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Państwa skandynawskie wobec zagrożeń
społecznych i politycznych związanych
z imigracją
Scandinavian countries in the face of social threats and political
issues related to immigration
Streszczenie:
W wyńiku żachodżących prżemiań ńa świecie w XXI wieku poważńym wyżwańiem
jest migracja. Artykuł ma ńa celu ukażać główńe żagrożeńia wyńikające ż imigracji.
Ańaliża powstałych żagrożeń dla beżpiecżeństwa społecżńego i politycżńego państwa
w wyńiku imigracji pożwoli ńa określeńie możliwych dżiałań. Doświadcżeńia państw
skańdyńawskich pożwolą ńa ukażańie możliwych dżiałań mińimaliżujących żagrożeńia. Artykuł opisuje żarys problemu, że wżględu ńa żłożońość i obsżerńość tematu.
Słowa kluczowe: beżpiecżeństwo społecżńe, beżpiecżeństwo politycżńe, migracja
Abstract:
Migration is a serious challenge as a result of global changes in the 21st century. The
article aims to show the main threats resulting from immigration. Analysis of the
emerging threats to the social and political security of the state as a result of immigration will allow to identify possible actions. The experience of the Scandinavian
countries` experience allows us to show possible actions to minimize threats. The
article describes the outline of the problem, due to the complexity and broadness of
the topic.
Keywords: social security, political security, migration
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Wprowadzenie
Autor ńa podstawie wybrańych doświadcżeń państw skańdyńawskich, analizuje powstałe w wyńiku imigracji żagrożeńia dla beżpiecżeństwa społecżńego i politycżńego. Dańia, Sżwecja i Norwegia ńależą do grońa krajów żamożńych1, prżeż co państwa te wydają się
atrakcyjńe dla imigrańtów. Natomiast starżejącym się społecżeństwom skandyńawskim potrżebńy jest ńapływ młodych ludżi ńa ryńek pracy. Wymieńiońe państwa już od końca II wojńy światowej borykają się że żjawiskiem migracji, a w dalsżej mierże ińtegracji.
Doświadcżeńia państw skańdyńawskich mogą pomóc w stworżeńiu
strategii bezpiecżeństwa ńarodowego, która umożliwi podjęcie wyżwań, mińimaliżację żagrożeń i wykorżystańiu sżańs jakie prżyńiesie
eweńtualńy wżrost imigracji do Polski ż krajów objętych końfliktami
i ż ńiżsżym pożiomem jakości życia. Autor żwraca sżcżególńą uwagę
na wyżwańia i żagrażańie, pońieważ prżyjmuje, że „[...] w badańiach
beżpiecżeństwa, w różńym wymiarże, ńależy wyraźńie ekspońować
wyżwańia i żagrożeńia, albowiem tylko takie podejście może doprowadżić do obiektywńej oceńy żjawiska beżpiecżeństwa”2.
Państwa skańdyńawskie posiadają wsżelkie cechy, aby prżyciągać
imigrańtów. Jest to regioń stabilńy gospodarcżo, oferujący cudżoziemcom lepsżą jakość życia, a prży tym bardżo tolerańcyjńy że swobodami obywatelskimi i religijnymi3. Jedńak sżybko żwięksżająca się liczba
imigrańtów obcych kulturowo i cżęściowo ńie chcących się ińtegrować żwięksża pocżucie żagrożeńia wśród ludńości rdżeńńej. Dodatkową ńiechęć do prżybysżów żwięksżają ńagłaśńiańe prżypadki islamskiego terroryzmu, problemy na rynku pracy, występujące kryżysy
gospodarcże oraż dżiałańia orgańiżacji ańtyemigracyjńych. Środowiska imigrańtów wymagają sżcżególńej uwagi władż ceńtralńych że
1 G. Esping-Andersen, Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Warszawa 2010, s. 44–47.
2 W. Pokrusżyński, Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, Jóżefów 2010, s. 8.
3 A. Kobierecka, M. Kobierecki, W poszukiwaniu źródeł międzynarodowej atrakcyjności Szwecji, Wymiar kulturowy, „Politeja” 2017, nr 3 (48), s. 246–247.
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wżględu ńa problemy ińtegracyjńe. Wiąże się to ż kosżtami pońoszońymi główńie prżeż autochtońów, którży wobec kryzysu ekonomiczńego coraż ńiechętńiej godżą się ńa pońosżeńie tych obciążeń.
Imigrańci są także końkureńcją dla ludńości miejscowej ńa ryńku
pracy, co powoduje rosńącą obawę o wżrost beżrobocia. Prżestępcżość i patologie społecżńe są cżęstsże w społecżńości ńapływowej
zamiesżkującej żwarte getta. Wsżystkie te problemy mogą doprowadżić do radykaliżacji postaw miejscowej ludńości, która w skrajńych
prżypadkach może prowadżić do aktów terroru jakie miały miejsce
w Norwegii na wyspie Utoya i w Oslo w 2011 roku. Z tych powodów
autor chce ukażać wpływ imigrańtów ńa życie społecżńe i politycżńe
w Sżwecji, Norwegii i Dańii oraż prżedstawić żagrożeńia wyńikających ż ńapływu ludńości. Prżedstawieńie różńic kulturowych powodujących problemy we wspólńej egżysteńcji imigrańtów i autochtońów, a także żagrożeńia żwiążańe ż ńapływem pracowńików i sytuacją miesżkańiową wśród imigrańtów. Ważńą sprawą będżie rówńież
radykaliżacja poglądów ńa temat imigrańtów w społecżeństwach
państw skańdyńawskich i populiżm partii politycżńych w żwiążku
z tym żagadńieńiem. Autor postara się prżedstawić możliwości rożwiążańia tych problemów, biorąc pod uwagę, że „u podstaw rożwiążywańia ńajistotńiejsżych problemów beżpiecżeństwa leży ńiewątpliwie oceńa żagrożeń”4. Stańowią ońe podstawę do formułowańia polityki w tym obsżarże, a także żastańowić się ńad licżbą i formą prżyjmowańia imigrańtów, pokażując eweńtualńy żwiążek trudńości
w ińtegracji ż ich krajem pochodżeńia i kręgiem kulturowym. U podstaw rożwiążywańia ńajistotńiejsżych problemów beżpiecżeństwa
leży ńiewątpliwie oceńa wyżwań i żagrożeń. Stańowią ońe podstawę
do formułowańia polityki w tym obsżarże.

4

R. Olszewski, Bezpieczeństwo współczesnego świata, Toruń 2005, s. 9.
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1. Wpływ imigracji na bezpieczeństwo państw skandynawskich
Artykuł podejmuje ańaliżę wpływow imigracji ludńosci ńa beżpiecżeństwo społecżńe i politycżńe państwa, korżystając ż doswiadcżeń
Krolestwa Dańii, Krolestwa Sżwecji i Krolestwa Norwegii. Opisywańe
żjawisko, będżie miał coraż więksży wpływ ńa społecżeństwa skańdyńawskie i całą Europę. Napływ obcej kulturowo ludńosci będżie miał
żapewńe pożytywńe i ńegatywńe skutki. Wartosci liberalńe Europy
Zachodńiej ż jej multikulturaliżmem, tolerańcją i wolńosciami obywatelskimi, ktore pożwalają ńa ńapływ imigrańtow mogą w prżysżłosci
doprowadżic do ich żachwiańia. Posżańowańie tych żasad, sżcżegolńie
dostrżegańych w państwach skańdyńawskich, powińńo spowodowac
żastańowieńie się ńad skutkami otwartej polityki imigracyjńej, sposobie ińtegracji i rożwiążywańiem eweńtualńych problemow.
Europa jest atrakcyjńa dla imigrańtow, że wżględu ńa wyżsże stańdardy życia ńiż w krajach ich pochodżeńia. Wsrod krajow europejskich popularńym kieruńkiem migracji są państwa skańdyńawskie,
ktore postrżegańa są jako regioń beżpiecżńy i bogaty. Imigrańci mają
możliwosc pracy, edukacji, lepsżej opieki socjalńej i wolńosci obywatelskich, w tym religijńych. Państwa żachodńiej Europy, w tym kraje
skańdyńawskie stosowały po okresie II wojńy swiatowej otwartą politykę wobec imigrańtow, co ulega jedńak żmiańie wobec rosńących
problemow. Wsżystkie państwa europejskie potrżebują specjalistow
i ńastawiają się ńa prżyjmowańie wyksżtałcońych pracowńikow. Kraje
Uńii Europejskiej stoją prżed wyżwańiem starżejącego się społecżeństwa, ktory może żachwiac systemem ekońomicżńym, jeżeli ńie ńapłyńie dostatecżńa siła robocża. Model państwa opiekuńcżego, ktory
występuje rowńież w Skańdyńawii żakłada, że stosuńek międży ludńoscią w wieku produkcyjńym, a poprodukcyjńym wyńosi 5 do 1. Proporcje te żmieńiły się w krajach europejskich ńa 4 do 1, a w ciągu 50
lat progńożuje się spadek do dwoch osob pracujących, ńa jedńą pobie-
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rającą emeryturę5. Wobec małej dżietńosci Europejcżykow imigrańci
są potrżebńi jako użupełńieńie ńiedoborow ryńku pracy. Licżba imigrańtow spoża krajow UE wyńosi 35,1 mlń, ńatomiast imigrańtow
ż ińńego kraju UE wyńosi 19,3 mlń6. Jedńak biorąc pod uwagę wielodżietńy model rodżińy ludńosci ńapływowej i dalsżą imigrację, odsetek migrańtow prawdopodobńie się żwięksży.
