hiszpanii. Celem było 
rozwinięcie legalnych form migracji dla pracy czasowej pomiędzy dwoma regionami, 
zawierających całościowy system zarządzania dla wszystkich etapów relacji pracownik-
pracodawca oraz pionierskie usługi mające na celu pozyskanie zainteresowania pracow-
ników dla programu, zapobieżenie nielegalnym praktykom wyjazdowym oraz zagwaran-
towanie powrotu po okresie sezonowego zatrudnienia. Do działań należało stworzenie 
dwóch „Centrów pracy sezonowej” w Benslimane i Caratayi, udostępnienie serwera in-
ternetowego umożliwiającego komunikację pomiędzy tymi dwoma centrami oraz po-
wstanie organizacji pozarządowej (NGO) dla zachowania zrównoważenia programu43. 
Jednym z celów projektu KE „Wsparcie ruchu ludności” (styczeń 2005 – grudzień 2008) 
było wzmocnienie i wyspecjalizowanie Narodowej Agencji Promocji Zatrudnienia 
i Umiejętności Maroko (ANAPEC). W celu wsparcia projektu utworzeno cztery regio-
nalne agencje wyspecjalizowane w sprawach międzynarodowych44.

Kolejnym sposobem osiągania celów projektu jest zapewnianie szkoleń dla poten-
cjalnych migrantów poprzez:
 • przeprowadzenie programu uświadamiającego na temat legalnej migracji dla ludności,
 • stworzenie programu szkoleniowego dotyczącego środowiska zawodowego UE dla 

potencjalnych migrantów,
 • stworzenie modułowego programu szkoleniowego zaadaptowanego do potrzeb biz-

nesu europejskiego.
Podobne programy są również wprowadzane poza Europą. Bangladesz, Filipiny i Sri 

Lanka rozwinęły praktykę przygotowywania migrantów do pracy i życia za granicą po-
przez Przedwyjazdowe Seminarium Orientacyjne (PDOS). Organizacje odpowiedzialne 
za program są podległe rządom, jednak ściśle współpracują z organizacjami pozarządo-
wymi, prywatnymi agencjami, ale także z ciałami międzynarodowymi, takimi jak Mię-
dzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM).

42 Circular migration and mobility partnerships… 
43 Ibidem.
44 Ibidem.
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Innym interesującym przykładem jest program prowadzony pod patronatem Ko-
misji Europejskiej od 2007 roku. Migracja czasowa i cyrkulacyjna pomiędzy Kolumbią 
i Hiszpanią: model konsolidacji i powtarzania powstał w 2000 roku stworzony przez Unio 
de Pagesos regionalny Związek Rolników z Katalonii w Hiszpanii. Przy współpracy z Mi-
nisterstwem Pracy rekrutowani byli pracownicy z Kolumbii, Maroka i Rumuni. Związek 
Rolników brał odpowiedzialność za sprawy logistyczne, kwaterunek i monitorowanie 
miejsca pracy. Dodatkowo, Związek Rolników powołał do istnienia fundację, której za-
daniem jest dbanie o dobro pracowników. Fundation Agricultores Solidaris jest odpowie-
dzialna również za program powitalny zapewniający nowo przybyłym imigrantom infor-
macje na temat opieki zdrowotnej, transferów pieniężnych oraz prawa pracy45.

Kolejnym przykładem programu KE zawierającym elementy wsparcia migranta 
po przyjeździe do kraju, jest Centrum informacji i zarządzania migracją zainicjowane 
przy współpracy Hiszpanii, Francji i Mali. Jednym z elementów tego programu jest usta-
nowienie mechanizmu powitalnego, orientacyjnego i asystującego dla potencjalnych mi-
grantów46.

W World Migration Report znajdujemy zapis: równe traktowanie pracowników lo-
kalnych i imigrantów jest szanowaną zasadą międzynarodowych praw człowieka i pra-
wa pracy47. Problemy dotyczące migrantów krótkoterminowych zawierają się w dwóch 
głównych obszarach: po pierwsze, brakuje procedur i ustalonych kroków postępowa-
nia w przypadku łamania praw, po drugie, imigranci często są gotowi na ograniczenie 
swoich podstawowych praw, ponieważ nawet przy ograniczonych prawach ich zarobki 
są wciąż znaczenie wyższe niż w krajach pochodzenia.

