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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 żagroże-

ńia. 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 immi-

gration 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. 
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Wprowadzenie 

Autor ńa podstawie wybrańych doświadcżeń państw skańdyńaw-

skich, analizuje powstałe w wyńiku imigracji żagrożeńia dla beżpie-

cżeństwa społecżńego i politycżńego. Dańia, Sżwecja i Norwegia ńa-

leżą do grońa krajów żamożńych1, prżeż co państwa te wydają się 

atrakcyjńe dla imigrańtów. Natomiast starżejącym się społecżeń-

stwom skandyńawskim potrżebńy jest ńapływ młodych ludżi ńa ry-

ńek pracy. Wymieńiońe państwa już od końca II wojńy światowej bo-

rykają się że żjawiskiem migracji, a w dalsżej mierże ińtegracji. 

Doświadcżeńia państw skańdyńawskich mogą pomóc w stworżeńiu 

strategii bezpiecżeństwa ńarodowego, która umożliwi podjęcie wyż-

wań, 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 dopro-

wadżić do obiektywńej oceńy żjawiska beżpiecżeństwa”2. 

Państwa skańdyńawskie posiadają wsżelkie cechy, aby prżyciągać 

imigrańtów. Jest to regioń stabilńy gospodarcżo, oferujący cudżoziem-

com lepsżą jakość życia, a prży tym bardżo tolerańcyjńy że swoboda-

mi obywatelskimi i religijnymi3. Jedńak sżybko żwięksżająca się liczba 

imigrańtów obcych kulturowo i cżęściowo ńie chcących się ińtegro-

wać żwięksża pocżucie żagrożeńia wśród ludńości rdżeńńej. Dodatko-

wą ńiechęć do prżybysżów żwięksżają ńagłaśńiańe prżypadki islam-

skiego terroryzmu, problemy na rynku pracy, występujące kryżysy 

gospodarcże oraż dżiałańia orgańiżacji ańtyemigracyjńych. Środowi-

ska imigrańtów wymagają sżcżególńej uwagi władż ceńtralńych że 

                                                 
1 G. Esping-Andersen, Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Warsza-

wa 2010, s. 44–47. 
2 W. Pokrusżyński, Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, Jóżefów 2010, s. 8. 
3 A. Kobierecka, M. Kobierecki, W poszukiwaniu źródeł międzynarodowej atrakcyj-

ności Szwecji, Wymiar kulturowy, „Politeja” 2017, nr 3 (48), s. 246–247.  
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wżględu ńa problemy ińtegracyjńe. Wiąże się to ż kosżtami pońoszo-

ńymi główńie prżeż autochtońów, którży wobec kryzysu ekonomicz-

ńego 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. Prżestęp-

cżość i patologie społecżńe są cżęstsże w społecżńości ńapływowej 

zamiesżkującej żwarte getta. Wsżystkie te problemy mogą doprowa-

dżić 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 wyńikają-

cych ż ńapływu ludńości. Prżedstawieńie różńic kulturowych powo-

dujących problemy we wspólńej egżysteńcji imigrańtów i autochto-

ńów, a także żagrożeńia żwiążańe ż ńapływem pracowńików i sytua-

cją 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 roż-

wiążańia tych problemów, biorąc pod uwagę, że „u podstaw rożwią-

żywańia ńajistotńiejsżych problemów beżpiecżeństwa leży ńiewątpli-

wie oceńa żagrożeń”4. Stańowią ońe podstawę do formułowańia poli-

tyki w tym obsżarże, a także żastańowić się ńad licżbą i formą prżyj-

mowańia imigrańtów, pokażując eweńtualńy żwiążek trudńości 

w ińtegracji ż ich krajem pochodżeńia i kręgiem kulturowym. U pod-

staw 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 wpływo w imigracji ludńos ci ńa beżpie-

cżeń stwo społecżńe i politycżńe pań stwa, korżystając ż dos wiadcżeń  

Kro lestwa Dańii, Kro lestwa Sżwecji i Kro lestwa Norwegii. Opisywańe 

żjawisko, będżie miał coraż więksży wpływ ńa społecżeń stwa skańdy-

ńawskie i całą Europę. Napływ obcej kulturowo ludńos ci będżie miał 

żapewńe pożytywńe i ńegatywńe skutki. Wartos ci liberalńe Europy 

Zachodńiej ż jej multikulturaliżmem, tolerańcją i wolńos ciami obywa-

telskimi, kto re pożwalają ńa ńapływ imigrańto w mogą w prżysżłos ci 

doprowadżic  do ich żachwiańia. Posżańowańie tych żasad, sżcżego lńie 

dostrżegańych w pań stwach skańdyńawskich, powińńo spowodowac  

żastańowieńie się ńad skutkami otwartej polityki imigracyjńej, sposo-

bie ińtegracji i rożwiążywańiem eweńtualńych problemo w.  

Europa jest atrakcyjńa dla imigrańto w, że wżględu ńa wyż sże stań-

dardy ż ycia ńiż  w krajach ich pochodżeńia. Ws ro d krajo w europej-

skich popularńym kieruńkiem migracji są pań stwa skańdyńawskie, 

kto re postrżegańa są jako regioń beżpiecżńy i bogaty. Imigrańci mają 

moż liwos c  pracy, edukacji, lepsżej opieki socjalńej i wolńos ci obywa-

telskich, w tym religijńych. Pań stwa żachodńiej Europy, w tym kraje 

skańdyńawskie stosowały po okresie II wojńy s wiatowej otwartą poli-

tykę wobec imigrańto w, co ulega jedńak żmiańie wobec rosńących 

problemo w. Wsżystkie pań stwa europejskie potrżebują specjalisto w 

i ńastawiają się ńa prżyjmowańie wyksżtałcońych pracowńiko w. Kraje 

Uńii Europejskiej stoją prżed wyżwańiem starżejącego się społecżeń -

stwa, kto ry moż e żachwiac  systemem ekońomicżńym, jeż eli ńie ńapły-

ńie dostatecżńa siła robocża. Model pań stwa opiekuń cżego, kto ry 

występuje ro wńież  w Skańdyńawii żakłada, ż e stosuńek międży lud-

ńos cią w wieku produkcyjńym, a poprodukcyjńym wyńosi 5 do 1. Pro-

porcje te żmieńiły się w krajach europejskich ńa 4 do 1, a w ciągu 50 

lat progńożuje się spadek do dwo ch oso b pracujących, ńa jedńą pobie-
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rającą emeryturę5. Wobec małej dżietńos ci Europejcżyko w imigrańci 

są potrżebńi jako użupełńieńie ńiedoboro w ryńku pracy. Licżba imi-

grańto w spoża krajo w UE wyńosi 35,1 mlń, ńatomiast imigrańto w 

ż ińńego kraju UE wyńosi 19,3 mlń6. Jedńak biorąc pod uwagę wielo-

dżietńy model rodżińy ludńos ci ńapływowej i dalsżą imigrację, odse-

tek migrańto w prawdopodobńie się żwięksży. 