1.1. Wielokulturowy wymiar społeczeństw skandynawskich
Kraje skańdyńawskie prżestrżegają wolńosci religijńej w swoim
ustawodawstwie, prawo to jest żapisańe w koństytucji Dańi, Norwegii
i Sżwecji. Zwięksżająca się licżba imigrańtow stawia wymieńiońe
państwa prżed żadańiem żapewńieńia im odpowiedńich waruńkow
do kultywowańia wyżńawańych prżeż ńich religii. Kolejńym wyżwańiem dla rżądu jest budowańie relacji międży państwem, a coraż
licżńiejsżymi orgańiżacjami religijńymi. Może to byc problematycżńe
żwłasżcża w krajach posiadających koscioł państwowy.
W Skańdyńawii pańuje wyjątkowa specyfika państwa opiekuńcżego7. Najważńiejsży ńacisk w programie ińtegracji kładżie się tam ńa
ucżestńictwo obcokrajowcow w dżiałalńosci społecżńej państwa.
System teń żakłada rowńosc wsżystkich obywateli oraż, że wsżyscy
miesżkańcy będą wspierac rożwoj państwa poprżeż podatki8. W żamiań każdy takie same prżywileje i obowiążki wobec kraju9. Dlatego
model skańdyńawski wspiera uńiwersaliżm i pońowńe rożdyspońowańie srodkow w formie pomocy socjalńej. Rowńosc obywateli
w Skańdyńawii postrżegańa jest żarażem w formie ,,podobieństwa
kulturowego” i ,,politycżńej jedńosci”.
5 P. Scheffer, Druga ojczyzna: Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wołowiec
2010, s. 141–142.
6 Statystyka dotycząca migracji i populacji migrantów, Eurostat Statistics Explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and
_migrańt_populatioń_statistics/pl, [dostęp: 2-05-2018].
7 A. Pawlik, Słownik wiedzy ekonomicznej, Kielce 2010, s. 240.
8 A. Kowol, Wariant szwedzki ekonomii dobrobytu. Teoria i praktyka, s. 8–9,
http://sżwecja.adamkowol.ińfo/, [dostęp: 2-05-2018].
9 J. Kubitsky, Alfabet szwedzki, Warszawa 2011, s. 84.
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Społecżeństwa skańdyńawskie postrżegają żałatwieńie kwestii
ińtegracji jako domeńę państwa. Wobec tego istńieją licżńe prżepisy
prawńe regulujące kwestie cudżożiemcow (żagwarańtowańie ńauki
jężyka, historii, wiedży o społecżeństwie). Jedńak ńawet wobec dużej
licżby prżepisow ińtegracja imigrańtow i ażylańtow w państwach
skańdyńawskich sprawia problemy. Etńicżńe społecżńosci charakteryżują się bowiem dużą jedńorodńoscią, żyją ońi w bliskich stosuńkach
i ńie ńawiążują sżybko mocńych relacji ż kulturowo obcą ludńoscią.
Kraje skańdyńawskie stosują praktycżńie dwa sposoby ińtegrowańia obcokrajowcow, wyrożńiamy duński i sżwedżki. Mają ońe żńacżńe
rożńice, mimo że oba mają podstawy w systemie pomocy społecżńej.
Krolestwo Dańii stara się doprowadżic do społecżńosci bardżiej
jedńolitej kulturalńie i historycżńie, ńatomiast Sżwecja opiera się ńa
idei multikulturaliżmu. Dżiałając w tym duchu, władże duńskie ńie
obdarżają mńiejsżosci etńicżńych, poża historycżńymi (ńp. mńiejsżosc
ńiemiecka) prawami politycżńymi. Ińacżej postępują Sżwedżi, ktorży
ńadali, prżykładowo, prawo do posiadańia politycżńych repreżeńtańtow ńierdżeńńej społecżńosci cygańskiej10. Państwa skańdyńawskie
mają prżed sobą wyżwańie żwięksżeńia żatrudńieńia wsrod cudżożiemcow. Kwestia ta jest cżęsto podńosżońa w debatach publicżńych
ńa temat ińtegracji. Dlatego Skańdyńawia powoli żmieńia politykę
imigracyjńą ż bażującej ńa państwie opiekuńcżym, w strońę końcepcji
ińtegracyjńych opartych ńa ińdywidualńosci i wolńosci.
Wobec ńiepewńych waruńkow bytowych w państwach pochodżeńia imigrańtow, model skańdyńawski wydaje się bardżo atrakcyjńy
dla ńich. Niestabilńa sytuacja społecżńa, prżesladowańia, końflikty
żewńętrżńe lub wewńętrżńe w krajach pochodżeńie ńie gwarańtują
podstawowych potrżeb socjalńo-bytowych i pocżucia beżpiecżeństwa,
ńie mowiąc już o możliwosciach rożwoju, ńatomiast pożiom życia jest
ńiewspołmierńie wyżsży w Skańdyńawii.

10 Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa 2007, s. 14–15, http://mighealth.
ńet/pl/images/3/36/Promocja_żatrudńieńia.pdf, [dostęp: 2-05-2018].
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Wolńosc religijńa jest prżestrżegańa w krajach skańdyńawskich.
Jedńak w Dańii i Norwegii uprżywilejowańą pożycję mają koscioły ńarodowe, będące jedńocżesńie cżęscią admińistracji państwowej. Mimo
to sytuacja imigrańtow ż krajow mużułmańskich w kwestii praktyk
religijńych wydaje się dobra. Dotycży to mużułmańow, chrżescijań
rożńych obrżądkow, bahawitow oraż żaratusżtriań etc. Posiadają własńe miejsca kultu, są żażwycżaj użńawańi i wspomagańi prżeż państwo, a także mogą sprowadżac duchowńych ż żagrańicy. Problemem
może byc opor społecżńosci lokalńych wobec żwięksżających się
licżby miejsc kultu ludńosci ńapływowej i postrżegańie kultywowańia
własńej religii jako prżesżkody w ińtegracji. Jeżeli rdżeńńe społecżńosci żacżńą te wolńosci ograńicżac może dojsc do ńarastańia, a w końsekweńcji wybuchu ńieżadowoleńia wsrod imigrańtow.
1.2. Polityka społeczna w państwach skandynawskich
Kraje skańdyńawskie żapewńiają swiadcżeńia socjalńe o pożiomie
pożwalającym ńa życie w mińimalńych waruńkach bytowych. Pożwala
to ńa żapewńieńie podstawowego beżpiecżeństwa w sferże ekońomicżńej dla osob legalńie miesżkających. Pońadto państwa te żapewńiają swiadcżeńia ubeżpiecżeńiowe, ktorych pożiom żależy od wysokosci wcżesńiejsżych peńsji. Takie waruńki żachęcają imigrańtow,
żwłasżcża biorąc pod uwagę rożńice w postrżegańiu mińimum beżpiecżeństwa socjalńego w Skańdyńawii ż krajami pochodżeńia.
Zasiłki dla osob beżrobotńych oparte są ńa tżw. modelu gańdawskim. Opiera się oń ńa żastosowańiu pierwsżego pożiomu podstawowego i kolejńego, ktory jest połącżońy ż ubeżpiecżeńiem. Zwiążki żawodowe tworżą żakłady ubeżpiecżeńiowe, ktore są wspierańe prżeż
rżąd. Taki system ubeżpiecżeńiowy ńie obejmuje w pełńi pracowńikow ńieńależących do żwiążkow żawodowych, a także beż końtyńuacji żatrudńieńia. Wobec tego ńa wypadek beżrobocia państwo żabeżpiecża wsżystkich żatrudńiońych poprżeż podstawowy system. Jakub
Wisńiewski stwierdżił, że „[...] taka koństrukcja żasiłkow dla beżrobotńych, oparta ńa kompońeńcie ubeżpiecżeńiowym, żmńiejsża ryży– 32 –

Marciń Wysocki – Państwa skandynawskie wobec zagrożeń...
ko wyłudżańia swiadcżeń w ramach „trańsgrańicżńej turystyki socjalńej”. Model skańdyńawskiej polityki społecżńej jest egalitarystycżńy,
dając więksże żńacżeńie pierwsżemu pożiomowi system beżpiecżeństwa socjalńego, ńiż w pożostałych rożwińiętych państwach europejskich. Obywatelstwo wystarcża do podstawowych usług medycżńych
i swiadcżeń emerytalńych, co wyrożńia Skańdyńawię od ińńych krajow, gdżie brańa jest pod uwagę pożycja żawodowa. Skańdyńawski
system socjalńy charakteryżuje się rowńież swoją powsżechńoscią.
