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Tytuł: Migracje międzynarodowe a polityka Unii Europejskiej  

Szacuje się, że każdego dnia na całym świecie 45 tysięcy osób musi opuszczać własne domy z 
powodu konfliktów, prześladowań lub przemocy. Końcem 2017 roku liczba osób wysiedlonych 
wyniosła prawie 68,5 miliona w skali globu. Na tę wartość składa się 25,4 mln uchodźców, 40 
mln przesiedleńców wewnętrznych (IDPs) oraz 3,1 mln szukających azylu. 85 % ze wszystkich 
tych osób znalazło schronienie w krajach rozwijających się, z czego 52 % to dzieci. [1] 

Słowem wstępu 

Migracje towarzyszyły ludzkości od wieków – od  trybu koczowniczego poprzez migrowanie 
„za chlebem” po studentów zagranicznych. W debacie publicznej migracje coraz rzadziej są 
odbierane jako szansa i możliwość rozwoju; dziś stają się zagrożeniem dla bezpieczeństwa 
kraju i często bywają kością niezgody.  

Wychodząc od wciąż aktualnej teorii systemów – światów można podzielić glob na centrum, 
półperyferie i peryferie. Teoria zależności, zaproponowana przez A. Franka, zakłada, że 
światowy system kapitalistyczny jest zorganizowany jako łańcuch łączący bogate narody 
„rdzenia” - metropolie (tu: narody europejskie), z mniej rozwiniętymi narodami „peryferii” – 
państwa satelickie [2]. Narody centralne są w stanie wyzyskiwać narody peryferyjne z powodu 
swojej siły gospodarczej i militarnej. Frank uważa kraje peryferiów nie tyle za nierozwinięte 
(ang. undeveloped), ale gospodarczo zacofane (ang. underdeveloped).  

Wallerstein twierdził, że państwa rdzenia przynajmniej od 1640 roku specjalizują się w 
produkcji o wyższej wartości oraz przywłaszczają sobie nadwyżki z krajów peryferii i 
półperyferii [3]. Jako półperyferie Wallerstein rozumie państwa, które stanowią bufor 
pomiędzy centrum a peryferium po II Wojnie Światowej. W tej koncepcji kapitalizm rodzi się 
jako nowy system – świat; tenże argument Wallersteina wciąż mocno wpływa na środowiska 
naukowe, mówiące o pogłębieniu relacji centrum – peryferie. Wówczas umacnianie państw 
rdzenia prowadzi do większej eksploatacji państw satelickich.  

Rynek państw satelickich, nazywany też rynkiem peryferyjnym, jest znacznie obciążony.  
Przede wszystkim następuje eksploatacja surowców przez państwa rdzenia oraz 
wykorzystywanie taniej siły roboczej. Jednocześnie rynek peryferyjny jest rynkiem zbytu dla 
centrum, co skutkuje niekorzystnym bilansem handlowym. Z powodu migracji następuje 
„drenaż mózgów”, czyli odpływ wiedzy i najzdolniejszych jednostek z peryferii do krajów 



centrum. W ten sposób słaba pozycja peryferii zostaje utrwalona nie tylko w łańcuchu 
produkcyjnym, ale także jeśli chodzi o kapitał ludzki. Stale pogarszająca się sytuacja 
ekonomiczna potęguje się poprzez względnie wysoką umieralność, a nierzadko w tym samym 
czasie wysoki przyrost naturalny. Każdy z tych czynników, połączony z łatwym dostępem do 
informacji, przyczynia się do masowego odpływu ludności z peryferii w celu migracji 
zarobkowych.  

Procesy natury polityczno – ekonomicznej od zawsze wzmacniały migracje międzynarodowe. 
Państwa centrum przyciągają migrantów z peryferii w okresie wzrostu. W czasie regresu bądź 
stagnacji zanika zapotrzebowanie na „ręce do pracy”, w wyniku czego migranci zostają 
wypchnięci z powrotem. W ten sposób tworzą się dzielnice fawel i slumsów. 