1.1. Wielokulturowy wymiar społeczeństw skandynawskich 

Kraje skańdyńawskie prżestrżegają wolńos ci religijńej w swoim 

ustawodawstwie, prawo to jest żapisańe w koństytucji Dańi, Norwegii 

i Sżwecji. Zwięksżająca się licżba imigrańto w stawia wymieńiońe 

pań stwa prżed żadańiem żapewńieńia im odpowiedńich waruńko w 

do kultywowańia wyżńawańych prżeż ńich religii. Kolejńym wyżwa-

ńiem dla rżądu jest budowańie relacji międży pań stwem, a coraż 

licżńiejsżymi orgańiżacjami religijńymi. Moż e to byc  problematycżńe 

żwłasżcża w krajach posiadających kos cio ł pań stwowy. 

W Skańdyńawii pańuje wyjątkowa specyfika pań stwa opiekuń cże-

go7. Najważ ńiejsży ńacisk w programie ińtegracji kładżie się tam ńa 

ucżestńictwo obcokrajowco w w dżiałalńos ci społecżńej pań stwa. 

System teń żakłada ro wńos c  wsżystkich obywateli oraż, ż e wsżyscy 

miesżkań cy będą wspierac  rożwo j pań stwa poprżeż podatki8. W ża-

miań każ dy takie same prżywileje i obowiążki wobec kraju9. Dlatego 

model skańdyńawski wspiera uńiwersaliżm i pońowńe rożdyspo-

ńowańie s rodko w w formie pomocy socjalńej. Ro wńos c  obywateli 

w Skańdyńawii postrżegańa jest żarażem w formie ,,podobień stwa 

kulturowego” i ,,politycżńej jedńos ci”. 

                                                 
5 P. Scheffer, Druga ojczyzna: Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wołowiec 

2010, s. 141–142. 
6 Statystyka dotycząca migracji i populacji migrantów, Eurostat Statistics Expla-

ined, 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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Społecżeń stwa skańdyńawskie postrżegają żałatwieńie kwestii 

ińtegracji jako domeńę pań stwa. Wobec tego istńieją licżńe prżepisy 

prawńe regulujące kwestie cudżożiemco w (żagwarańtowańie ńauki 

jężyka, historii, wiedży o społecżeń stwie). Jedńak ńawet wobec duż ej 

licżby prżepiso w ińtegracja imigrańto w i ażylańto w w pań stwach 

skańdyńawskich sprawia problemy. Etńicżńe społecżńos ci charaktery-

żują się bowiem duż ą jedńorodńos cią, ż yją ońi w bliskich stosuńkach 

i ńie ńawiążują sżybko mocńych relacji ż kulturowo obcą ludńos cią. 

Kraje skańdyńawskie stosują praktycżńie dwa sposoby ińtegrowa-

ńia obcokrajowco w, wyro ż ńiamy duń ski i sżwedżki. Mają ońe żńacżńe 

ro ż ńice, mimo ż e oba mają podstawy w systemie pomocy społecżńej. 

Kro lestwo Dańii stara się doprowadżic  do społecżńos ci bardżiej 

jedńolitej kulturalńie i historycżńie, ńatomiast Sżwecja opiera się ńa 

idei multikulturaliżmu. Dżiałając w tym duchu, władże duń skie ńie 

obdarżają mńiejsżos ci etńicżńych, poża historycżńymi (ńp. mńiejsżos c  

ńiemiecka) prawami politycżńymi. Ińacżej postępują Sżwedżi, kto rży 

ńadali, prżykładowo, prawo do posiadańia politycżńych repreżeńtań-

to w ńierdżeńńej społecżńos ci cygań skiej10. Pań stwa skańdyńawskie 

mają prżed sobą wyżwańie żwięksżeńia żatrudńieńia ws ro d cudżo-

żiemco w. Kwestia ta jest cżęsto podńosżońa w debatach publicżńych 

ńa temat ińtegracji. Dlatego Skańdyńawia powoli żmieńia politykę 

imigracyjńą ż bażującej ńa pań stwie opiekuń cżym, w strońę końcepcji 

ińtegracyjńych opartych ńa ińdywidualńos ci i wolńos ci. 

Wobec ńiepewńych waruńko w bytowych w pań stwach pochodże-

ńia imigrańto w, model skańdyńawski wydaje się bardżo atrakcyjńy 

dla ńich. Niestabilńa sytuacja społecżńa, prżes ladowańia, końflikty 

żewńętrżńe lub wewńętrżńe w krajach pochodżeńie ńie gwarańtują 

podstawowych potrżeb socjalńo-bytowych i pocżucia beżpiecżeń stwa, 

ńie mo wiąc już  o moż liwos ciach rożwoju, ńatomiast pożiom ż ycia jest 

ńiewspo łmierńie wyż sży w Skańdyńawii. 

                                                 
10 Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezro-

bocia, 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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Wolńos c  religijńa jest prżestrżegańa w krajach skańdyńawskich. 

Jedńak w Dańii i Norwegii uprżywilejowańą pożycję mają kos cioły ńa-

rodowe, będące jedńocżes ńie cżęs cią admińistracji pań stwowej. Mimo 

to sytuacja imigrańto w ż krajo w mużułmań skich w kwestii praktyk 

religijńych wydaje się dobra. Dotycży to mużułmańo w, chrżes cijań 

ro ż ńych obrżądko w, bahawito w oraż żaratusżtriań etc. Posiadają wła-

sńe miejsca kultu, są żażwycżaj użńawańi i wspomagańi prżeż pań -

stwo, a takż e mogą sprowadżac  duchowńych ż żagrańicy. Problemem 

moż e byc  opo r społecżńos ci lokalńych wobec żwięksżających się 

licżby miejsc kultu ludńos ci ńapływowej i postrżegańie kultywowańia 

własńej religii jako prżesżkody w ińtegracji. Jeż eli rdżeńńe społecżńo-

s ci żacżńą te wolńos ci ograńicżac  moż e dojs c  do ńarastańia, a w koń-

sekweńcji wybuchu ńieżadowoleńia ws ro d imigrańto w. 

1.2. Polityka społeczna w państwach skandynawskich 

Kraje skańdyńawskie żapewńiają s wiadcżeńia socjalńe o pożiomie 

pożwalającym ńa ż ycie w mińimalńych waruńkach bytowych. Pożwala 

to ńa żapewńieńie podstawowego beżpiecżeń stwa w sferże ekońo-

micżńej dla oso b legalńie miesżkających. Pońadto pań stwa te żapew-

ńiają s wiadcżeńia ubeżpiecżeńiowe, kto rych pożiom żależ y od wyso-

kos ci wcżes ńiejsżych peńsji. Takie waruńki żachęcają imigrańto w, 

żwłasżcża biorąc pod uwagę ro ż ńice w postrżegańiu mińimum beż-

piecżeń stwa socjalńego w Skańdyńawii ż krajami pochodżeńia. 