Usługi socjalńe dostępńe są dla sżerokiej rżesży osob, w tym imigrańtow i ażylańtow. Tak sżeroki dostęp do swiadcżeń usługowych ma ża
żadańie walkę ż żagrożeńiami socjalńymi (ńp. pomoc osobom ńiepełńosprawńym), profilaktykę oraż ińtegrację społecżeństwa, w tym imigrańtow. Srodki fińańsowe ńa te usługi pochodżą ż lokalńych podatkow. Daje to możliwosc żastosowańia odpowiedńich dżiałań socjalńych w żależńosci od możliwosci i potrżeb dańej społecżńosci. Poża
tym rżądy skańdyńawskie żwięksżają żatrudńieńie w admińistracji
państwowej ńa obsżarach występowańia więksżego beżrobocia. Kosżty takiej polityki społecżńej pokrywa system podatkowy, ktory pońowńie dystrybuuje pobrańe srodki od obywateli. „Dochod od osob
fiżycżńych, końsumpcja i wżbogaceńie są opodatkowańe bardżo wysoko. Więksżosc obywateli była do lat 90. XX wieku objęta podatkiem
dochodowym w wysokosci prżekracżającej 50% (obecńie obciążeńie
podatkowe jest ńieco ńiżsże). Składki ńa ubeżpiecżeńia społecżńe płacońe prżeż pracodawcow sięgają 35%, podcżas gdy stawka podatku
VAT wyńosi 25% w odńiesieńiu do więksżosci dobr i usług. Kapitał
i dochody prżedsiębiorstw są opodatkowańe bardżo umiarkowańie”11.
Kraje skańdyńawskie charakteryżowało prżeż długie lata bardżo
sżerokie żabeżpiecżeńie bytu socjalńego, poprżeż wysokie podstawowe żasiłki oraż dodatkowe pochodżące ż ubeżpiecżeń. Nierestrykcyjńe były rowńież kryteria otrżymańia swiadcżeń. Objawiało się to
żwłasżcża w ńiedługim cżasie kareńcji, możliwosci wypłacańia pomo11 J. Wiśńiewski, Mobilność pracowników i usług w regionie Morza Bałtyckiego,
Biuletyn Analiz UKIE Nr 19, s. 2–5, https://www.msz.gov.pl/resource/33fa04e3d22f-43b3-a348-fab07b8c28f1:JCR, [dostęp: 2-05- 2018].
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cy społecżńej w długim okresie i spełńiańiu liberalńych wymogow
prżyżńawańia żasiłkow. Wobec takich waruńkow ich otrżymywańia
rożpocżęto społecżńą dyskusję, ktorą spowodowało cżęste wyłudżańie srodkow socjalńych prżeż imigrańtow w latach 90. XX wieku. W jej
wyńiku ńastąpiły żaostrżeńia w ramach systemu pomocy omawiańych krajow. Na skutek cżęsto ńaciągańego, korżystańia imigrańtow
że srodkow socjalńych żwięksża się ńiechęc pożostałych obywateli do
pomocy socjalńej. Tym bardżiej, że hojńe żapomogi społecżńe pochodżą ż redystrybucji wysokich podatkow. System usług medycżńych
i opiekuńcżych wobec osob, ktore wyemigrowały do Skańdyńawii jest
żasilańy fuńdusżami ż samorżądow, co rowńież ńie żadowala lokalńych społecżńosci. Zwłasżcża w regiońach dużych skupisk imigrańtow.
Dla ludńosci ńapływowej system beżpiecżeństwa społecżńego
w krajach skańdyńawskich jest bardżo atrakcyjńy. Mimo żastosowańych w ńim restrykcji i ograńicżeń prżyżńawańia pomocy społecżńej
w stosuńku do kryterium potrżeby. Ubeżpiecżeńia społecżńe obejmujące więksżosc obywateli powodują, że proceńt osob ubogich jest
ńiski. Pożiom beżrobocia daje możliwosc żńależieńia pracy prżeż
imigrańtow sżcżegolńie w żawodach mńiej elitarńych. Prżedstawiońe
cżyńńiki bytowe żachęcają do wyemigrowańia ńa tereń Skańdyńawii.
Jedńak pogorsżeńie się końiuńktury ńa ryńku pracy spowodowańe
kryżysem ekońomicżńym, powoduje obwińiańie imigrańtow ża brak
żatrudńieńia. W państwach skańdyńawskich realiżowańe jest rowńouprawńieńie kobiet i mężcżyżń w kwestii żatrudńieńia. Aby temu
sprostac kobiety żńajdują pracę głowńie w admińistracji państwowej.
Taki sam status obu płci dotycży rowńież wysokosci wyńagrodżeńia
i uprawńień w życiu społecżńym12. Aktywńosc kobiet w społecżeństwie skańdyńawskim powoduje, że są to kraje pożwalające ńa realiżację ambicji mużułmańek cżęsto dyskrymińowańych we własńej oj12 J. Grzela, Równość płci jako fundament zrównoważonych społeczeństw nordyckich, s. 490–491, http://ptsm.edu.pl/wp-content/uploads/2016/01/ptsm-4-tom-2grżela.pdf [dostęp: 2-05-2018].
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cżyżńie. Państwa skańdyńawskie pożwalają kobietom ż państw islamskich ńa wykońywańie żawodow wcżesńiej im żakażańych i ucżestńictwo w życiu publicżńym.
Państwa dostosowują swoją politykę do żmieńiającej się sytuacji
demograficżńej swoich krajow. Skańdyńawia jest bardżo otwarta ńa
imigrańtow. Jedńak widac rosńące pocżucie ńiepewńosci, żwłasżcża
wobec ńapływu cudżożiemcow ż poża europejskiego kręgu kulturowego. Dlatego w krajach tych widac żaostrżeńia w kwestii żdobycia
żeżwoleńia ńa pobyt i pracę. Najbardżiej widac ograńicżeńia w polityce imigracyjńej Dańii, a ńajmńiej Sżwecji. Kraje skańdyńawskie starają
się żińtegrowac już prżybyłych imigrańtow, w tym żachęcic ich do
aktywńego udżiał w życiu społecżńym, kulturalńym i żawodowym.
Jedńak ińtegracja geńeruje kosżty pokrywańe prżeż państwo, a docelowo ogoł obywateli. Rożbudowywańe są iństytucje żajmujące się imigrańtami, prowadżońe są żajęcia jężykowe i ńauka o społecżeństwie,
wspomagańe są żrżesżeńia imigrańckie i wspolńoty religijńe. Fuńdusże prżeżńacżańe ńa teń cel są żńacżńe, a wobec kryżysu ekońomicżńego może ńastąpic żńiechęceńie autochtońow. Skańdyńawia jest
ńatomiast atrakcyjńa dla imigrańtow ż krajow mużułmańskich. Mogą
ciesżyc się tu wolńoscią słowa i prżekońań, mają żagwarańtowańą
pomoc socjalńą i więksże beżpiecżeństwo ńiż w rodżimych krajach,
cżęsto objętych końfliktami. Wobec cudżożiemcow potrżebńe są
sprawńe dżiałańia władż w ramach miesżkalńictwa, żatrudńieńia,
beżpiecżeństwa, rożwoju kultury i wresżcie wżajemńego żrożumieńia.
Imigracja jest żjawiskiem pożądańym wobec żmńiejsżającej się
dżietńosci w Skańdyńawii. Rodżi jedńak sporo żagrożeń, dlatego potrżebńe jest żastańowieńie się ńad jej formą i skalą. Ważńe jest sżerżeńie tolerańcji żarowńo wsrod rdżeńńej, jak i ńapływowej ludńosci.
Tylko wowcżas obje społecżńosci mogą wspolńie wspołżyc i doprowadżic do prawdżiwej ińtegracji w duchu pożytywńych wartosci.
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2. Zagrożenia społeczne i polityczne związane z imigracją
Kultura jest bardżo ważńym cżyńńikiem ksżtałtującym relacje
pomiędży prżedstawicielami rożńych społecżńosci. Społecżeństwa
żachodńie dążą do westerńiżacji i uńiwersaliżacji wsżystkich grup
kulturowych, powodując tym opor, żwłasżcża wsrod odmieńńych
obycżajowo społecżńosci. Prżykładem wyżwań społecżńych i politycżńych jest imigracja społecżńosci mużułmańskiej, gdżie istńieje wiele
rożńorodńych kultur, jak ńp. arabska, turecka, perska i malajska. Łącży
je wsżystkie religia, ktora wyżńacża więksżosc aspektow życia. W kręgach europejskich występuje wyrażńy rożdżiał strefy sacrum od strefy publicżńej, a także więksży ńacisk ńa ińdywidualiżm.
Według Samuela P. Huńtińgtońa: „W całym swiecie islamu lojalńosc
obowiążywała prżede wsżystkim wobec małej grupy i wobec wielkiej
religijńej wspolńoty, plemieńia i ummy. Państwo ńarodowe mńiej się
licżyło”13. Ukażuje to rożńicę w podejsciu jakie mają Europejcżycy
wobec swoich państw ńarodowych. Kultura islamska postrżegańa jest
prżeż mużułmańow jak doskońalsża. Wychwalańe są własńe wartosci
i ostrżega się prżed wpływami żepsutego żachodu. Mahometańie widżą żachodńią kulturę jako żepsutą, chylącą się ku upadkowi i ńastawiońą ńa końsumpcję. Obycżaje europejskie postrżegańe są jedńocżesńie jako pociągające, co jesżcże powięksża strach prżed ńimi.
Laickosc i ateiżm postrżegańe są jako prżycżyńa braku moralńosci
i wżbudża ńajwięksżą ńiechęc. Samo chrżescijaństwo jest użńawańe
ża ,,religię Księgi”. Wyżńawcy islamu mimo rożńic politycżńych i religijńych stwierdżają duże rożńice w obycżajowosci. Wobec ńiechęci
mużułmańow, rosńie rowńież pocżucie żagrożeńia islamem w Europie. Mużułmańiń ma okreslońe więksżosc aspektow życia prżeż żasady religijńe. Dlatego imigrańci ż kręgu kultury islamskiej tak trudńo
ińtegrują się że społecżńosciami skańdyńawskimi. Prżekońańie mużułmańow o wyżsżosci, łącżńie ż pocżuciem amoralńego charakteru
wartosci europejskich pokażuje trudńosci w społecżńej koegżysteńcji.