W przypadku migrantów krótkoterminowych trudno wypracować skuteczny system 
kontroli pracodawców. Pojawia się również pytanie, jakie instytucje państwowe powin-
ny takie kontrole prowadzić i czego powinny dotyczyć: warunków pracy, warunków za-
kwaterowania (jeśli zapewnia je pracodawca). Niektórzy autorzy twierdzą, że wiele z tych 
problemów mogłoby zostać rozwiązanych, gdyby migrantom dać prawo członkostwa 
i formowania związków zawodowych. Umożliwiłoby im to egzekwowanie swoich praw 
w miejscu pracy, ale i pomogło podejmować kampanie na rzecz poprawy ich sytuacji. 
Przy tego typu propozycji pojawia sie pytanie, czy migranci krótkoterminowi, nastawieni 
na maksymalizację zysku w ograniczonym czasie, będą zainteresowani walką o własne 
prawa.

Na koniec warto przybliżyć jeszcze jeden istotny aspekt migracji krótkoterminowych 
– korzyści dla państw wysyłających. Promując tworzenie programów bilateralnych UE 
stara się wdrażać model nazywany win-win-win situation, w którym wszystkie strony za-
angażowane w proces migracji (migranci, państwo wysyłające i państwo przyjmujące) 
zyskują. Koncepcja migracji krótkoterminowych i cyrkulacyjnych zakłada, że imigranci 
poza przesyłaniem środków pieniężnych do kraju pochodzenia, będą również zdobywali 

45 K. Newland, D. Agunias, A. Terrazas, Learning by Doing… ; Circular migration and mobility partner-
ships…

46 Circular migration and mobility partnerships…, s. 16.
47 World Migration Report 2008.
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nowe umiejętności, które w połączeniu z zarobionymi pieniędzmi pomogą im zakładać 
działalność gospodarczą w kraju pochodzenia.

W 2001 roku Unio de Pagesos utworzyło organizację pozarządową Fundatio Pagesos 
Solidaris, której głównym celem miało być wpieranie projektów współrozwoju w krajach 
partnerskich (będących krajami pochodzenia migrantów)48. Pomoc można podzielić na  
2 fazy: przygotowawczą – uczenie migrantów, jak wprowadzać w życie i planować lokal-
ne projekty rozwojowe oraz wspierającą – zapewnianie wsparcia we wdrażaniu projektów 
w krajach pochodzenia. Pierwsza faza, gdy migranci są w Hiszpanii. Mogą oni uczestni-
czyć w seminariach i warsztatach, gdzie specjaliści uczą ich, jak rozpisać projekt i koor-
dynować wszystkie kroki aż do jego zakończenia. Projekty mają na celu wprowadzanie 
zmian w społecznościach pochodzenia imigrantów. W drugiej fazie migrantom oferuje 
się wsparcie w kraju pochodzenia po powrocie z migracji. W Kolumbii istnieje sieć ko-
mórek i lokalnych współpracowników oferujących pomoc migrantom podczas realizacji 
projektu. Ostatni projekt zorganizowany przez fundację w 2008 roku to Mil temporas, 
Mil agents (Tysiąc pracowników, tysiąc nośników rozwoju). Migranci krótkoterminowi 
z Kolumbii są uczeni, jak rozpoznać i wzmacniać inicjatywy prowadzące do zwiększania 
dochodów w społecznościach, z których pochodzą. Ta propozycja została oparta na za-
łożeniu, że: każdy pracujący migrant jest potencjalnym nośnikiem współrozwoju, i z tego 
względu, aby pobudzić rozwój w kraju pochodzenia, każdy pracownik czasowy udający się 
do Katalonii musi określić, jaką inicjatywę prorozwojową podejmie po powrocie do swojego 
kraju. Celem tej inicjatywy jest skłonienie pracowników czasowych do odgrywania aktyw-
nej roli w rozwijaniu lokalnej społeczności49.

Pomysł współrozwoju wprowadzony w projekcie może być postrzegany jako ogólny 
kierunek, w którym powinny iść programy zajmujące się migracjami krótkookresowymi 
i cyrkulacyjnymi w przyszłości.

6. WNIOSKI

Proces migracji niesie ze sobą zarówno zyski, jak i straty dla zaangażowanych aktorów. 
W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem cieszą się nowe formy mobilności 
tymczasowej, które w założeniu mają prowadzić do osiągnięcia optymalnych korzyści 
przez wszystkie strony. Trudno jest wytyczyć ostre granice pomiędzy migracjami tym-
czasowymi, krótkoterminowymi i cyrkulacyjnymi. Jednak powstaje na ten temat coraz 
więcej badań i opracowań, które pozwalają lepiej zrozumieć te nowe procesy.