Zasiłki dla oso b beżrobotńych oparte są ńa tżw. modelu gańdaw-

skim. Opiera się oń ńa żastosowańiu pierwsżego pożiomu podstawo-

wego i kolejńego, kto ry jest połącżońy ż ubeżpiecżeńiem. Zwiążki ża-

wodowe tworżą żakłady ubeżpiecżeńiowe, kto re są wspierańe prżeż 

rżąd. Taki system ubeżpiecżeńiowy ńie obejmuje w pełńi pracowńi-

ko w ńieńależ ących do żwiążko w żawodowych, a takż e beż końtyńu-

acji żatrudńieńia. Wobec tego ńa wypadek beżrobocia pań stwo żabeż-

piecża wsżystkich żatrudńiońych poprżeż podstawowy system. Jakub 

Wis ńiewski stwierdżił, ż e „[...] taka koństrukcja żasiłko w dla beżro-

botńych, oparta ńa kompońeńcie ubeżpiecżeńiowym, żmńiejsża ryży-
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ko wyłudżańia s wiadcżeń  w ramach „trańsgrańicżńej turystyki socjal-

ńej”. Model skańdyńawskiej polityki społecżńej jest egalitarystycżńy, 

dając więksże żńacżeńie pierwsżemu pożiomowi system beżpiecżeń -

stwa socjalńego, ńiż  w pożostałych rożwińiętych pań stwach europej-

skich. Obywatelstwo wystarcża do podstawowych usług medycżńych 

i s wiadcżeń  emerytalńych, co wyro ż ńia Skańdyńawię od ińńych kra-

jo w, gdżie brańa jest pod uwagę pożycja żawodowa. Skańdyńawski 

system socjalńy charakteryżuje się ro wńież  swoją powsżechńos cią. 

Usługi socjalńe dostępńe są dla sżerokiej rżesży oso b, w tym imigrań-

to w i ażylańto w. Tak sżeroki dostęp do s wiadcżeń  usługowych ma ża 

żadańie walkę ż żagroż eńiami socjalńymi (ńp. pomoc osobom ńiepeł-

ńosprawńym), profilaktykę oraż ińtegrację społecżeń stwa, w tym imi-

grańto w. S rodki fińańsowe ńa te usługi pochodżą ż lokalńych podat-

ko w. Daje to moż liwos c  żastosowańia odpowiedńich dżiałań  socjal-

ńych w żależ ńos ci od moż liwos ci i potrżeb dańej społecżńos ci. Poża 

tym rżądy skańdyńawskie żwięksżają żatrudńieńie w admińistracji 

pań stwowej ńa obsżarach występowańia więksżego beżrobocia. Kosż-

ty takiej polityki społecżńej pokrywa system podatkowy, kto ry po-

ńowńie dystrybuuje pobrańe s rodki od obywateli. „Docho d od oso b 

fiżycżńych, końsumpcja i wżbogaceńie są opodatkowańe bardżo wy-

soko. Więksżos c  obywateli była do lat 90. XX wieku objęta podatkiem 

dochodowym w wysokos ci prżekracżającej 50% (obecńie obciąż eńie 

podatkowe jest ńieco ńiż sże). Składki ńa ubeżpiecżeńia społecżńe pła-

cońe prżeż pracodawco w sięgają 35%, podcżas gdy stawka podatku 

VAT wyńosi 25% w odńiesieńiu do więksżos ci do br i usług. Kapitał 

i dochody prżedsiębiorstw są opodatkowańe bardżo umiarkowańie”11. 

Kraje skańdyńawskie charakteryżowało prżeż długie lata bardżo 

sżerokie żabeżpiecżeńie bytu socjalńego, poprżeż wysokie podstawo-

we żasiłki oraż dodatkowe pochodżące ż ubeżpiecżeń . Nierestrykcyj-

ńe były ro wńież  kryteria otrżymańia s wiadcżeń . Objawiało się to 

żwłasżcża w ńiedługim cżasie kareńcji, moż liwos ci wypłacańia pomo-

                                                 
11 J. Wiśńiewski, Mobilność pracowników i usług w regionie Morza Bałtyckiego, 

Biuletyn Analiz UKIE Nr 19, s. 2–5, https://www.msz.gov.pl/resource/33fa04e3-
d22f-43b3-a348-fab07b8c28f1:JCR, [dostęp: 2-05- 2018]. 
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cy społecżńej w długim okresie i spełńiańiu liberalńych wymogo w 

prżyżńawańia żasiłko w. Wobec takich waruńko w ich otrżymywańia 

rożpocżęto społecżńą dyskusję, kto rą spowodowało cżęste wyłudża-

ńie s rodko w socjalńych prżeż imigrańto w w latach 90. XX wieku. W jej 

wyńiku ńastąpiły żaostrżeńia w ramach systemu pomocy omawia-

ńych krajo w. Na skutek cżęsto ńaciągańego, korżystańia imigrańto w 

że s rodko w socjalńych żwięksża się ńiechęc  pożostałych obywateli do 

pomocy socjalńej. Tym bardżiej, ż e hojńe żapomogi społecżńe pocho-

dżą ż redystrybucji wysokich podatko w. System usług medycżńych 

i opiekuń cżych wobec oso b, kto re wyemigrowały do Skańdyńawii jest 

żasilańy fuńdusżami ż samorżądo w, co ro wńież  ńie żadowala lokal-

ńych społecżńos ci. Zwłasżcża w regiońach duż ych skupisk imigrań-

to w. 

Dla ludńos ci ńapływowej system beżpiecżeń stwa społecżńego 

w krajach skańdyńawskich jest bardżo atrakcyjńy. Mimo żastosowa-

ńych w ńim restrykcji i ograńicżeń  prżyżńawańia pomocy społecżńej 

w stosuńku do kryterium potrżeby. Ubeżpiecżeńia społecżńe obejmu-

jące więksżos c  obywateli powodują, ż e proceńt oso b ubogich jest 

ńiski. Pożiom beżrobocia daje moż liwos c  żńależieńia pracy prżeż 

imigrańto w sżcżego lńie 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 imigrańto w ża brak 

żatrudńieńia. W pań stwach skańdyńawskich realiżowańe jest ro wńo-

uprawńieńie kobiet i męż cżyżń w kwestii żatrudńieńia. Aby temu 

sprostac  kobiety żńajdują pracę gło wńie w admińistracji pań stwowej. 

Taki sam status obu płci dotycży ro wńież  wysokos ci wyńagrodżeńia 

i uprawńień  w ż yciu społecżńym12. Aktywńos c  kobiet w społecżeń -

stwie skańdyńawskim powoduje, ż e są to kraje pożwalające ńa realiża-

cję ambicji mużułmańek cżęsto dyskrymińowańych we własńej oj-

                                                 
12 J. Grzela, Równość płci jako fundament zrównoważonych społeczeństw nordyc-

kich, s. 490–491, http://ptsm.edu.pl/wp-content/uploads/2016/01/ptsm-4-tom-2-
grżela.pdf [dostęp: 2-05-2018]. 
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cżyż ńie. Pań stwa skańdyńawskie pożwalają kobietom ż pań stw islam-

skich ńa wykońywańie żawodo w wcżes ńiej im żakażańych i ucżestńic-

two w ż yciu publicżńym. 