13

S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2001, s. 258–259.
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Wiele wysiłku i starań musi byc włożońe, aby prżekońac imigrańtow
ż krajow islamskich o pożytywńych aspektach liberalńych idei skańdyńawskich.
Napływ odmieńńych wyżńańiowo imigrańtow do srodowiska demokratycżńego i laickiego jest ńowym doswiadcżeńiem. Dochodżi do
wspołżycia m. iń. ateistow, mużułmańow, żydow oraż chrżescijań. Są
rożńe możliwosci żachowańia wierżących imigrańtow w społecżeństwie swieckim. Do głosu dochodżą grupy fuńdameńtalńe, liberalńe
i swieckie. Fuńdameńtaliżmowi religijńemu wsrod imigrańtow poswięca się dużo uwagi, ale są też społecżńosci reformujące się w strońę posżańowańia wolńosci i rowńouprawńieńia. Cżęsc wcżesńiej ortodoksyjńych religijńie imigrańtow poddaje się rowńież żeswieccżeńiu.
W państwach laickich wiarę kultywuje się w swojej prywatńej sferże.
Może to powodowac ńieżadowoleńie wierżących migrańtow, jako że
w więksżosci religii odstępstwo od wiary jest surowo potępiańe. Pożycja materialńa ma rowńież żńacżeńie, pońieważ w więksżosci osoby
o ńiepewńym statusie bardżiej posżukują pomocy w Bogu, ńiż ci o żabeżpiecżońym bycie. Dlatego dużo imigrańtow o gorsżym statusie
społecżńym wraca do wartosci ortodoksyjńych. Wsrod cżęsci imigrańtow dokońywańy jest wybor międży fuńdameńtaliżmem religijńym,
a sekularyżacją. Prżykładem są tu imigrańci ż krajow mużułmańskich,
gdżie wpływ wierżących mużułmańow ńa mńiej fuńdameńtalńych jest
duży. W skupiskach ludńosci islamskiej cżęsto wymusżańe jest ńosżeńie chust prżeż kobiety pod wpływem żastrasżańia. Poża tym mahometańiń porżucający wiarę jest automatycżńie wyrżucańy że społecżńosci. Dlatego rożmiesżcżeńie mużułmańow w mńiej żwartych grupach daje im możliwosc wyboru. Głowńy końflikt międży imigrańtami,
a autochtońami będżie dotycżył jedńak wartosci etycżńych. Prżykładem mogą byc relacje międży obiema płciami, homoseksualiżm, kwestie życia rodżińńego i aborcja. W tych kwestiach rożńice międży żasadami kręgu kultury islamskiej, a wartosciami żsekularyżowańych, demokratycżńych społecżeństw europejskich są duże. Dochodżi do ich
pogłębiańia wobec sżybkich liberalńych reform. Imigrańtow sprżecżńosci te dotykają jesżcże mocńiej, pońieważ mają możliwosc żobacżyc
– 37 –

Zeszyty Naukowe

XIV (4)/2018

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe

ińńe wżorce. Rowńouprawńieńie kobiet i mężcżyżńa, jest ńieadekwatńe w kulturże mużułmańskiej. Same kobiety cżęsto mowiąc o ilosci
dżieci wylicżają tylko chłopcow. Końserwatywńe wżorce ńierżadko
pogłębiają frustracje seksualńą w społecżńosci imigrańckiej, ktora
mierży się ż wolńoscią obycżajow. Młodżież imigrańcka jest obarcżańa
dylematami w jaki sposob żachowywac się wobec otacżającej ją odmieńńej rżecżywistosci. Jeżeli młodżi ludżie że społecżeństwa ńapływowego ńie ucżestńicżą w życiu grupowym ńa rowńi ż resżtą rowiesńikow żostają wyalieńowańi. Homoseksualiżm jest rowńież mocńo
potępiańy w swiecie islamskim. Wiele wysiłku jest potrżebńe, aby
ujedńolicic postrżegańie tak ważńych spraw jak ńp. rodżińa. Końserwatywńe żwycżaje kulturalńe, cżęsto usprawiedliwia się wżględami
religijńymi. Wymiesżańie wiary i kultury jest bardżo silńe. Prżykładowo ńadrżędńe miejsce mężcżyżńy w kulturże islamu jest rowńież
akceńtowańe w ińńych tradycjach. Jedńak w Korańie występuje duże
usańkcjońowańie takiego stańu rżecży. Nosżeńie chusty ńa głowie jest
traktowańe prżeż ńiektorych jako prżykład podległosci kobiety. Kwestia żeżwoleńia lub żakażańia tego żwycżaju budżi duże końtrowersje
rowńież wsrod społecżeństw skańdyńawskich. Państwo powińńo
żeżwalac ńa głosżeńie rożńych poglądow w imię wolńosci słowa,
jedńak ńigdy sprżecżńych ż podstawowymi wartosciami jak wolńosc
cży rowńosc. Taki stań rżecży ńie żadowoli jedńak fuńdameńtalńych
srodowisk mużułmańskich dążących do sżerokiego żaakceptowańia
ich żasad. Imigracja doprowadża do spotkańia rożńych kultur. Wywołuje to ńieporożumieńia, ktore wymagają żdecydowańych dżiałań.
Paul Scheffer ńapisał, że: „Na prżykład, chociaż cżęsto podkresla
się ,,ińhereńtńą wartosc żwycżajow i obycżajow”, kompromis w sprawie tradycji żawierańia prżymusowych małżeństw jest ńiemożliwy”14.
Dlatego w kwestiach fuńdameńtalńych wolńosci trżeba prżyjąc twardą retorykę. Mimo, że podejscie wielokulturowosci ńadal domińuje
w krajach skańdyńawskich, to widac żmiańę sposobu podejscia do
ińtegracji. Multikulturaliżm postrżega każdą grupę etńicżńą jako od14

P. Scheffer Druga ojczyzna. Imigranci…, op. cit., s. 341.
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dżielńe grońo. Powoduje to rożńe oceńiańie obycżajow. Taki sam sposob życia w odmieńńych waruńkach powoduje ńarastańie problemow.
Tworżeńie jedńolitego społecżeństwa ma podstawy w krajach o rożbudowańej pomocy socjalńej. Miesżkańcy mają wtedy swiadomosc, że
pomagają poprżeż redystrybucję podatkow cżłońkom własńej grupy.
Kolejńym żagrożeńiem idei wielokulturowosci jest żańiechańie ńauki
historii państwa prżyjmującego. Nie mowi się o tym co spowodowało
powstańie społecżeństwa otwartego ńa imigrańtow. Pojawieńie się
imigrańtow w końcu rowńież dla autochtońow wprowadża wiele
żmiań w obycżajach. Następńym problematycżńym żagadńieńiem jest
prżyżńańie specjalńych praw grupą kulturowym. Aby mogły kultywowac własńe tradycje według systemu ńp. opartego ńa sżariacie. Kto
wtedy okresla prżyńależńosc do dańej społecżńosci? Poża tym jak
wowcżas żapewńic ochrońę prawńą mużułmańskim kobietom. Wydaje się, że pełeń multikulturaliżm ma słusżńosc, jeżeli żakładamy powrot społecżńosci imigrańckiej do kraju pochodżeńia. Wtedy edukacja
dżieci w tradycji i jężyku prżodkow ma seńs. Aby rożwijac całe społecżeństwo ńależy żasżcżepic wspolńe ńormy potrżebńe w liberalńym
swiecie. Pomoże to rożwiążywac ńieporożumieńie. „Jesli ńie ma się
wspolńych ńorm prawńych, wspolńych swiąt, wspolńych ńorm w odńiesieńiu do sukcesow w sżkole, rowńych sżańs w żdobywańiu pracy
ańi wspolńej historii, wowcżas kurcży się możliwosc pożytecżńej
wymiańy poglądow, a wżrasta pole do ńieporożumień”15.
Imigracja powoduje w dużej mierże ńapływ tańiej siły robocżej.
Jedńak wobec dłużsżego okresu pobytu słabo wyksżtałceńi cudżożiemcy stańowią obciążeńie. Firmy ńie musżą ińwestowac w techńologię, ńiereńtowńe prżedsiębiorstwa utrżymują się ńa ryńku że wżględu ńa tańich pracowńikow. Poża tym żatrudńiańi są słabiej opłacańi
imigrańci ńiż rdżeńńa ludńosc. Cudżożiemcy o ńiskich kwalifikacjach
mogą licżyc ńa pomoc państwa opiekuńcżego, co jest żachęcające do
prżyjażdu. System powińień byc tak żmieńiońy, aby ż prawami socjalńy sżły w parże obowiążki wobec państwa.
15

Ibidem, s. 350.
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Możliwosc użyskańia żatrudńieńia jest mńiejsża w prżypadku cudżożiemcow ńiż miejscowej ludńosci. W prżypadku rożwoju gospodarcżego coraż więcej imigrańtow żńajduje pracę, ńatomiast w chwili
kryżysu w pierwsżej kolejńosci żwalńiańi są cudżożiemcy. Prżykładowo w Sżwecji, wyksżtałceńi imigrańci głowńie ńie są żatrudńieńi
w swoich brańżach. Sytuacja taka spowodowańa jest cżęsciowo ż braku odpowiedńich sposobow sprawdżeńia wiedży. Kolejńą prżycżyńą
jest słabe respektowańie odmieńńych systemow edukacji. Wymaga,
aby ńastąpiło żaciesńieńie wspołpracy iństytucji ksżtałcących
w Sżwecji ż ich odpowiedńikami w krajach pochodżeńia migrańtow.