Dla rządów migracja krótkoterminowa i cyrkulacyjna jest kompromisem pomiędzy 
kosztami związanymi z migracją długoterminową i problemami oraz zagrożeniami, ja-
kie ze sobą niesie, a potrzebami rynku pracy, zwłaszcza w sektorze pracy niewymagającej 
wysokich kwalifikacji (np. pracy sezonowej). Rządy wielu państw UE mając na uwadze 

48 Bolivia, Colombia, Morocco, Romania.
49 Pagesos Solidaris (Farmers Solidarity Foundation), Good Practices on Labour Migration Database, 

ILO, http://www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.showPractice?p_lang=en&p_practice_id=46 (retrieved 
on November 17th, 2009).
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zapotrzebowanie na cudzoziemskich pracobiorców i pamiętając o problemach społecz-
nych, jakie powstały wskutek migracji długoterminowej na przestrzeni wielu lat, skła-
niają się do programów migracji krótkoterminowych czy cyrkulacyjnych, aby korzystać 
z usług pracowników przez wyraźnie określony czas. Rozwój nowego podejścia do mi-
gracji tymczasowej powinien opierać się na wiedzy, jaką kraje te wyciągnęły z doświad-
czeń powojennych programów dla gastarbeiterów. Kwestią, od której należałoby rozpo-
cząć, jest legalne uznanie tej grupy przez instytucje państw przyjmujących. Migranci 
krótkoterminowi i cyrkulacyjni, podobnie jak migranci nielegalni, są gotowi zgodzić 
się na niską płacę, trudne warunki bytowe i niewiele praw, aby poprawić sytuację swojej 
rodziny. Z drugiej strony migranci krótkoterminowi oraz cyrkulacyjni przyczyniają się 
do rozwoju ekonomii, korzystają z usług lokalnie i mają kontakt z społecznością. Istot-
ne jest zatem, aby uznać pozytywną rolę, jaką migranci odgrywają w kraju pochodzenia 
i przyjmującym, pamiętając o poszanowaniu praw człowieka i prawa pracy. Współpraca 
różnych poziomów władzy, począwszy od poziomu rządowego przez regionalny na lo-
kalnym kończąc, z organizacjami pozarządowymi i innymi przedstawicielami społe-
czeństwa obywatelskiego, powinna doprowadzić do wypracowania form instytucjonali-
zacji programów migracji krótkoterminowej i cyrjulacyjnej, które zabezpieczałyby prawa 
migrantów i stwarzały dogodne warunki dla harmonijnej koegzystencji z przedstawicie-
lami społeczności lokalnej. Ze względu na czasową formę tej migracji, monitoring jest 
sprawą mocno złożoną. Pytanie, kto powinien być odpowiedzialny za wspieranie i mo-
nitorowanie warunków pracy i bytu migrantów, należy do jednych z najtrudniejszych. 
Jak pokazują przykłady, krótki pobyt migrantów oraz ich ograniczone prawa wpływają 
negatywnie na kontakt z instytucjami państwowymi, co w efekcie sprawia, że są pozosta-
wieni sami sobie. Z tego powodu współpraca między władzami, organizacjami pozarzą-
dowymii pracodawcami w projektowaniu i koordynowaniu migracji krótkoterminowej 
wydaje się być najlepszym i zarazem koniecznym rozwiązaniem. Jednocześnie należy pa-
miętać o jasnym podziale obowiązków pomiędzy różnych aktorów na różnych etapach 
tego procesu (rekrutacja, transport, kontraktowanie pracowników, zapewnienie miesz-
kania itp.) Rekrutacja nie powinna pozostawać jedynie w rękach sektora prywatnego, 
poza kontrolą państwa. Zarządzanie mające zysk finansowy za główny priorytet może 
bowiem prowadzić do nadużyć praw migrantów oraz innych negatywnych zjawisk o cha-
rakterze społeczno-gospodarczym, a tym samym ujemnie wpływać na szeroko rozumia-
ne bezpieczeństwo – zarówno w krajach przyjmujących jak i wysyłających.