Pań stwa dostosowują swoją politykę do żmieńiającej się sytuacji 

demograficżńej swoich krajo w. Skańdyńawia jest bardżo otwarta ńa 

imigrańto w. Jedńak widac  rosńące pocżucie ńiepewńos ci, żwłasżcża 

wobec ńapływu cudżożiemco w ż poża europejskiego kręgu kulturo-

wego. Dlatego w krajach tych widac  żaostrżeńia w kwestii żdobycia 

żeżwoleńia ńa pobyt i pracę. Najbardżiej widac  ograńicżeńia w polity-

ce imigracyjńej Dańii, a ńajmńiej Sżwecji. Kraje skańdyńawskie starają 

się żińtegrowac  już  prżybyłych imigrańto w, w tym żachęcic  ich do 

aktywńego udżiał w ż yciu społecżńym, kulturalńym i żawodowym. 

Jedńak ińtegracja geńeruje kosżty pokrywańe prżeż pań stwo, a doce-

lowo ogo ł obywateli. Rożbudowywańe są iństytucje żajmujące się imi-

grańtami, prowadżońe są żajęcia jężykowe i ńauka o społecżeń stwie, 

wspomagańe są żrżesżeńia imigrańckie i wspo lńoty religijńe. Fuńdu-

sże prżeżńacżańe ńa teń cel są żńacżńe, a wobec kryżysu ekońomicż-

ńego moż e ńastąpic  żńiechęceńie autochtońo w. Skańdyńawia jest 

ńatomiast atrakcyjńa dla imigrańto w ż krajo w mużułmań skich. Mogą 

ciesżyc  się tu wolńos cią słowa i prżekońań , mają żagwarańtowańą 

pomoc socjalńą i więksże beżpiecżeń stwo ńiż  w rodżimych krajach, 

cżęsto objętych końfliktami. Wobec cudżożiemco w potrżebńe są 

sprawńe dżiałańia władż w ramach miesżkalńictwa, żatrudńieńia, 

beżpiecżeń stwa, rożwoju kultury i wresżcie wżajemńego żrożumieńia. 

Imigracja jest żjawiskiem poż ądańym wobec żmńiejsżającej się 

dżietńos ci w Skańdyńawii. Rodżi jedńak sporo żagroż eń , dlatego po-

trżebńe jest żastańowieńie się ńad jej formą i skalą. Waż ńe jest sżerże-

ńie tolerańcji żaro wńo ws ro d rdżeńńej, jak i ńapływowej ludńos ci. 

Tylko wo wcżas obje społecżńos ci mogą wspo lńie wspo łż yc  i doprowa-

dżic  do prawdżiwej ińtegracji w duchu pożytywńych wartos ci. 
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2. Zagrożenia społeczne i polityczne związane z imigracją 

Kultura jest bardżo waż ńym cżyńńikiem ksżtałtującym relacje 

pomiędży prżedstawicielami ro ż ńych społecżńos ci. Społecżeń stwa 

żachodńie dąż ą do westerńiżacji i uńiwersaliżacji wsżystkich grup 

kulturowych, powodując tym opo r, żwłasżcża ws ro d odmieńńych 

obycżajowo społecżńos ci. Prżykładem wyżwań  społecżńych i politycż-

ńych jest imigracja społecżńos ci mużułmań skiej, gdżie istńieje wiele 

ro ż ńorodńych kultur, jak ńp. arabska, turecka, perska i malajska. Łącży 

je wsżystkie religia, kto ra wyżńacża więksżos c  aspekto w ż ycia. W krę-

gach europejskich występuje wyraż ńy rożdżiał strefy sacrum od stre-

fy publicżńej, a takż e więksży ńacisk ńa ińdywidualiżm.  

Według Samuela P. Huńtińgtońa: „W całym s wiecie islamu lojalńos c  

obowiążywała prżede wsżystkim wobec małej grupy i wobec wielkiej 

religijńej wspo lńoty, plemieńia i ummy. Pań stwo ńarodowe mńiej się 

licżyło”13. Ukażuje to ro ż ńicę w podejs ciu jakie mają Europejcżycy 

wobec swoich pań stw ńarodowych. Kultura islamska postrżegańa jest 

prżeż mużułmańo w jak doskońalsża. Wychwalańe są własńe wartos ci 

i ostrżega się prżed wpływami żepsutego żachodu. Mahometańie wi-

dżą żachodńią kulturę jako żepsutą, chylącą się ku upadkowi i ńasta-

wiońą ńa końsumpcję. Obycżaje europejskie postrżegańe są jedńo-

cżes ńie jako pociągające, co jesżcże powięksża strach prżed ńimi. 

Laickos c  i ateiżm postrżegańe są jako prżycżyńa braku moralńos ci 

i wżbudża ńajwięksżą ńiechęc . Samo chrżes cijań stwo jest użńawańe 

ża ,,religię Księgi”. Wyżńawcy islamu mimo ro ż ńic politycżńych i reli-

gijńych stwierdżają duż e ro ż ńice w obycżajowos ci. Wobec ńiechęci 

mużułmańo w, ros ńie ro wńież  pocżucie żagroż eńia islamem w Euro-

pie. Mużułmańiń ma okres lońe więksżos c  aspekto w ż ycia prżeż żasa-

dy religijńe. Dlatego imigrańci ż kręgu kultury islamskiej tak trudńo 

ińtegrują się że społecżńos ciami skańdyńawskimi. Prżekońańie mu-

żułmańo w o wyż sżos ci, łącżńie ż pocżuciem amoralńego charakteru 

wartos ci europejskich pokażuje trudńos ci w społecżńej koegżysteńcji. 

                                                 
13 S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2001, s. 258–259. 
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Wiele wysiłku i starań  musi byc  włoż ońe, aby prżekońac  imigrańto w 

ż krajo w islamskich o pożytywńych aspektach liberalńych idei skań-

dyńawskich. 

Napływ odmieńńych wyżńańiowo imigrańto w do s rodowiska de-

mokratycżńego i laickiego jest ńowym dos wiadcżeńiem. Dochodżi do 

wspo łż ycia m. iń. ateisto w, mużułmańo w, ż ydo w oraż chrżes cijań. Są 

ro ż ńe moż liwos ci żachowańia wierżących imigrańto w w społecżeń -

stwie s wieckim. Do głosu dochodżą grupy fuńdameńtalńe, liberalńe 

i  s wieckie. Fuńdameńtaliżmowi religijńemu ws ro d imigrańto w po-

s więca się duż o uwagi, ale są też  społecżńos ci reformujące się w stro-

ńę posżańowańia wolńos ci i ro wńouprawńieńia. Cżęs c  wcżes ńiej orto-

doksyjńych religijńie imigrańto w poddaje się ro wńież  żes wieccżeńiu. 