W kontekście rosnących nierówności pomiędzy państwami na świecie, rośnie 
prawdopodobieństwo migracji. Bieda i konflikty to tylko niektóre z przyczyn, dla których 
ludzie decydują się na taki krok. Do kategorii migracji przymusowych – prócz przypadków 
przemytu i handlu ludźmi, uchodźctwa politycznego, procesu ubiegania się o azyl – coraz 
częściej zalicza się uchodźctwo środowiskowe. Ta nowa kategoria migranta przymusowego 
obejmuje sytuacje, kiedy z powodu globalnego ocieplenia i pustynnienia obszarów czy 
katastrof naturalnych, dochodzi do licznych emigracji z terenów poszkodowanych. To 
warunkuje kolejne fale uchodźcze, zwłaszcza z terenów afrykańskich do chłodnej Europy. [4] 

Uchodźctwo  

Uchodźca to specyficzna kategoria migranta. Co warto zaznaczyć, każdy uchodźca jest 
migrantem, ale nie każdy migrant jest uchodźcą. Zdarza się, że terminy „imigrant” i „uchodźca” 
stosowane są tożsamo, choć jest to błąd. Uchodźca ucieka w strachu o własne życie, obecnie 
głównie z terenów objętych wojną. Według raportu UNHCR na 2017 rok, największe fale 
uchodźcze generuje Syria, Afganistan, Sudan Południowy, Birma i Somalia. [5] 

Państwo Liczba osób wysiedlonych 
Syria 6,3 mln 
Afganistan 2,6 mln 
Sudan Południowy 2,4 mln 
Birma 1,2 mln 
Somalia 986,400 

Źródło: Global Trends. Forced Displacement in 2017, UNHCR, 2018  

 Z tych pięciu krajów pochodzi dwie trzecie (68%) uchodźców w skali światowej. Co ważne, 
większość fal uchodźczych pozostaje w regionie. Dla przykładu, 75 % uchodźców syryjskich 
(4,7 mln osób) zostało przyjętych przez Turcję, Irak, Jordanię i Liban, a około 95% uchodźców 
afgańskich przyjął Pakistan i Iran. 

Tak więc to nie Europa jest destynacją głównych fal migracji przymusowych, lecz kraje 
ościenne. Wydaje się to być całkiem logiczne. Osoba uciekająca przed zagrożeniem chętniej 
ulokuje się w kraju bliskim geograficznie i podobnym kulturowo. Daje to także możliwość 
ewentualnego powrotu, gdy niebezpieczeństwo w kraju rodzimym minie. Co do zasady, kraje 



europejskie przyjmują niewiele osób szukających azylu. Jedynie Niemcy znajdują się w 
czołówce państw przyjmujących najwięcej uchodźców. [6] 

Państwo Liczba przyjętych uchodźców  
Turcja 3,5 mln 
Pakistan 1,4 mln 
Uganda 1,4 mln 
Liban 998,900 
Iran 979,400 
Niemcy 970,400 
Bangladesz 932,200 
Sudan 906,600  

Źródło: Global Trends. Forced Displacement in 2017, UNHCR, 2018 

Wnioskując z tabeli, na pierwszym miejscu plasuje się Turcja, która roku poprzedniego przyjęła 
3,5 miliona uchodźców, następnie Pakistan - 1,4 mln, Uganda – 1,4 mln, Liban, Iran i Niemcy 
prawie milion osób,  Bangladesz – 932 tys., Sudan – 907 tys.  