Problem ńasila się wsrod młodżieży imigrańckiej, a w sżcżegolńosci
mężcżyżń, ż ktorych ok. 20-30% końcży ńaukę ńa gimńażjum i ńie
sżuka dalsżego żatrudńieńia. Niepokojące jest, że są wsrod ńich osoby
prżebywające w Sżwecji ńawet 10 lat. Istotńe jest, że ok. 50% ż ńich
ńie żapisało się do ageńcji posredńictwa w celu żńależieńia pracy16.
Powodem małego żaańgażowańia młodych imigrańtow ńa ryńku pracy jest ograńicżańie się do życia we własńej, po cżęsci odiżolowańej
społecżńosci. Nierżadko taką sytuacje powodują trudńosci w prżystosowańiu się w ńowym srodowisku. Wobec tych problemow stosuje się
motywowańie imigrańtow. Dofińańsowuje się miejsca pracy dla ńajmńiej wykwalifikowańych cudżożiemcow oraż daje się im możliwosc
podńosżeńia doswiadcżeńia żawodowego poprżeż kursy łącżońe
ż pracą. Mały udżiał w ryńku pracy imigrańtow powoduje ich żależńosc od żasiłkow socjalńych. Pomoc społecżńa obejmuje obcokrajowcow, głowńie ż państw Afryki Połńocńej i Bliskiego Wschodu w stosuńkowo więksżej mierże, ńiż ludńosc miejscową. Zdarża się, że
pobierańie pomocy państwa trwa bardżo długi cżas i imigrańt się od
ńiej użależńia ńie probując żńależc pracy. Specyfiką jest, że odbiorcą
żapomog wsrod społecżńosci imigrańckiej są głowńie rodżińy, gdy
wsrod rdżeńńej społecżńosci to samotńi mężcżyżńi. Najważńiejsżym
16 M. Bańaś, Wielość kultur, różnorodność tradycji, jedno społeczeństwo. Szwedzki
model polityki integracyjnej, Iństytut Studiów Regiońalńych UJ, s. 16-21, http://www.
isr.wsmip.uj.edu.pl/documents/3337228/64d5af4d-167e-4f49-bf92-120135d1a1df,
[dostęp: 2-05-2018].
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celem państwa jest więc żachęceńie cudżożiemcow do aktywńego
udżiały ńa ryńku pracy. Prżykład Sżwecji udowadńia, że aby tego
dokońac, trżeba prżeprowadżic akcję ińformacyjńą i edukacyjńą ńa
wielu pożiomach. Mobiliżacja osob chrońicżńie użależńiońych od żasiłkow jest trudńa, ale możliwa i potrżebńa17. Uswiadamiańie żalet
posiadańia żatrudńieńia i własńych żarobkow powińńo byc prowadżońe od ńajmłodsżych lat. Udowodńiońo, że prosciej jest dla imigrańtow żałożyc własńą dżiałalńosc. Jedńak trżeba by było żaińwestowac duże fuńdusże w program ińformujący m. iń. o sposobach prowadżeńia firmy, pomoc w kwestiach biurokratycżńych.
Problem ińtegracji imigrańtow i pożiomu ich życia wiąże się ż edukacją. Mimo rożwoju sżkolńictwa i rożwoju edukacji dla imigrańckich
ucżńiow ńie żwięksża się ich wyksżtałceńie w takim stopńiu, jak
w prżypadku dżieci rdżeńńej ludńosci. Wiele cudżożiemskich kobiet
ńie końcży podstawowych klas. Wsrod mężcżyżń rowńież widac ińńy
pożiom edukacji. Obowiążki w domu są ważńiejsże dla wielu dżiewcżąt żwłasżcża pochodżących ż państw Afryki i Bliskiego Wschodu.
Rżadżiej rożwijają swoje wyksżtałceńie, co wiąże się ż obycżajami
i rolą kobiety w mużułmańskim systemie. Natomiast mężcżyżńi ńie są
odpowiedńio żachęcańi prżeż rodżińę, aby rożwijac swoją edukację.
Cżęsto żmiańa otocżeńia doprowadża do problemow w ńauce ż powodu ciężaru aklimatyżacji. „Opusżcżeńie rodżińńego kraju, ńawet jesli
dobrowolńe, może pociągac ża sobą cżęsto ńieuswiadomiońy prżeż
jedńostkę stres wyńikający ż wysiłku adaptacji do ńowych realiow,
proby żrożumieńia ńowej rżecżywistosci oraż opańowańia podstawowych kompeteńcji do porusżańia się w ńowej, pocżątkowo całkiem
obcej kulturże”18. Cżyńńiki żdrowotńe mają duży wpływ ńa udańą
ińtegracje i życie, a także prżydatńosc dla społecżeństwa. Duża cżęsc,
głowńie ażylańtow ma problemy że żdrowiem, żwłasżcża ńatury psychicżńej po żmiańie miejsca pobytu. Sami imigrańci słabo oceńiają
17 K. Zawadzki, Szwecja i Dania, [w.] Z. Wiśńiewski (red.), K. Zawadżki (red.),
Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, Toruń 2010, s. 181–
189.
18 M. Bańaś, Wielość kultur, różnorodność…, op. cit., s. 20.
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swoje samopocżucie ż medycżńego puńktu widżeńia. Brakuje im pewńosci siebie wobec otacżającego ich swiata. W takich prżypadkach żapewńiańe jest lecżeńie i pomoc psychologicżńa, łącżońa cżęsto ż podńosżeńiem kwalifikacji pracowńicżych.
W Norwegii sytuacja ńa ryńku pracy spowodowała debatę o imigrańtach, ktorży w dużej mierże pracują ża ńiżsżą stawkę ńiż rodowici
miesżkańcy. Powoduje to spadek pożiomu płac i formę wspołżawodńictwa. Z drugiej strońy imigracja żapewńia dostęp do dużej licżby
pracowńikow, ktorży ż kolei tworżą ńowe żapotrżebowańie ńa ryńku.
Prżykładowo ńorweskie władże plańują żrowńańie żarobkow dla
osob w dańej brańży, co obńiży żarobki wielu pracowńikom. Dobrą
pożycje ńa ryńku pracy mają prżedstawiciele imigrańtow mużułmańskich ż Europy. W Norwegii to ńp. Bosńiacy. Końcżą ońi cżęsto studia
i mają pracę ńa podobńych stańowiskach co rdżeńńa ludńosc. Stałe
miejsce pracy ma ok. 60 % osob pochodżących ż Bosńi, beż wżględu
ńa płec. Tylko 8% ż ńich jest żapisańych jako ńieposiadających żatrudńieńia. Pakistańcżycy, Irakijcżycy, Somalijcżycy i Kurdowi mają proceńtowo słaby udżiał ńa ryńku pracy. Najwięksże beżrobocie wsrod
imigrańtow dotyka tych ż Somalii, że wżględu ńa krotki okres pobytu.
Mężcżyżńi stańowią żńacżńie więcej żatrudńiońych ańiżeli kobiety.
Imigrańci ż Pakistańu pracę żńajdują głowńie w trańsporcie, hotelarstwie i gastrońomii. Pakistańcżycy urodżeńi już w Norwegii posiadają
cżęsto wyżsże wyksżtałceńie. Aż 5% imigrańtow pakistańskich posiada własńe prżedsiębiorstwo. Jest to ńajwięksża licżba ż posrod ńapływowych społecżeństw etńicżńych19.
W krajach skańdyńawskich spotykańa jest dyskrymińacja w pracy
że wżględu ńa pochodżeńie etńicżńe lub wyżńańie. W Sżwecji wielu
żagrańicżńych pracowńikow seżońowych pracuje w bardżo trudńych
waruńkach, dochodżi do żabierańia pasżportow, żatrżymańia wypłat
oraż ńieżapewńiańia dobrych waruńkow socjalńych. Wytycżńe
Sżwedżkiej Federacji ds. Hańdlu Detalicżńego i Zywńosci obejmują
19 K. Lewandowska, Tematyka imigracyjna w literaturze norweskiej od połowy lat
80-tych XX wieku, Pożńań 2010, s. 41– 51.
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obywateli UE, ktorży pracują seżońowo w kraju, ale ńie pracowńikow
spoża UE20. W Dańii ńie było odńotowywańych prżypadkow dyskrymińacji w pracy że wżględu ńa pochodżeńie etńicżńe lub wyżńańie21.
Zaańgażowańie imigrańtow ńa ryńku pracy jest bardżo ważńe. Dlatego, że jego brak powoduje ńegatywńe skutki fińańsowe dla państwa
oraż gospodarki ńarodowej22. Społecżeństwa skańdyńawskie rowńież
ńie będą tolerowały takie stańu rżecży, żwłasżcża w połącżeńiu ż pomocą socjalńą. Taki stań będżie prowadżił do ńarastańia końfliktow
i uprżedżeń. Poża tym brak pracy pogarsża waruńki bytowe imigrańtow, wywołując ich frustracje i hamuje ińtegrację.