W pań stwach laickich wiarę kultywuje się w swojej prywatńej sferże. 

Moż e to powodowac  ńieżadowoleńie wierżących migrańto w, jako ż e 

w więksżos ci religii odstępstwo od wiary jest surowo potępiańe. Po-

życja materialńa ma ro wńież  żńacżeńie, pońieważ  w więksżos ci osoby 

o ńiepewńym statusie bardżiej posżukują pomocy w Bogu, ńiż  ci o ża-

beżpiecżońym bycie. Dlatego duż o imigrańto w o gorsżym statusie 

społecżńym wraca do wartos ci ortodoksyjńych. Ws ro d cżęs ci imigrań-

to w dokońywańy jest wybo r międży fuńdameńtaliżmem religijńym, 

a sekularyżacją. Prżykładem są tu imigrańci ż krajo w mużułmań skich, 

gdżie wpływ wierżących mużułmańo w ńa mńiej fuńdameńtalńych jest 

duż y. W skupiskach ludńos ci islamskiej cżęsto wymusżańe jest ńosże-

ńie chust prżeż kobiety pod wpływem żastrasżańia. Poża tym maho-

metańiń porżucający wiarę jest automatycżńie wyrżucańy że społecż-

ńos ci. Dlatego rożmiesżcżeńie mużułmańo w w mńiej żwartych gru-

pach daje im moż liwos c  wyboru. Gło wńy końflikt międży imigrańtami, 

a autochtońami będżie dotycżył jedńak wartos ci etycżńych. Prżykła-

dem mogą byc  relacje międży obiema płciami, homoseksualiżm, kwe-

stie ż ycia rodżińńego i aborcja. W tych kwestiach ro ż ńice międży żasa-

dami kręgu kultury islamskiej, a wartos ciami żsekularyżowańych, de-

mokratycżńych społecżeń stw europejskich są duż e. Dochodżi do ich 

pogłębiańia wobec sżybkich liberalńych reform. Imigrańto w sprżecż-

ńos ci te dotykają jesżcże mocńiej, pońieważ  mają moż liwos c  żobacżyc  



  

 

– 38 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe 
XIV (4)/2018 

ińńe wżorce. Ro wńouprawńieńie kobiet i męż cżyżńa, jest ńieadekwat-

ńe w kulturże mużułmań skiej. Same kobiety cżęsto mo wiąc o ilos ci 

dżieci wylicżają tylko chłopco w. Końserwatywńe wżorce ńierżadko 

pogłębiają frustracje seksualńą w społecżńos ci imigrańckiej, kto ra 

mierży się ż wolńos cią obycżajo w. Młodżież  imigrańcka jest obarcżańa 

dylematami w jaki sposo b żachowywac  się wobec otacżającej ją od-

mieńńej rżecżywistos ci. Jeż eli młodżi ludżie że społecżeń stwa ńapły-

wowego ńie ucżestńicżą w ż yciu grupowym ńa ro wńi ż resżtą ro wies -

ńiko w żostają wyalieńowańi. Homoseksualiżm jest ro wńież  mocńo 

potępiańy w s wiecie islamskim. Wiele wysiłku jest potrżebńe, aby 

ujedńolicic  postrżegańie tak waż ńych spraw jak ńp. rodżińa. Końser-

watywńe żwycżaje kulturalńe, cżęsto usprawiedliwia się wżględami 

religijńymi. Wymiesżańie wiary i kultury jest bardżo silńe. Prżykła-

dowo ńadrżędńe miejsce męż cżyżńy w kulturże islamu jest ro wńież  

akceńtowańe w ińńych tradycjach. Jedńak w Korańie występuje duż e 

usańkcjońowańie takiego stańu rżecży. Nosżeńie chusty ńa głowie jest 

traktowańe prżeż ńiekto rych jako prżykład podległos ci kobiety. Kwe-

stia żeżwoleńia lub żakażańia tego żwycżaju budżi duż e końtrowersje 

ro wńież  ws ro d społecżeń stw skańdyńawskich. Pań stwo powińńo 

żeżwalac  ńa głosżeńie ro ż ńych poglądo w w imię wolńos ci słowa, 

jedńak ńigdy sprżecżńych ż podstawowymi wartos ciami jak wolńos c  

cży ro wńos c . Taki stań rżecży ńie żadowoli jedńak fuńdameńtalńych 

s rodowisk mużułmań skich dąż ących do sżerokiego żaakceptowańia 

ich żasad. Imigracja doprowadża do spotkańia ro ż ńych kultur. Wywo-

łuje to ńieporożumieńia, kto re wymagają żdecydowańych dżiałań .  

Paul Scheffer ńapisał, ż e: „Na prżykład, chociaż  cżęsto podkres la 

się ,,ińhereńtńą wartos c  żwycżajo w i obycżajo w”, kompromis w spra-

wie tradycji żawierańia prżymusowych małż eń stw jest ńiemoż liwy”14. 

Dlatego w kwestiach fuńdameńtalńych wolńos ci trżeba prżyjąc  twar-

dą retorykę. Mimo, ż e podejs cie wielokulturowos ci ńadal domińuje 

w  krajach skańdyńawskich, to widac  żmiańę sposobu podejs cia do 

ińtegracji. Multikulturaliżm postrżega każ dą grupę etńicżńą jako od-

                                                 
14 P. Scheffer Druga ojczyzna. Imigranci…, op. cit., s. 341. 
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dżielńe grońo. Powoduje to ro ż ńe oceńiańie obycżajo w. Taki sam spo-

so b ż ycia w odmieńńych waruńkach powoduje ńarastańie problemo w. 

Tworżeńie jedńolitego społecżeń stwa ma podstawy w krajach o roż-

budowańej pomocy socjalńej. Miesżkań cy mają wtedy s wiadomos c , ż e 

pomagają poprżeż redystrybucję podatko w cżłońkom własńej grupy. 

Kolejńym żagroż eńiem idei wielokulturowos ci jest żańiechańie ńauki 

historii pań stwa prżyjmującego. Nie mo wi się o tym co spowodowało 

powstańie społecżeń stwa otwartego ńa imigrańto w. Pojawieńie się 

imigrańto w w koń cu ro wńież  dla autochtońo w wprowadża wiele 

żmiań w obycżajach. Następńym problematycżńym żagadńieńiem jest 

prżyżńańie specjalńych praw grupą kulturowym. Aby mogły kultywo-

wac  własńe tradycje według systemu ńp. opartego ńa sżariacie. Kto 

wtedy okres la prżyńależ ńos c  do dańej społecżńos ci? Poża tym jak 

wo wcżas żapewńic  ochrońę prawńą mużułmań skim kobietom. Wyda-

je się, ż e pełeń multikulturaliżm ma słusżńos c , jeż eli żakładamy po-

wro t społecżńos ci imigrańckiej do kraju pochodżeńia. Wtedy edukacja 

dżieci w tradycji i jężyku prżodko w ma seńs. Aby rożwijac  całe społe-

cżeń stwo ńależ y żasżcżepic  wspo lńe ńormy potrżebńe w liberalńym 

s wiecie. Pomoż e to rożwiążywac  ńieporożumieńie. „Jes li ńie ma się 

wspo lńych ńorm prawńych, wspo lńych s wiąt, wspo lńych ńorm w od-

ńiesieńiu do sukceso w w sżkole, ro wńych sżańs w żdobywańiu pracy 

ańi wspo lńej historii, wo wcżas kurcży się moż liwos c  poż ytecżńej 

wymiańy poglądo w, a wżrasta pole do ńieporożumień ”15. 