Wysoki udział Turcji w przyjmowaniu uchodźców może brać się z umowy pomiędzy Unią 
Europejską i Turcją, podpisaną w 2016 roku. Porozumienie polega na transferze migrantów 
pomiędzy stronami, co szerzej opisuję później. Jak wspominałam wcześniej, bliskość 
geograficzna sprzyja wzmożonym ruchem uchodźczym. Turcja, Liban i niewidniejąca w tabeli 
Jordania przyjmują uchodźców głównie z Syrii i Palestyny. Pakistan i Iran przyjmują 
uchodźców z pogrążonego w długoletniej wojnie Afganistanu. Sudan i Uganda zaś przyjmują 
uchodźców głównie z Demokratycznej Republiki Konga oraz z Południowego Sudanu, państwa 
powstałego w 2011 roku w wyniku odłączenia się od Sudanu. Od tego czasu Sudan Południowy 
nie może uporać się z wewnętrznymi konfliktami i rebeliami. [7]  

Według danych Eurostatu, do państw Unii Europejskich zgłosiło się 1,322,845 osób 
ubiegających się o azyl w roku 2015, później tę datę ogłoszono początkiem „kryzysu 
uchodźczego”. [8] Ta liczba przeraża nie tylko sceptyków procesów migracyjnych, gdyż jest 
rzeczywiście wielka. Choć jeśli porówna się ją do mieszkańców Unii Europejskiej (28 państw 
-508 milionów  [9]), odsetek ten stanowi 0,25% całkowitej ludności. Tak czy inaczej w tym 
samym roku przyznano azyl tylko 18,110 osobom. Podobnie sytuacja wygląda w latach 
następnych. W roku 2016 złożono 1,260,910 wniosków o azyl, ale zaakceptowano jedynie 23% 
z nich. [10] W roku 2017 sytuacja się zmieniła nieznacznie - z 712,235 wniosków przyjęto ich 
34 %. [11] Mowa tutaj o całej Unii Europejskiej, choć kraje, które naprawdę przyjęły najwięcej 
uchodźców to wspomniane już Niemcy, następnie Francja, Zjednoczone Królestwo i Austria.  
Liczba ostateczna zaakceptowanych wniosków to liczba osób, którym przyznano status 
uchodźcy.  

Obserwuje się znaczną zmianę wśród nacji migrantów przybywających do Europy, mianowicie 
zmniejsza się udział ludności azjatyckiej na rzecz afrykańskiej. W rezultacie obywatele 
afrykańscy w 2016 roku stanowili prawie dwie trzecie nielegalnych migrantów 
przybywających do wybrzeży UE. Przybywają głównie osoby z Maroka, Algierii, Sahary 
Zachodniej, Tunezji, Gwinei, Mali, Wybrzeża Kości Słoniowej, Senegalu. Według 
najnowszych danych, w styczniu 2019 roku do Hiszpanii przez Maroko dotarło prawie cztery 



tysiące osób z terenów Afryki Północnej i Subsaharyjskiej (więcej: 
https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-
map/?fbclid=IwAR2psCefhVmACBqp0EZAfVTy-
n8WzfGPJz5M9z2PTd8QEiJfF6ajw4I8S4A)  

Migracje nieprzymusowe 

Osoba, która przyjeżdża do Europy szukając pracy, nie musi zostać tam na stałe. Europa bywa 
miejscem postoju dla migranta w dalszej podróży. Choć ta kwestia oraz migracje powrotne do 
kraju pochodzenia są niechętnie podejmowane przez media, to nie można zaprzeczyć, że są 
powszechne. Łatwo zapomnieć, że na liczbę imigrantów rocznie zawsze przypada liczba 
emigrantów: 

 

Państwo Przypływ populacji zagranicznej Odpływ populacji zagranicznej 
Rok 2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Austria 154,260 198,658 158,746 76,517 80,141 89,026 
Belgia 106,345 128,762 103,187 64,913 59,845 48,656 
Hiszpania 264,486 290,005 354,460 319,989 249,230 241,795 
Holandia 139,348 159,483 182,160 83,443 85,190 89,920 
Irlandia 43,700 49,300 53,900 30,000 27,500 29,100 
Niemcy 1,342,529 2,016,241 1,720,190 765,605 859,279 1,085,383 
Norwegia 61,429 59,068 58,508 23,320 27,384 30,730 
Węgry 26,004 25,787 23,803 10,828 10,373 10,464 
Zjednoczone 
Królestwo 