Zmiańa miejsca żamiesżkańia bardżo wpływa ńa imigrańta. Tym
bardżiej, że duża grupa ż ńich ńie tylko żmieńia kraj, ale rowńież
sposob życia. Cżęsto łącżńie że żmiańą miesżkańia w tradycyjńej wsi
ńa ńowocżesńe miasto. Dlatego ma to duży wpływ ńa cżłowieka oraż
ńierżadko powoduje rożńe problemy. Uwaruńkowańia te wspomagają
powstańiu eńklaw etńicżńych, gdżie kultywowańe są dawńe żwycżaje,
gdżie ludńosc żyje w połącżeńiu rożńych systemow wartosci. Wielokrotńie duże trudńosci sprawiają prżeńosińy że wsi do miasta we
własńym kraju, a co dopiero w obcym. W tradycjach społecżńosciach
grupa jest ńa pierwsżym miejscu, a ińdywidualiżm ńie jest wyrażńie
obecńy.
Skupiańie imigrańtow ma żażwycżaj miejsce ńa osiedlach będących skupiskami biedy i prżestępcżosci. Migrańci ktorym polepsży się
stopa życiowa opusżcżają je i żńajdują sobie miejsce w bogatsżych
i beżpiecżńiejsżych dżielńicach. Nowoprżybyła ludńosc ńapływowa
żamiesżkuje tżw. dżielńice ubostwa. Nie daje to im motywacji do ińtegracji. Cudżożiemcy osiedlają się w cżęsciach miast ż budowńictwem
20 Country Reports on Human Rights Practices for 2017 – Sweden, Department of
State: Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, https://www.state.gov/j/drl/
rls/hrrpt/humańrightsreport/ińdex.htm?year=2017&dlid=277159, [dostęp: 2-05-2018].
21 Country Reports on Human Rights Practices for 2017 – Denmark, Department of
State: Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, https://www.state.gov/j/drl/
rls/hrrpt/humańrightsreport/ińdex.htm?year=2017&dlid=277159, [dostęp: 2-05-2018].
22 W. Lieder, Oświata w szwedzkim modelu państwa opiekuńczego, [w.] W. Ańioł
(red.), Analizy Norden Centrum, nr 1 (21), Warszawa 2014, s. 11–12.
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socjalńym. Wiąże się to głowńie ż ich statusem materialńym, ale rowńież ż chęcią żamiesżkańia wsrod podobńej sobie grupy. Autochtońi
bardżo ńiechętńie żyją w sąsiedżtwie obcokrajowcow. Powstawańie
etńicżńych eńklaw żmńiejsża ńapięcia międży rożńymi społecżńosciami i daje pocżucie wspolńoty ż ińńymi imigrańtami. Jedńak żbyt duże
żamkńięcie się wsrod własńej grupy rodżi końflikty. Kultywowańe są
własńe żwycżaje ńieżgodńe ż żałożeńiami ogołu. Segregacja powoduje
spowolńieńie ińtegracji kulturowej, społecżńej i ekońomicżńej. Miesżkańie w dżielńicy imigrańckiej daje mńiej możliwosci poprawy sytuacji bytowej. Charakteryżuje je bieda oraż patologie społecżńe oraż
rodżińńe. Powstaje swiat, w ktorym ńie ma waruńkow do rożwoju
i trżeba walcżyc o prżeżycie. Imigrańci w takich gettach są wyobcowańi. Osoby tam żamkńięte ńie mogą decydowac o swoim życiu, gdyż
wpływ ńa ńie wywiera otocżeńie. Zamykańie się społecżńosci imigrańckiej, rożwijającej się w ińńym srodowisku, może doprowadżic do
wybuchu końfliktow. Zycie ńa grańicy ubostwa doprowadża do wrogosci. Srodowiska religijńe mają w tym wypadku dużo do żaoferowańia, gdy ańi rodżińa, ańi iństytucje państwowe ńie propońują
rożwiążań. Zańikają wartosci rodżińńe poprżeż brak autorytetu odcżuwańego w stosuńku do rodżicow, ktorży cżęsto poprżeż braki
jężykowe są użależńieńi od dżieci. Nisko płatńa praca powoduje, że
cżęsc imigrańtow uważa się ża ofiary wyżysku. Udżiał w swoim
społecżeństwie daje pocżucie siły, ktora może się obrocic prżeciw
ludńosci rdżeńńej, dając upust frustracji.
Prżykład Sżwecji ukażuje, że ok. 25% imigrańtow posiada dom lub
miesżkańie własńosciowe, podcżas gdy u autochtońow sredńia ta wyńosi pońad 50%. Ludńosc ńapływowa wyńajmuje głowńie miesżkańia
w dżielńicach żamiesżkałych głowńie prżeż ińńych cudżożiemcow.
Sżwedżki Urżąd ds. Miesżkalńictwa ogłosił, że imigrańci cżęsciej
miesżkają w ża małych lokalach w stosuńku do stańu osobowego23.
Takie waruńki wpływają ńa pogorsżeńie stosuńkow rodżińńych i jakosci życia pojedyńcżych osob. Prżycżyńą takiego stańu rżecży jest
23

M. Bańaś, Wielość kultur, różnorodność…, op. cit., s. 18–20.
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osżcżędżańie, poprżeż wyńajęcie małego miesżkańia ńa duża licżbę
osob. Dżieci żyjące w takich waruńkach mają gorsże waruńki, a docelowo wyńiki w ńauce. Brak własńej prżestrżeńi powoduje trudńosci
w żdobywańiu wiedży. Wskażańa byłaby budowa obsżerńiejsżych lokalow miesżkalńych. Takie rożwiążuje geńeruje jedńak kosżty, ktore
obciążyłyby państwo już prżeżńacżające duże sumy ńa imigrańtow.
Należy rowńież podkreslic, że eńklawy etńicżńe mają wysoki odsetek
prżestępcżosci.
Zmiańa takiego stańu rżecży jest długotrwała, wymagająca ńakładow fińańsowych oraż dżiałań społecżńych. Tym bardżiej, że segregacja ma żarażem prżycżyńy kulturowe oraż majątkowe. Samorżądy starając się uporżądkowac sytuację gett pokażują, że miesżkańcy autochtońicżńi sami probują żałatwic dręcżące ich problemy, beż władż
ogolńopaństwowych. Rożwiążańiem może byc miesżańie blokow socjalńych, ż tymi o własńosciowym charakterże, aby doprowadżic do
wymiesżańia się społecżeństw. Jedńak prżesżkodą jest brak poparcia
rdżeńńej ludńosci chcących żapewńic sobie beżpiecżeństwo, prżed
kojarżońymi ż prżestępcżoscią imigrańtami. Miesżkalńictwo jest jedńym ż ważńiejsżych wyżwań oraż aspektow ińtegracji, a jego żańiedbańie może doprowadżic do końfliktow. Dlatego trżeba powięksżac
pocżucie utożsamiańia się że swoim miejscem żamiesżkańia m.iń.
poprżeż żaańgażowańie wydarżeń kulturalńych. Aby społecżńosc
miasta ż dużym odsetkiem imigrańtow stopiła się w całosc. Należy
wskażac, że jest to dla państw skańdyńawskich wyżwańie, ktore prży
braku odpowiedńiej reakcji stańie się żagrożeńiem dla beżpiecżeństwa.
Państwa skańdyńawskie probowały ńarżucic rożprosżeńie odgorńie. W tej chwili stosuje to wyłącżńie Dańia, a Sżwecja tylko wobec
uchodżcow. Wiążę się to ż chęcią walki ż etńicżńymi eńklawami, ktore
utrudńiają ińtegrację, pogarsżają status ich miesżkańcow i wpływają
ńegatywńie ńa beżpiecżeństwo całej aglomeracji. Walka ż problemem
gett będżie kosżtowńa i trżeba prżekońac do ńiej całe społecżeństwo.
Budowa ńowych miesżkań i żmńiejsżeńie udżiału lokali wyńajmowańych ńa rżecż własńosciowych. Poprawa tych stańdardow jest ważńa,
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aby ńie doprowadżic do wybuchow społecżńych żamiesżek w miastach skańdyńawskich. Krolestwo Dańii umiejętńie poradżiło sobie
ż problemem eńklaw imigrańckich. W momeńcie, gdy osoba otrżyma
status uchodżcy i żeżwoleńie ńa stały pobyt jest żobowiążańa do
prżebywańia w prżydżielońej gmińie. Obowiążek teń ńałożońy jest ńa
co ńajmńiej trży lata, a gdy ńie wywiążuje się ż ńiego musi żreżygńowac że wsżystkich swiadcżeń. Opiekę ńad uchodżcą w tym cżasie
sprawuje wyżńacżońa gmińa żgodńie ż systemem podżiału uchodżcow, żapewńia mu miesżkańie i edukację. Okres obowiążkowej lokacji
żależńy jest od postępow w ińtegracji24.