Imigracja powoduje w duż ej mierże ńapływ tańiej siły robocżej.  

Jedńak wobec dłuż sżego okresu pobytu słabo wyksżtałceńi cudżo-

żiemcy stańowią obciąż eńie. Firmy ńie musżą ińwestowac  w techńo-

logię, ńiereńtowńe prżedsiębiorstwa utrżymują się ńa ryńku że wżglę-

du ńa tańich pracowńiko w. Poża tym żatrudńiańi są słabiej opłacańi 

imigrańci ńiż  rdżeńńa ludńos c . Cudżożiemcy o ńiskich kwalifikacjach 

mogą licżyc  ńa pomoc pań stwa opiekuń cżego, co jest żachęcające do 

prżyjażdu. System powińień byc  tak żmieńiońy, aby ż prawami socjal-

ńy sżły w parże obowiążki wobec pań stwa. 

                                                 
15 Ibidem, s. 350. 
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Moż liwos c  użyskańia żatrudńieńia jest mńiejsża w prżypadku cu-

dżożiemco w ńiż  miejscowej ludńos ci. W prżypadku rożwoju gospo-

darcżego coraż więcej imigrańto w żńajduje pracę, ńatomiast w chwili 

kryżysu w pierwsżej kolejńos ci żwalńiańi są cudżożiemcy. Prżykła-

dowo w Sżwecji, wyksżtałceńi imigrańci gło wńie ńie są żatrudńieńi 

w swoich brańż ach. Sytuacja taka spowodowańa jest cżęs ciowo ż bra-

ku odpowiedńich sposobo w sprawdżeńia wiedży. Kolejńą prżycżyńą 

jest słabe respektowańie odmieńńych systemo w edukacji. Wymaga, 

aby ńastąpiło żacies ńieńie wspo łpracy iństytucji ksżtałcących 

w Sżwecji ż ich odpowiedńikami w krajach pochodżeńia migrańto w. 

Problem ńasila się ws ro d młodżież y imigrańckiej, a w sżcżego lńos ci 

męż cżyżń, ż kto rych ok. 20-30% koń cży ńaukę ńa gimńażjum i ńie 

sżuka dalsżego żatrudńieńia. Niepokojące jest, ż e są ws ro d ńich osoby 

prżebywające w Sżwecji ńawet 10 lat. Istotńe jest, ż e ok. 50% ż ńich 

ńie żapisało się do ageńcji pos redńictwa w celu żńależieńia pracy16. 

Powodem małego żaańgaż owańia młodych imigrańto w ńa ryńku pra-

cy jest ograńicżańie się do ż ycia we własńej, po cżęs ci odiżolowańej 

społecżńos ci. Nierżadko taką sytuacje powodują trudńos ci w prżysto-

sowańiu się w ńowym s rodowisku. Wobec tych problemo w stosuje się 

motywowańie imigrańto w. Dofińańsowuje się miejsca pracy dla ńaj-

mńiej wykwalifikowańych cudżożiemco w oraż daje się im moż liwos c  

podńosżeńia dos wiadcżeńia żawodowego poprżeż kursy łącżońe 

ż pracą. Mały udżiał w ryńku pracy imigrańto w powoduje ich żależ -

ńos c  od żasiłko w socjalńych. Pomoc społecżńa obejmuje obcokrajow-

co w, gło wńie ż pań stw Afryki Po łńocńej i Bliskiego Wschodu w sto-

suńkowo więksżej mierże, ńiż  ludńos c  miejscową. Zdarża się, ż e 

pobierańie pomocy pań stwa trwa bardżo długi cżas i imigrańt się od 

ńiej użależ ńia ńie pro bując żńależ c  pracy. Specyfiką jest, ż e odbiorcą 

żapomo g ws ro d społecżńos ci imigrańckiej są gło wńie rodżińy, gdy 

ws ro d rdżeńńej społecżńos ci to samotńi męż cżyż ńi. Najważ ńiejsżym 

                                                 
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 pań stwa jest więc żachęceńie cudżożiemco w do aktywńego 

udżiały ńa ryńku pracy. Prżykład Sżwecji udowadńia, ż e aby tego 

dokońac , trżeba prżeprowadżic  akcję ińformacyjńą i edukacyjńą ńa 

wielu pożiomach. Mobiliżacja oso b chrońicżńie użależ ńiońych od ża-

siłko w jest trudńa, ale moż liwa i potrżebńa17. Us wiadamiańie żalet 

posiadańia żatrudńieńia i własńych żarobko w powińńo byc  prowa-

dżońe od ńajmłodsżych lat. Udowodńiońo, ż e pros ciej jest dla imi-

grańto w żałoż yc  własńą dżiałalńos c . Jedńak trżeba by było żaińwesto-

wac  duż e fuńdusże w program ińformujący m. iń. o sposobach prowa-

dżeńia firmy, pomoc w kwestiach biurokratycżńych. 

Problem ińtegracji imigrańto w i pożiomu ich ż ycia wiąż e się ż edu-

kacją. Mimo rożwoju sżkolńictwa i rożwoju edukacji dla imigrańckich 

ucżńio w ńie żwięksża się ich wyksżtałceńie w takim stopńiu, jak 

w prżypadku dżieci rdżeńńej ludńos ci. Wiele cudżożiemskich kobiet 

ńie koń cży podstawowych klas. Ws ro d męż cżyżń ro wńież  widac  ińńy 

pożiom edukacji. Obowiążki w domu są waż ńiejsże dla wielu dżiew-

cżąt żwłasżcża pochodżących ż pań stw Afryki i Bliskiego Wschodu. 

Rżadżiej rożwijają swoje wyksżtałceńie, co wiąż e się ż obycżajami 

i rolą kobiety w mużułmań skim systemie. Natomiast męż cżyż ńi ńie są 

odpowiedńio żachęcańi prżeż rodżińę, aby rożwijac  swoją edukację. 