504,000 481,000 454,000 171,000 164,000 195,000 

Źródło: Inflows of foreign population into OECD countries and Russia, International Migration Outlook 2018, OECD 2018; 
Outflows of foreign population from selected OECD countries, International Migration Outlook 2018, OECD 2018 
 
Główna myśl, która wywodzi się z powyższych danych jest taka, że (z wyjątkiem Norwegii i 
Węgier w 2014 i Zjednoczonego Królestwa w 2014 i 2015) każdego roku państwa tracą 
przynajmniej 40 % ludności, która napłynęła. [12] [13] Drastyczne różnice pomiędzy ilością 
napływu i odpływu populacji zagranicznej można zaobserwować w 2014 roku w Hiszpanii, 
kiedy to wyjechało więcej niż wjechało oraz w roku 2015, wówczas wyemigrowało 86 % liczby 
imigrujących. Poza wyrazistym przykładem Hiszpanii, różnica udziału procentowego 
imigrantów i emigrantów w ciągu jednego roku waha się pomiędzy 40 % a 60 %.  

Popularność Hiszpanii wiąże się z jej położeniem na szlaku migracyjnym wiodącym z Maroka. 
Tenże przypadek został szerzej opisany tutaj: https://www.sdirect24.org/single-
post/2018/08/28/Maroko---Hiszpania-nowym-szlakiem-migracyjnym. Znaczny odpływ 
ludności z Hiszpanii może świadczyć o dalszej migracji, do kolejnych krajów europejskich. 
Migranci przybijający do brzegów hiszpańskich zazwyczaj ubiegają się o azyl, co może 
wpływać na duży wzrost liczby migrantów w Hiszpanii w kolejnych latach. Półwysep Iberyjski 
jest chętnie wybierany nie tylko przez ludność afrykańską, ale przede wszystkim 
latynoamerykańską z powodu historii kolonialnej oraz kulturowej kompatybilności.  



W takim razie skąd powszechne wrażenie inwazji? Głównie konstrukt polityczny i medialny 
nie pozwalają dostrzec, że północna część świata jest poza głównym zasięgiem fal 
migracyjnych i uchodźczych. Sam termin „kryzys migracyjny” bądź „kryzys uchodźczy” jest 
nieprecyzyjny, bowiem zgodnie z naukami migracyjnymi, kryzys migracyjny zachodzi, gdy 
liczba imigrantów przekracza 12 % ogółu społeczeństwa.  

Właściwie, duże fale uchodźców nie są novum dla Unii Europejskiej, Warto przypomnieć, że 
w latach 1991 i 1995 wówczas piętnasto - krajowa Unia przyjęła 2,4 milionów uchodźców z 
dzisiejszej Bośni i Hercegowiny.  Przed wojną w byłej Jugosławii uciekało prawie 700 tysięcy 
osób. [14] I tak jak dziś, media straszyły przed potencjalnymi konsekwencjami 
spowodowanymi masowym przypływem uchodźców.  

Zauważmy, że w obu przypadkach owy masowy napływ towarzyszył zaostrzeniu środków 
bezpieczeństwa. Większa kontrola granic, wymóg posiadania wiz czy cyfryzacja obywateli to 
tylko przykłady takich środków.  