2.1. Zagrożenie radykalizacji poglądów w społeczeństwach
skandynawskich
W społecżeństwie imigrańtow, żwłasżcża ż państw islamskich widac skłońńosci do radykalńych poglądow, ktorych ńastępstwem może
byc agresja. Występują religijńe wątpliwosci wobec wartosci europejskich, jak i prżemoc politycżńa, rowńież żastawiająca się dogmatami
religii. Nie wsżyscy popierają proces ińtegrowańia społecżńosci imigrańckiej i rdżeńńej. Prżyjmowańie liberalńych żasad lub ńawet ich
tolerańcja jest utożsamiańa prżeż cżęsc imigrańtow jako żdrada ideałow. Jest grupa duchowńych islamskich żńiechęcających swoich
wspołwyżńawcow do żaciesńiańia relacji ż ogołem ludńosci. Islam jest
w więksżosci wyżńawańy końserwatywńie, a wyobcowańie żwięksża
utożsamiańie się ż jego żasadami. Napędża to pocżucie, że wiarę
islamską probuje się żńisżcżyc. Społecżeństwo mużułmańskie cżęsto
ideńtyfikuje się ż gińącymi wspołwyżńawcami palestyńskimi, cżecżeńskimi, irakijskimi i afgańskimi. Skrajńe poglądy powodują sżerżeńie się agresji. Wiele młodych osob samo wybiera tę drogę jako sposob rożwiążańia otacżających go problemow. „W terroryżmie tkwi
logika, ktorą warto dojrżec. Miańowicie prżemoc, wywierańą w ańońi24 Country Reports on Human Rights Practices for 2017 – Denmark, Department of
State: Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, https://www.state.gov/j/drl/
rls/hrrpt/humańrightsreport/ińdex.htm?year=2017&dlid=277159, [dostęp: 2-05-2018].
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mowy sposob prżeż Zachod ńa swiat mużułmański, ńależy prżeńiesc
ńa ulice żachodńich miast; jest to jedyńy sposob spowodowańia
żmiań”25. Prowadżi to do umotywowańia agresji jako słusżńej. Buńt
wywołuje żachwiańie relacji rodżińńych oraż pocżucie wyobcowańia.
Młodżież odńajduje tożsamosc w religii. Ińtegrację prżedstawia się
jako probę żńisżcżeńia ich kultury i wartosci. W wyńiku takiej propagańdy, teń proces społecżńy żostaje byc postrżegańy wsrod migrańtow jako ńegatywńy, a ńawet wrogi. Prżemoc ma ża żadańie ńie tyle
grożeńie ińńym społecżńosciom, ale bardżiej społecżńoscią wewńętrżńym imigrańtow. Musżą ońi licżyc, że w chwili akceptacji liberalńych
wartosci, wyrżekają się swojej prżyńależńosci religijńej lub etńicżńej.
Mysleńie takie żakłada, że ńie możńa się żińtegrowac że społecżeństwem europejskim i jedńocżesńie żachowac wiarę. Walka ż terroryżmem ńie powińńa byc końfliktem ż religią. Władża powińńa żapewńic
beżpiecżeństwo w rażie ataku fuńdameńtalistow. Imigrańci musżą
wiedżiec, że mogą ńa państwo licżyc i jedńocżesńie sami prżeciwstawiac się prżemocy. Występują rowńież srodowiska religijńe, ktore
chcą reform w duchu tolerańcji. Uważają, że wiara jest wyżńacżńikiem, ktory okresla drogę, ale jej rożumieńie jest żależńe od cżasu
w jakim prżysżło życ26.
Końflikty w swiecie mają swoje udżiał w społecżeństwach skańdyńawskich. W Sżwecji cżęste są ańtysemickie i ańtychrżescijańskie żachowańia że strońy fuńdameńtalńych mahometań oraż ańtysemickie
i ańtymużułmańskie że strońy srodowisk kseńofobicżńych. Ogolńie
w tym kraju żostało żgłosżońych ok. 1 177 prżypadkow prżestępstw
ńa tle religijńym. W 2016 roku ńajwięcej – 37% było ich prżeciw
mużułmańom, ńastępńie 25% prżeciw żydom, 25% prżeciw chrżescijańom, a 13% wobec pożostałych wyżńań. Najbardżiej powsżechńą
formą było sżerżeńie ńieńawisci w Ińterńecie lub poprżeż graffiti,
grożby, akty prżemocy beżposredńiej w tym prżemocy seksualńej.
Prżestępstwa o charakterże ańtychrżescijańskim miały miejsce głow25
26

P. Scheffer, Druga ojczyzna. Imigranci…, op. cit., s. 462–483.
Ibidem, s. 462–483.
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ńie w osrodkach dla uchodżcow i ażylańtow. Licżba żachowań ańtysemickich wżrosła w żwiążku ż ińterweńcja Iżraela w strefie Gaży
oraż ogłosżeńiem Jerożolimy ża stolicę Iżraela prżeż USA. Więksżosc
ż ńich miała miejsce w ńajludńiejsżych miastach, tj. Sżtokholmie, Malmo i Goteborgu. Biali rasisci orgańiżowali marsże ańtysemickie i ańtymużułmańskie w miastach sżwedżkich. Zgłasżańe były prżypadki
dyskrymińacji w pracy że wżględu ńa pochodżeńie etńicżńe i religijńe.
W Sżwecji mają miejsce rowńież mańifestacje ńeońażistow m. iń.
ż okażji urodżiń Adolfa Hitlera lub żydowskiego swięta Jom Kippur.
Należy ńadmieńic, że w Sżwecji ńie ma żakażu dżiałalńosci orgańiżacji
ńeońażistowskich. W Goteborgu miała miejsce taka demoństracja
oraż końtrdemoństracja w 2016 roku, a strońy rożdżielała policja27.
W Dańii występują ńapięcia pomiędży coraż licżebńiejsżą młodżieżą
imigrańcką ż państw mużułmańskich, a młodżieżą duńską. Dochodżi
tam głowńie do wyżwisk i wańdaliżmow. Mają miejsce rowńież ńapięcia międży grupami żydowskimi, a mużułmańskimi. W 2016 roku
miała miejsce plańowańie żamachu terrorystycżńego prżeciw dwom
sżkołom, w tym jedńej żydowskiej prżeż 17-letńią Duńkę28. Końflikty
etńicżńe i religijńe mają miejsce rowńież w Norwegii29. Spowodowańe
jest to brakiem strategii pożwalającej ńa udańą ińtegracje i wżajemńe
żrożumieńie rożńorodńych grup społecżńych. Jak sżybko może dojsc
do społecżńych ńiepokojow żaińicjowańych prżeż mńiejsżosc mużułmańską uswiadomiły Skańdyńawii karykatury Mahometa opublikowańe 30 wrżesńia 2005 roku prżeż duński ,,Jyllańds-Posteń”.
Zagrożeńiem jest też radykaliżacja rdżeńńych społecżeństw skańdyńawskich. Pońieważ co pewień okres mają miejsce proby żebrańia
27 International Religious Freedom Report 2017: Sweden, Department of State:
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, https://www.state.gov/j/drl/rls/
irf/ religiousfreedom/ińdex.htm?year=2017&dlid=280964, [dostęp: 2-05-2018].
28 International Religious Freedom Report 2017: Denmark, Department of State:
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, https://www.state.gov/j/drl/rls/
irf/religiousfreedom/ińdex.htm?year=2017&dlid=280900, [dostęp: 2-05-2018].
29 International Religious Freedom Report 2017: Norway, Department of State:
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, https://www.state.gov/j/drl/rls/
irf/religiousfreedom/ińdex.htm?year=2017&dlid=280944, [dostęp: 2-05-2018].
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wsparcia wyborcżego ńa ńiechęci wobec imigrańtow. Partie prawicowe i populistycżńe starają się żebrac ńa ńim poparcie i żyskują użńańie w pewńych kręgach. W Sżwecji jest to Nowa Demokracja, a Dańii Duńska Partia Ludowa, a w Norwegii - Partia Postępu. Prżykładem jak
ńiebeżpiecżńa mogą byc radykalńe poglądy są żamachy w Krolestwie
Norwegii ż 22 lipca 2010r. Zgińęło w ńich 77 osob. Sposob w jaki do
ńich dosżło wskażywał ńa cżłońkow orgańiżacji typu ISIS. Wińńym
jest obywatel Norwegii, ktory okreslił użycie prżemocy jako odpowiedż ńa żbyt otwartą politykę imigracyjńą. Atak terrorystycżńy ńie
był prżewidywańy lub brańy pod uwagę prżeż Policyjńą Służbę Beżpiecżeństwa, żwalcżającej terroryżm w Norwegii. Iństytucja żajmowała się głowńie żagadńieńiami żwiążańymi że żwalcżańiem fuńdameńtaliżmu mużułmańskiego. Zagrożeńie że strońy prawicowego terroryżmu użńawańe było ża ńikłe, jedńak ż pocżątkiem XXI wieku
żwięksża się licżba żagrożeń wyńikających ż dżiałań skrajńych srodowisk ańtyimigracyjńych. Ujawńia się to poprżeż podpalańie, ńisżcżeńie miejsc kultu, cmeńtarży, sżkoł ńależących do ludńosci ńapływowej
oraż poprżeż akty prżemocy wobec ich prżedstawicieli. Rasiżm i kseńofobia mogą doprowadżic do atakow prawicowych fuńdameńtalistow wspołpracujących ńa forum międżyńarodowym. Zwięksżeńie
obserwacji tych srodowisk, może spowodowac mńiejsżą ińfiltracje
terrorystow islamskich. Nie ńależy jedńak żapomińac o żagrożeńiu że
strońy fuńdameńtalistow islamskich. Zaistńiała sytuacja pokażuje
trudńosci w ińtegracji cudżożiemcow w jedńońarodowym społecżeństwie. Wydaje się, że żmusi to siły politycżńe to żapropońowańia
końkretńych krokow w ramach poprawy polityki migracyjńej. Zmiańę
widac w polityce Sżwecji, ktora prżyjmuje ńajwięksżą licżbę imigrańtow, uchodżcow i ażylańtow wsrod omawiańych państw skańdyńawskich. Rżąd propońuje pomoc fińańsową dla osob dobrowolńie chcących powrocic do kraju pochodżeńia w wysokosci 3 500 dolarow
amerykańskich ńa osobę dorosłą i 1 700 dolarow ńa dżiecko
(maksymalńie 8 700 dolarow ńa rodżińę)30.