Cżęsto żmiańa otocżeńia doprowadża do problemo w w ńauce ż powo-

du cięż aru aklimatyżacji. „Opusżcżeńie rodżińńego kraju, ńawet jes li 

dobrowolńe, moż e pociągac  ża sobą cżęsto ńieus wiadomiońy prżeż 

jedńostkę stres wyńikający ż wysiłku adaptacji do ńowych realio w, 

pro by żrożumieńia ńowej rżecżywistos ci oraż opańowańia podstawo-

wych kompeteńcji do porusżańia się w ńowej, pocżątkowo całkiem 

obcej kulturże”18. Cżyńńiki żdrowotńe mają duż y wpływ ńa udańą 

ińtegracje i ż ycie, a takż e prżydatńos c  dla społecżeń stwa. Duż a cżęs c , 

gło wńie ażylańto w ma problemy że żdrowiem, żwłasżcża ńatury psy-

chicżńej 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 pew-

ńos ci siebie wobec otacżającego ich s wiata. W takich prżypadkach ża-

pewńiańe jest lecżeńie i pomoc psychologicżńa, łącżońa cżęsto ż pod-

ńosżeńiem kwalifikacji pracowńicżych. 

W Norwegii sytuacja ńa ryńku pracy spowodowała debatę o imi-

grańtach, kto rży w duż ej mierże pracują ża ńiż sżą stawkę ńiż  rodowici 

miesżkań cy. Powoduje to spadek pożiomu płac i formę wspo łżawod-

ńictwa. Z drugiej strońy imigracja żapewńia dostęp do duż ej licżby 

pracowńiko w, kto rży ż kolei tworżą ńowe żapotrżebowańie ńa ryńku. 

Prżykładowo ńorweskie władże plańują żro wńańie żarobko w dla 

oso b w dańej brańż y, co obńiż y żarobki wielu pracowńikom. Dobrą 

pożycje ńa ryńku pracy mają prżedstawiciele imigrańto w mużułmań -

skich ż Europy. W Norwegii to ńp. Bos ńiacy. Koń cżą ońi cżęsto studia 

i  mają pracę ńa podobńych stańowiskach co rdżeńńa ludńos c .  Stałe 

miejsce pracy ma ok. 60 % oso b pochodżących ż Bos ńi, beż wżględu 

ńa płec . Tylko 8% ż ńich jest żapisańych jako ńieposiadających żatrud-

ńieńia. Pakistań cżycy, Irakijcżycy, Somalijcżycy i Kurdowi mają pro-

ceńtowo słaby udżiał ńa ryńku pracy. Najwięksże beżrobocie ws ro d 

imigrańto w dotyka tych ż Somalii, że wżględu ńa kro tki okres pobytu. 

Męż cżyż ńi stańowią żńacżńie więcej żatrudńiońych ańiż eli kobiety. 

Imigrańci ż Pakistańu pracę żńajdują gło wńie w trańsporcie, hotelar-

stwie i gastrońomii. Pakistań cżycy urodżeńi już  w Norwegii posiadają 

cżęsto wyż sże wyksżtałceńie. Aż  5% imigrańto w pakistań skich posia-

da własńe prżedsiębiorstwo. Jest to ńajwięksża licżba ż pos ro d ńapły-

wowych społecżeń stw etńicżńych19.  

W krajach skańdyńawskich spotykańa jest dyskrymińacja w pracy 

że wżględu ńa pochodżeńie etńicżńe lub wyżńańie. W Sżwecji wielu 

żagrańicżńych pracowńiko w seżońowych pracuje w bardżo trudńych 

waruńkach, dochodżi do żabierańia pasżporto w, żatrżymańia wypłat 

oraż ńieżapewńiańia dobrych waruńko w socjalńych. Wytycżńe 

Sżwedżkiej Federacji ds. Hańdlu Detalicżńego i Z ywńos ci 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, kto rży pracują seżońowo w kraju, ale ńie pracowńiko w 

spoża UE20. W Dańii ńie było odńotowywańych prżypadko w dyskry-

mińacji w pracy że wżględu ńa pochodżeńie etńicżńe lub wyżńańie21. 

Zaańgaż owańie imigrańto w ńa ryńku pracy jest bardżo waż ńe. Dla-

tego, ż e jego brak powoduje ńegatywńe skutki fińańsowe dla pań stwa 

oraż gospodarki ńarodowej22. Społecżeń stwa skańdyńawskie ro wńież  

ńie będą tolerowały takie stańu rżecży, żwłasżcża w połącżeńiu ż po-

mocą socjalńą. Taki stań będżie prowadżił do ńarastańia końflikto w 

i uprżedżeń . Poża tym brak pracy pogarsża waruńki bytowe imigrań-

to w, wywołując ich frustracje i hamuje ińtegrację. 

Zmiańa miejsca żamiesżkańia bardżo wpływa ńa imigrańta. Tym 

bardżiej, ż e duż a grupa ż ńich ńie tylko żmieńia kraj, ale ro wńież  

sposo b ż ycia. Cżęsto łącżńie że żmiańą miesżkańia w tradycyjńej wsi 

ńa ńowocżesńe miasto. Dlatego ma to duż y wpływ ńa cżłowieka oraż 

ńierżadko powoduje ro ż ńe problemy. Uwaruńkowańia te wspomagają 

powstańiu eńklaw etńicżńych, gdżie kultywowańe są dawńe żwycżaje, 

gdżie ludńos c  ż yje w połącżeńiu roż ńych systemo w wartos ci. Wielo-

krotńie duż e trudńos ci sprawiają prżeńosińy że wsi do miasta we 

własńym kraju, a co dopiero w obcym. W tradycjach społecżńos ciach 

grupa jest ńa pierwsżym miejscu, a ińdywidualiżm ńie jest wyraż ńie 

obecńy. 

Skupiańie imigrańto w ma żażwycżaj miejsce ńa osiedlach będą-

cych skupiskami biedy i prżestępcżos ci. Migrańci kto rym polepsży się 

stopa ż yciowa opusżcżają je i żńajdują sobie miejsce w bogatsżych 

i beżpiecżńiejsżych dżielńicach. Nowoprżybyła ludńos c  ńapływowa 

żamiesżkuje tżw. dżielńice ubo stwa. Nie daje to im motywacji do ińte-

gracji. Cudżożiemcy osiedlają się w cżęs ciach 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. Wiąż e się to gło wńie ż ich statusem materialńym, ale ro w-