Migracje nieautoryzowane 

Wraz ze wzmożonym ruchem migracyjnym, Unia Europejska powinna postarać się 
wypracować nowe strategie bezpieczeństwa oraz politykę imigracyjną. Po pierwsze, aby 
zapewnić kraju bezpieczeństwo trzeba zapobiegać nielegalnym imigracjom. Chociaż migranci 
stymulują rynek kraju przyjmującego, co podnosi jakość życia jego obywateli, zapobiegają 
procesowi starzenia się społeczeństw czy przyczyniają się do wymiany kulturowej i naukowo 
– technologicznej, to migracje nielegalne mają niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo 
wewnętrzne kraju przyjmującego. Ktoś, kto trafia do kraju w ten sposób nierzadko jest podatny 
na wpływy zorganizowanej przestępczości i grup terrorystycznych. [15] Jak podaje Frontex, w 
2018 do krajów UE zanotowano 150 114 przypadków nieautoryzowanej imigracji. [16] Nie jest 
to jedyna przyczyna, która zaburza spokój w każdym kraju. Popularność migracji o charakterze 
nieautoryzowanym świadczy o rozwiniętym przemyśle przemytniczym i o handlu ludźmi. 
Istnieją mocne dowody na to, że wiele siatek przestępczych angażuje się w tzw. działalność 
wielo-kryminalną, dodając przemyt migrantów lub handel ludźmi do zakresu swoich działań. 
Organizacje przestępcze ułatwiające nielegalną migrację mogą również współpracować z 
sieciami zaangażowanymi w inne rodzaje poważnej i zorganizowanej przestępczości, takimi 
jak produkcja i dostarczanie nieuczciwych dokumentów, korupcja czy zbieranie okupu. W 
niektórych przypadkach do przemytu migrantów i nielegalnego handlu towarami stosuje się te 
same trasy i sposoby działania.  

Aby walczyć z przemytem i zwiększyć ochronę granic w 2016 roku Unia Europejska powołała 
Frontex. Jest to agencja do spraw granic europejskich oraz straży przybrzeżnej. Agencja 
promuje, koordynuje i rozwija zarządzanie europejskimi granicami zgodnie z Kartą Praw 
Podstawowych UE oraz koncepcją Zintegrowanego Zarządzania Granicami. Aby pomóc w 
określeniu wzorców migracyjnych oraz tendencji w transgranicznej działalności przestępczej, 
Frontex analizuje dane dotyczące sytuacji na zewnętrznych granicach UE i poza nią. 
Monitoruje sytuację na granicach i pomaga władzom granicznym w dzieleniu się informacjami 
z państwami członkowskimi. Agencja przeprowadza również oceny wrażliwości, aby ocenić 



zdolność i gotowość każdego państwa członkowskiego do sprostania wyzwaniom na jego 
granicach zewnętrznych, w tym do presji migracyjnej.  

Nowe i nowsze kształty polityki migracyjnej 

Choć nie zawsze jest to oczywiste, w procesie tworzenia procedur prawa imigracyjnego 
państwa nie decyduje tylko jego rząd. Na politykę imigracyjną państwa wlicza się prawo 
narodowe, prawo Unii Europejskiej oraz prawo międzynarodowe, a ostatecznie rozstrzyga wola 
polityczna. W tworzeniu prawa imigracyjnego aktywni są także gracze niepaństwowi, którzy 
zawierają strategiczne koalicje, takie jak Unia Europejska (w tym Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka), ale również władze federalne, jak 
w przypadku Niemiec. Państwa liberalne nie posiadają pełnej suwerenności, której częściowo 
zrzekły się na rzecz organizacji międzynarodowych. Związane są wieloma umowami i normami 
dotyczącymi praw człowieka, a tym samym ochrony uchodźców. Wskutek uwspólnotowienia 
prawa azylowego w ramach Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego, narodowe prawo 
azylowe jest obecnie tworzone.  

Na kształtowanie polityki imigracyjnej wpływ mają także organizacje o charakterze 
gospodarczym, instytucje charytatywne, Kościoły oraz zorganizowane grupy uchodźców. 
Ważnymi aktorami są partie i media, które chcą zmaksymalizować liczbę wyborców i kolejno 
konsumentów. [17] Wszystkie te ciała i sama polityzacja migracji wpływają na dyskurs 
publiczny, silnie wyznaczając jego kierunek.  