Dobrze zarządzany program migracji krótkoterminowej lub cyrkulacyjnej może być 
efektywny zarówno dla państwa wysyłającego jak i przyjmującego, przede wszystkim 
dzięki redukcji problemów związanych z niedoborem na rynku pracy państwa przyjmu-
jącego oraz rozwojowi państwa wysyłającego poprzez transfer środków pieniężnych i re-
dukcję bezrobocia. Rozwój takich programów musi być możliwie elastyczny i nie nad-
miernie zbiurokratyzowany, aby móc realnie odnosić się do zmieniających potrzeb oraz 
warunków rynku i pracodawców. Ze względu na bardzo dynamiczny charakter rynku 
pracy, system ten musi nieustannie monitorować i analizować aktualne żądania i warun-
ki na tym polu. Przy rozwijaniu programów migracji krótkoterminowej i cyrkulacyjnej 
należy brać pod uwagę udział władz lokalnych, prywatnych przedsiębiorców oraz orga-
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nizacji zrzeszających pracowników. Przed twórcami omawianych programów stoi zatem 
niezwykle trudne i kompleksowe zadanie. Powinny one z jednej strony być dostosowa-
ne do potrzeb rynku pracy, uznawać grupę migrantów krótkoterminowych i curkula-
cyjnych, zabezpieczać ich prawa oraz równe traktowanie, a jednocześnie mają zachęcać 
migrantów do powrotu do krajów pochodzenia poprzez zapewnienie im wsparcia i sku-
teczną reintegrację skutkującą w rozwoju państwa wysyłającego.

Migracja krótkoterminowa w ostatnich latach zyskała zainteresowanie wielu rządów 
jako nowy sposób zrównoważonego zarządzania pracownikami zagranicznymi. Aby móc 
odpowiedzieć na pytania rodzące się w związku z tym nowym zjawiskiem, konieczne 
są badania zarówno teoretyczne jak i empiryczne na tym polu. Zrozumienie, jak działa 
migracja krótkoterminowa, jakie są jej konsekwencje i jak nią zarządzać, aby osiągnąć 
efekt „potrójnego zwycięstwa” (win, win, win effect), to jedno z głównych zadań, jakie 
stoją przed politykami oraz badaczami migracyjnymi w najbliższych latach.
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INTEGRATION CHALLENGES IN SHORT-TERM MIGRATION

In migration studies two factors used to be predominant – time and distance. Migration was 
perceived as a change of residence and researchers investigated for how long, from where and 
to which destination the migrants were moving. Today the two factors seem to be less important 
and it has become much more complicated to describe and define contemporary international 
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movements of people. Permanent and long-term migration has been followed by new forms of 
mobility: temporary, circular and short-term migration, which relate to frequent and repeated 
movements between several countries. The temporary modes of migration enable states to 
react quickly in the face of changing conditions on labour markets, bringing at the same time 
a big organizational challenge. 
The idea of temporary migration has appeared in the Western Europe already during the 
economic boom after the World War II. In the post-war Europe the industrial development was 
followed by a growing demand for labour force, which resulted in bilateral agreements allowing 
citizens of other countries for temporary work in Germany, Great Britain, France or Netherlands. 
However, the lack of experience in managing migration along with low awareness on social 
consequences of the taken actions led to the transformation of the initial temporary mobility 
into permanent migration. Contemporary challenges concerning immigrant integration in the 
Western European states are partially a result of the political decisions taken in the 1950’s and 
1960’s.. 
Based on the former experiences European governments have been looking for a model of 
temporary migration, which would allow to avoid immigrant settlements in receiving countries. 
Such factors as revolution in communication and on-going integration of the European Union 
also facilitate emerging of the new forms of short-term mobility. An inflow of foreigners is 
always a challenge for a receiving country and today governments must answer the question 
of, how to manage the new modes of mobility in a way that will bring optimum benefits, 
while maintaining domestic and international security. The aim of this article is to present new 
problems, which immigrants and receiving states face because of the short-term and circular 
movements. The author wants to highlight that despite the temporary character of migration 
one cannot neglect the question of integration. 
Building new effective programs of short-term and circular migration is a very complex task 
engaging different actors at various levels. Yet these efforts may result in “win-win-win effect”, 
bringing benefits to all participants – immigrants and receiving and sending countries. Such a 
sustainable migration policy is supposed to create stable relations based on mutual benefits. 
This, in turn, would facilitate the maintenance of domestic and international safety of European 
countries, which seems to be particularly important in the view of the contemporary socio-
economic crisis.

Key words: temporary migration, short-term migration, circular migration, UE immigration 
policy, integration policy, domestic and international safety