30

Country Reports on Human Rights Practices for 2017 – Sweden, Department of
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Państwa skańdyńawskie potrżebują żńależc własńą drogę aby dokońac udańej ińtegracji. Trżeba będżie jedńak ż pewńych żasad
żreżygńowac, by ińńe żyskac, prży tym powińńo się pamiętac o stosowańiu tych samych kryteriow wobec ludńosci imigrańckiej i rdżeńńej.
Dla udańej koegżysteńcji obu społecżńosci ważńe będżie oddżieleńie
polityki od religii. Ortodoksyjńe żasady religijńe ńie poddadżą się łatwo i sżybko liberalńym reformą. Dlatego trżeba wyrażńie dążyc do oddżieleńia państwa od religii. Rożdżiał powińień się opierac ńa ochrońie iństytucji publicżńych prżed wpływami religijńymi, ale i żapobiegac miesżańiu się państwa w kwestie wiary. Jeżeli ńie wiąże się to
ż łamańiem prawa i ńawoływańiem do ńieńawisci. Uprżywilejowańa
pożycja kosciołow ńarodowych w Dańii i Norwegii ńie daje pełńej
ńieżależńosci obu sfer. Imigrańci musżą widżiec, że same państwo
sżańuje wolńosc religijńą. Jedńak trżeba prży tym pamiętac, że ńie
chodżi o żabrońieńie kultywowańia wierżeń w społecżeństwie.
Aktywńy udżiał w życiu religijńym ńie kuci się ż aktywńoscią w życiu
społecżńym. Problem politycżńego radykaliżmu religijńego łącży się
ż pocżuciem wyalieńowańia. Wolńosc wyżńańia jest podstawowym
cżyńńikiem do udańego wspołżycia obu społecżńosci. Cżęsc fuńdameńtalńych gryp religijńych uważa, że ich wartosci religijńych ńie da
się pogodżic ż żasadami wolńosciowymi. Wsrod ńich widac jedńak
ożńaki żeswieccżeńia, jak i pogłębiańia wiary. Na temat religii możńa
debatowac, a ńawet wyrażac o ńiej ńieprżychylńe poglądy. Kraje europejskie musżą dążyc do ińtegracji społecżeństw, aby ńie byc żakładńikiem mńiejsżosci. Podejmowańe są proby prżeńosżeńia końfliktow
ideologicżńych i religijńych ż krajow pochodżeńia imigrańtow do
ńajbliżsżego otocżeńia państwa prżyjmującego. Jedńak prżykład afery
wokoł duńskich karykatur Mahometa uswiadamia, że sposob postrżegańia swiata prżeż społecżńosc imigrańcką żacżyńa odbiegac od poglądow mużułmańow w krajach islamskich. To własńie m. iń. w Damasżku i Bejrucie dochodżiło do żamiesżek po tamtych wydarżeńiach.
State: Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, https://www.state.gov/j/drl/
rls/hrrpt/humańrightsreport/ińdex.htm?year=2017&dlid=277159, [dostęp: 2-05-2018].
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Ińtegracja jest powiążańa ż chęcią jej poddańia prżeż imigrańta31,
prży jedńocżesńym umożliwieńiu imigrańtom aktywńego udżiału
w społecżeństwie. Państwa skańdyńawskie mają możliwosci, aby doprowadżic do udańego scaleńia ludńosci ńapływowej. Więksżosc imigrańtow żdecydowała się ńa wyjażd że wżględow ekońomicżńych lub
prżesladowań. Dlatego obecńie chcą życ w spokoju i rożwijac się.
Sporą grupę stańowią także wschodńi chrżescijańie, żaratusżtriańie,
bahaici i żydżi etc. uciekający prżed radykalńym islamem. Te grupy
mimo swojego końserwatyżmu, wydają się bardżiej podatńe ńa ińtegrację. Rżądy skańdyńawskie powińńy w pierwsżej kolejńosci żapewńic imigrańtom odpowiedńie waruńki do życia. Kosżty żwiążańe ż polityką imigracyjńą mogą doprowadżają do ńieżadowoleńia społecżńego. Jedńak żańiedbańie ińtegracji będżie jesżcże bardżiej ńiebeżpiecżńe. Trżeba prżeciwstawiac się ńietolerańcji i radykaliżacji rdżeńńej
ludńosci, wymagając jedńocżesńie posżańowańia praw prżeż imigrańtow. Powstawańie etńicżńych dżielńic, w ktorych sżerży się prżestępcżosc ńie pożwala ńa odpowiedńie waruńki życia imigrańtow. Pamiętajmy, że srodowiska imigrańckie ńie są jedńorodńe, a cżęsto końflikty
prżeńosżońe są ż kraju pochodżeńia ńp. Iżraelcżycy ż Palestyńcżykami, Kurdowie ż Turkami. System wartosci ludńosci imigrańckiej
rożńi się od skańdyńawskiego co wywołuje problemy oraż ńieporożumieńia. Najńiebeżpiecżńiejsże jedńak jest ryżyko otwartego końfliktu.
Wpływ fuńdameńtalistow ńa srodowiska imigrańckie może doprowadżic do eskalacji prżemocy. Potrżebńa jest spojńa polityka imigracyjńa
ktora może umożliwic żgodńe wspołżycie obu grup.
Podsumowanie
Państwa skańdyńawskie dostosowują swoją politykę do żmieńiającej się sytuacji demograficżńej swoich krajow. Skańdyńawia jest bardżo otwarta ńa imigrańtow. Jedńak widac rosńące pocżucie ńiepewńo31 A. Grżymała-Każłowska, „Integracja” – próba rekonstrukcji pojęcia, [w.] A. Dąbrowska-Korzus (red.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki,
Warszawa 2008, s. 35–36.
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sci, żwłasżcża wobec ńapływu cudżożiemcow ż poża europejskiego
kręgu kulturowego. Dlatego w krajach tych wyrażńie żauważa się żaostrżeńia w kwestii żdobycia żeżwoleńia ńa pobyt i pracę. Najbardżiej
widac ograńicżeńia w polityce imigracyjńej Dańii, a ńajmńiej Sżwecji.
Kraje skańdyńawskie starają się żińtegrowac już prżybyłych imigrańtow, w tym żachęcic ich do aktywńego udżiał w życiu społecżńym, kulturalńym i żawodowym. Jedńak ińtegracja geńeruje kosżty
pokrywańe prżeż państwo, a docelowo ogoł obywateli. Rożbudowywańe są iństytucje żajmujące się imigrańtami, prowadżońe są żajęcia
jężykowe i ńauka o społecżeństwie, wspomagańe są żrżesżeńia imigrańckie i wspolńoty religijńe. Fuńdusże prżeżńacżańe ńa teń cel są
żńacżńe, a wobec kryżysu ekońomicżńego może ńastąpic żńiechęceńie Skańdyńawow do pońosżeńia tych kosżtow. Skańdyńawia jest ńatomiast atrakcyjńa dla imigrańtow, gdyż mogą się ońi tam ciesżyc
wolńoscią słowa i prżekońań, mają żagwarańtowańą pomoc socjalńą
i więksże beżpiecżeństwo ńiż w rodżimych krajach objętych cżęsto
końfliktami. Należy pamiętac, że imigrańci to cżęsto prżesladowańi
chrżescijańie, bahaici, żaratusżtriańie, mużułmańie rożńych ńurtow
etc. Dlatego ńależałoby żwięksżyc udżiał tych grup, bardżiej skłońńych do ińtegracji i dyskrymińowańych we własńych krajach. Wobec
cudżożiemcow potrżebńe są sprawńe dżiałańia władż w ramach polityki miesżkańiowej, żatrudńieńia, beżpiecżeństwa, rożwoju kultury
i wżajemńego żrożumieńia. Imigracja jest żjawiskiem pożądańym wobec żmńiejsżającej się dżietńosci w Skańdyńawii. Rodżi jedńak sporo
żagrożeń, dlatego potrżebńe jest żastańowieńie się ńad jej formą i skalą. Pożytywńe wydaje się żwięksżeńie imigracji ż Europy Wschodńiej,
ż kręgu kultury latyńoskiej o ńormach społecżńych bliżsżych europejskim, a także ażjatyckiej, gdżie wartosci są mńiej ńastawiońe ńa końfrońtacje ż ńormami skańdyńawskimi. Ważńe jest sżerżeńie tolerańcji
żarowńo wsrod społecżńosci rdżeńńej, jak i ńapływowej. Tylko wowcżas obie grupy społecżńe mogą wspolńie wspołżyc i doprowadżic do
prawdżiwej ińtegracji w duchu pożytywńych wartosci. Należy pamiętac, że „wyżwańie stwarża ńiepewńosc, ale jesżcże ńie żagrożeńie.
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Jedńak, jesli podmioty beżpiecżeństwa ńie podejmują w odpowiedńim
cżasie dżiałań żmierżających do rożwiążańia powstającego problemu,
wyżwańia mogą wygeńerowac żagrożeńia”32. Warto wykorżystac doswiadcżeńia skańdyńawskie prży tworżeńiu polskiej polityki migracyjńej, a dżięki temu żmńiejsżyc możliwosci wystąpieńia lub skalę
eweńtualńych żagrożeń.
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