Unijna polityka migracyjna 

Unia Europejska, działająca jeszcze jako Wspólnota Europejska, rozpoczęła tworzenie własnej 
polityki imigracyjnej w latach osiemdziesiątych XX wieku. Pierwsze ruchy w tej kwestii 
podjęto z pobudek dotyczących bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego. Stałe rozszerzanie 
się wspólnoty niepokoiło jej „starych” członków. Obawiano się skutków mobilności 
pracowników wewnątrz Wspólnoty. Podobne obawy związane były  z migracjami z zagranicy, 
głównie z krajów afrykańskich i z czasem z byłych republik Związku Radzieckiego. Tak oto w 
1995 roku wprowadzono tzw. strefę Schengen, układ podpisano dekadę wcześniej. 
Porozumienie miało za zadanie lepiej zabezpieczyć granice zewnętrzne w ramach wspólnej 
kontroli oraz zapewnić swobodny przepływ obywateli wewnątrz Wspólnoty.  

Początkowo wszelkie kwestie związane z migracjami i azylem pozostawiono jedynie w gestii 
państw członkowskich. Dopiero w 1997 roku podpisano Traktat z Amsterdamu, który de facto 
zmienił Traktat z Maastricht (Traktat o Unii Europejskiej) z 1993 roku. Traktat z Amsterdamu 
wszedł w życie w 1999 roku i przeniósł kompetencje decyzyjne z zakresu swobodnego 
przepływu osób z trzeciego do pierwszego filaru. To samo oznaczało, że kwestie migracji i 
azylu zaczęły być regulowane na poziomie instytucji unijnych, a nie, jak do tej pory, na 
poziomie krajowym. Był to moment kluczowy dla unijnej polityki migracyjnej, mianowicie 
prawo wspólnotowe zaczęło obowiązywać jako nadrzędne nad prawem wewnętrznym.  

Do owego przełomu prowadziła długa droga. Początkowo unikano wszelkich debat 
dotyczących obywateli Wspólnoty z państw trzecich. W 1976 roku Rada Ministrów podjęła 



pierwsze kroki, by wypracować wspólne stanowisko wobec tych osób. Rozmowy trwały długo, 
a okazały się owocne w 1986, gdy przyjęto Jednolity Akt Europejski. Sygnatariusze 
zadeklarowali gotowość do współpracy w zakresie polityki imigracyjnej dotyczącej obywateli 
państw trzecich, a przede wszystkim ich wjazdu, pobytu i mobilności. Jednocześnie 
zaznaczono, że każde z państw Wspólnoty ma uprawnienia decyzyjne w wymiarze kontroli 
imigracji.  

Niestabilność początkiem lat 90. XX wieku stała się katalizatorem do zrównania uprawnień 
pomiędzy krajami dzisiejszej Unii Europejskiej. Wojna na terenie byłej Jugosławii, upadek 
komunizmu w Europie Środkowo – Wschodniej oraz nasilenie się etnocentryzmów i 
niepokojów społecznych w byłych republikach Związku Radzieckiego znacząco wpłynęły na 
kształtowanie się polityki imigracyjnej Unii Europejskiej. Owa niestabilność spowodowała 
gwałtowny napływ uchodźców i imigrantów z Europy Wschodniej i Środkowej. Te wydarzenia 
sprawiły, że wzrosła świadomość poszczególnych państw Wspólnoty. Członkowie zrozumieli, 
że tylko wspólnie mogą pokonać problemy wynikające z dynamiki procesów migracyjnych. 
Wówczas migracje zaczęły być postrzegane kompleksowo, bardziej jako konglomerat 
procesów. Migracje już nie były jedynie zmienną podczas analizowania procesów 
ekonomicznych, ale także politycznych i społecznych.  

Rozpoczęto wypracowywać odrębną politykę wspólnotową uwzględniając złożoność migracji 
międzynarodowych. Przełomowym okazało się spotkanie Rady Europejskiej w Edynburgu w 
1992 roku. Podjęto temat przepływu osób oraz ustalono wspólną wizję przyszłej europejskiej 
polityki z tym związanej. Rozmawiano o takich sprawach jak przeciwdziałanie emigracji z 
krajów trzecich, opieka czasowa nad osobami poszukującymi azylu oraz zwalczanie nielegalnej 
imigracji. Spotkanie tejże Rady w Tampere w 1999 roku było przełomowe z tego względu, że 
podczas niego wypracowano najważniejsze filary przyszłej polityki imigracyjnej Unii 
Europejskiej. Był to swojego rodzaju przełom w traktowaniu obywateli państw trzecich na 
terenie UE. Zasygnalizowano zwiększanie praw imigrantów, równego ich traktowania w 
wymiarze ekonomicznym i społeczno – kulturowym oraz zauważono potrzebę działania 
przeciw dyskryminacji, rasizmowi i ksenofobii. Wówczas podjęto pierwsze kroki na rzecz 
inkluzji politycznej długoterminowych imigrantów spoza Unii Europejskiej.  

Z czasem opracowywano kolejne programy na rzecz zrównania praw imigrantów z prawem 
obywateli państw UE. W 2004 roku przyjęto program haski, gdzie ustalono Zestaw wspólnych 
podstawowych zasad polityki integracyjnej dotyczących imigrantów (ang. Common Basic 
Principles for immigrants integration policy). Głoszono potrzebę zmiany podejścia do 
imigrantów, a w ich integracji uwzględniając czynniki historyczne. Integrowanie imigrantów 
miało odbywać się we wszystkich wymiarach życia społecznego, to jest kulturowym, 
ekonomicznym, socjalnym oraz politycznym. W 2009 roku program haski został zastąpiony 
programem sztokholmskim. Przyjęto „Europejski Pakt o imigracji i azylu”, na mocy którego 
wzmocniono mobilność wewnętrzną pośród krajów UE, ograniczono napływ imigrantów spoza 
państw Unii, zwiększono kontrolę na granicach za pomocą selektywności migrantów oraz, co 
równie ważne, rozpoczęto działania na rzecz integracji i aktywizacji migrantów żyjących na 
terenie Unii Europejskiej.  



Dalsze działania Unii skłaniają się w stronę integracji ludności napływowej. Program 
ogłoszony przez Komisję Europejską w 2011 roku dotyczący integracji obywateli państw 
trzecich jako swój główny cel przyjmuje zwiększenie wysiłków na rzecz ekonomicznej, 
społecznej i kulturowej partycypacji imigrantów w życiu społeczeństw przyjmujących. Tak oto 
imigranci spoza Europy stali się potencjałem, który wnosi różnorodność postaw i wartości na 
kontynent. Dokument wskazuje na potrzebę włączenia imigrantów w rynek pracy i 
przeciwdziałania ich marginalizacji, ale także – wątek, który nie pojawił się nigdy dotąd – 
demokratyzacji obywateli państw trzecich poprzez przyznanie praw wyborczych na poziomie 
lokalnym oraz ustanawianie organów konsultacyjnych w wymiarze lokalnym, regionalnym i 
krajowym. Na podstawie Dyrektywy 2003/109/EC dotyczącej długoterminowego pobytu, 
obywatele państw trzecich otrzymali jednolity zbiór praw, który jest bardzo zbliżony do praw 
przysługującym obywatelom Unii Europejskiej. [18]  

Polityka otwartych drzwi? 

Ciekawym przypadkiem są Niemcy, gdzie ograniczono prawo do azylu. W roku 1992 
przekształcono artykuł 16a niemieckiej konstytucji, który mówi o prawie do azylu. Od tamtej 
pory uchodźcy wjeżdżający do Niemiec z tzw. „bezpiecznego państwa trzeciego” powinni 
zostać zawróceni. Chodzi tutaj o kraje Unii Europejskiej (oraz Norwegię i Szwajcarię), które 
ratyfikowały Konwencję Genewską o Uchodźcach oraz Europejską Kartę Człowieka. Ten, kto 
wjeżdża do Niemiec z tychże krajów, powinien zostać wydalony bez możliwości odwołania od 
decyzji. Wyjątkiem od tej reguły są wszystkie osoby, które przybyły do Niemiec nielegalnie, 
na podstawie wizy bądź samolotem. Z powodu tzw. kompromisu azylowego dookoła RFN 
powstaje swoista strefa buforowa.  [19]  

Polityka migracyjna państw dopiero się tworzy, z tego powodu jest bardzo delikatna na zmiany 
- łatwo nią manipulować oraz zachwiać jej równowagę. Tak się stało w przypadku umowy 
pomiędzy Unią Europejską a Turcją w roku 2016. Porozumienie zakłada, że „wszyscy nowi 
migranci o nieuregulowanym statusie przedostający się z Turcji do Grecji będą odsyłani do 
Turcji.” W zamian, „każdemu odesłaniu Syryjczyka z wysp greckich do Turcji będzie 
towarzyszyć przesiedlenie innego Syryjczyka z Turcji do UE.” Przy czym, „pierwszeństwo 
będą mieli migranci, którzy nie wjechali uprzednio nielegalnie do UE ani nie podejmowali 
takich prób”, a decyzja o przyjęciu będzie uwzględniała „oenzetowskie kryteria podatności na 
zagrożenia”. [20] 

Brzmi to dość enigmatycznie. W praktyce następuje rotacja uchodźców pomiędzy krajami Unii 
Europejskiej oraz Turcji. Natomiast ci uchodźcy, którzy nie mogli zostać odesłani do Turcji są 
uważani za delikatnych (ang. vulnerable). Takie osoby trafiają do obozu dla uchodźców w 
Grecji (obóz Moira). Są to osoby chore i niepełnosprawne, kobiety w ciąży, matki z małymi 
dziećmi, seniorzy. Złożoność procedur oraz biurokratyczny chaos sprawiały, że w ciągu dwóch 
lat do obozu Moira trafiło już kilka tysięcy osób. Obecnie obóz jest przeludniony, istnieje 
problem z dostępem do pożywienia, wody, leków. Nierzadkie są przypadki przemocy i 
gwałtów. Każdego tygodnia zdarzają się próby samobójstw, nawet wśród dzieci.  Od miesięcy 
Narody Zjednoczone apelują w sprawie kryzysu w obozie do rządu greckiego, który, prawdę 
mówiąc, niewiele robi w tym zakresie. [21] 



Do Europy przybywają osoby z państw trzecich, poszukując pracy i lepszej przyszłości. Z 
powodu ograniczonej mobilności, barier związanych z pobytem i dostępem do rynku pracy 
imigranci ubiegają się o azyl, aby jedynie pozostać na terenie Unii Europejskiej.  

Prawdopodobnie migracje do Europy będą stale wzrastać. Ma to wiele przyczyn. Gospodarki 
rolnicze, bieda strukturalna, ciągłe konflikty, efekt cieplarniany powodują, że ludzie szukają 
dróg ucieczki, a kraje Unii Europejskiej są jedną z nich. Masowe migracje zmieniają tożsamość 
społeczeństw europejskich. Jeśli zmiany są zbyt gwałtowne, prowadzi to do radykalizacji 
jednostek i grup, co następnie wzmaga ryzyko ataków terrorystycznych, ale także tych o tle 
rasistowskim lub ksenofobicznym.  

Przypadki z życia codziennego pokazują nam, że nietrudno jest manipulować faktami. 
Przychodzi to łatwiej zwłaszcza, gdy odbiorca nie posiada odpowiedniej wiedzy. Na pustym 
stole można położyć cokolwiek, z tego faktu chętnie korzystają niektórzy politycy. W dyskursie 
publicznym łatwo zauważyć dehumanizację migrantów, odczłowieczenie ich z bagażu 
kulturowego i osobistego oraz z wewnętrznych potrzeb. Delikatność tematu migracji oraz 
manipulacja danymi przyczynia się do sporów, zgrzytów, a nawet podziałów wśród 
społeczeństwa. Żyjemy w czasach ciągłych zmian społeczno – kulturowych, które codziennie 
wymagają wiele od każdego z nas. Umiejętność życia w zgodzie i harmonii wydaje się być 
niezwykle trudna, co w czasach niestabilnych ujawnia się ze zdwojoną siłą, gdy narody i 
społeczeństwa walczą o zachowanie tożsamości. 
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