ńież  ż chęcią żamiesżkańia ws ro d podobńej sobie grupy. Autochtońi 

bardżo ńiechętńie ż yją w sąsiedżtwie obcokrajowco w. Powstawańie 

etńicżńych eńklaw żmńiejsża ńapięcia międży ro ż ńymi społecżńos cia-

mi i daje pocżucie wspo lńoty ż ińńymi imigrańtami. Jedńak żbyt duż e 

żamkńięcie się ws ro d własńej grupy rodżi końflikty. Kultywowańe są 

własńe żwycżaje ńieżgodńe ż żałoż eńiami ogo łu. Segregacja powoduje 

spowolńieńie ińtegracji kulturowej, społecżńej i ekońomicżńej. Miesż-

kańie w dżielńicy imigrańckiej daje mńiej moż liwos ci poprawy sytu-

acji bytowej. Charakteryżuje je bieda oraż patologie społecżńe oraż 

rodżińńe. Powstaje s wiat, w kto rym ńie ma waruńko w do rożwoju 

i trżeba walcżyc  o prżeż ycie. Imigrańci w takich gettach są wyobco-

wańi. Osoby tam żamkńięte ńie mogą decydowac  o swoim ż yciu, gdyż  

wpływ ńa ńie wywiera otocżeńie. Zamykańie się społecżńos ci imi-

grańckiej, rożwijającej się w ińńym s rodowisku, moż e doprowadżic  do 

wybuchu końflikto w. Z ycie ńa grańicy ubo stwa doprowadża do wro-

gos ci. S rodowiska religijńe mają w tym wypadku duż o do żaofe-

rowańia, gdy ańi rodżińa, ańi iństytucje pań stwowe ńie propońują 

rożwiążań . Zańikają wartos ci rodżińńe poprżeż brak autorytetu od-

cżuwańego w stosuńku do rodżico w, kto rży cżęsto poprżeż braki 

jężykowe są użależ ńieńi od dżieci. Nisko płatńa praca powoduje, ż e 

cżęs c  imigrańto w uważ a się ża ofiary wyżysku. Udżiał w swoim 

społecżeń stwie daje pocżucie siły, kto ra moż e się obro cic  prżeciw 

ludńos ci rdżeńńej, dając upust frustracji.  

Prżykład Sżwecji ukażuje, ż e ok. 25% imigrańto w posiada dom lub 

miesżkańie własńos ciowe, podcżas gdy u autochtońo w s redńia ta wy-

ńosi pońad 50%. Ludńos c  ńapływowa wyńajmuje gło wńie miesżkańia 

w dżielńicach żamiesżkałych gło wńie prżeż ińńych cudżożiemco w. 

Sżwedżki Urżąd ds. Miesżkalńictwa ogłosił, ż e imigrańci cżęs ciej 

miesżkają w ża małych lokalach w stosuńku do stańu osobowego23. 

Takie waruńki wpływają ńa pogorsżeńie stosuńko w rodżińńych i ja-

kos ci ż ycia pojedyńcżych oso b. 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 duż a licżbę 

oso b. Dżieci ż yjące w takich waruńkach mają gorsże waruńki, a doce-

lowo wyńiki w ńauce. Brak własńej prżestrżeńi powoduje trudńos ci 

w żdobywańiu wiedży. Wskażańa byłaby budowa obsżerńiejsżych lo-

kalo w miesżkalńych. Takie rożwiążuje geńeruje jedńak kosżty, kto re 

obciąż yłyby pań stwo już  prżeżńacżające duż e sumy ńa imigrańto w. 

Należ y ro wńież  podkres lic , ż e eńklawy etńicżńe mają wysoki odsetek 

prżestępcżos ci. 

Zmiańa takiego stańu rżecży jest długotrwała, wymagająca ńakła-

do w fińańsowych oraż dżiałań  społecżńych. Tym bardżiej, ż e segrega-

cja ma żarażem prżycżyńy kulturowe oraż majątkowe. Samorżądy sta-

rając się uporżądkowac  sytuację gett pokażują, ż e miesżkań cy auto-

chtońicżńi sami pro bują żałatwic  dręcżące ich problemy, beż władż 

ogo lńopań stwowych. Rożwiążańiem moż e byc  miesżańie bloko w so-

cjalńych, ż tymi o własńos ciowym charakterże, aby doprowadżic  do 

wymiesżańia się społecżeń stw. Jedńak prżesżkodą jest brak poparcia 

rdżeńńej ludńos ci chcących żapewńic  sobie beżpiecżeń stwo, prżed 

kojarżońymi ż prżestępcżos cią imigrańtami. Miesżkalńictwo jest jed-

ńym ż waż ńiejsżych wyżwań  oraż aspekto w ińtegracji, a jego żańie-

dbańie moż e doprowadżic  do końflikto w. Dlatego trżeba powięksżac  

pocżucie utoż samiańia się że swoim miejscem żamiesżkańia m.iń. 

poprżeż żaańgaż owańie wydarżeń  kulturalńych. Aby społecżńos c  

miasta ż duż ym odsetkiem imigrańto w stopiła się w całos c . Należ y 

wskażac , ż e jest to dla pań stw skańdyńawskich wyżwańie, kto re prży 

braku odpowiedńiej reakcji stańie się żagroż eńiem dla beżpiecżeń -

stwa. 

Pań stwa skańdyńawskie pro bowały ńarżucic  rożprosżeńie odgo r-

ńie. W tej chwili stosuje to wyłącżńie Dańia, a Sżwecja tylko wobec 

uchodż co w. Wiąż ę się to ż chęcią walki ż etńicżńymi eńklawami, kto re 

utrudńiają ińtegrację, pogarsżają status ich miesżkań co w i wpływają 

ńegatywńie ńa beżpiecżeń stwo całej aglomeracji. Walka ż problemem 

gett będżie kosżtowńa i trżeba prżekońac  do ńiej całe społecżeń stwo. 

Budowa ńowych miesżkań  i żmńiejsżeńie udżiału lokali wyńajmowa-

ńych ńa rżecż własńos ciowych. Poprawa tych stańdardo w jest waż ńa, 
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aby ńie doprowadżic  do wybucho w społecżńych żamiesżek w mia-

stach skańdyńawskich. Kro lestwo Dańii umiejętńie poradżiło sobie 

ż problemem eńklaw imigrańckich. W momeńcie, gdy osoba otrżyma 

status uchodż cy i żeżwoleńie ńa stały pobyt jest żobowiążańa do 

prżebywańia w prżydżielońej gmińie. Obowiążek teń ńałoż ońy jest ńa 

co ńajmńiej trży lata, a gdy ńie wywiążuje się ż ńiego musi żreżygńo-

wac  że wsżystkich s wiadcżeń . Opiekę ńad uchodż cą w tym cżasie 

sprawuje wyżńacżońa gmińa żgodńie ż systemem podżiału uchodż -

co w, żapewńia mu miesżkańie i edukację. Okres obowiążkowej lokacji 

żależ ńy jest od postępo w w ińtegracji24. 

2.1. Zagrożenie radykalizacji poglądów w społeczeństwach 

skandynawskich 

W społecżeń stwie imigrańto w, żwłasżcża ż pań stw islamskich wi-

dac  skłońńos ci do radykalńych poglądo w, kto rych ńastępstwem moż e 

byc  agresja. Występują religijńe wątpliwos ci wobec wartos ci europej-

skich, jak i prżemoc politycżńa, ro wńież  żastawiająca się dogmatami 

religii. Nie wsżyscy popierają proces ińtegrowańia społecżńos ci imi-

grańckiej i rdżeńńej. Prżyjmowańie liberalńych żasad lub ńawet ich 

tolerańcja jest utoż samiańa prżeż cżęs c  imigrańto w jako żdrada idea-

ło w. Jest grupa duchowńych islamskich żńiechęcających swoich 

wspo łwyżńawco w do żacies ńiańia relacji ż ogo łem ludńos ci. Islam jest 

w więksżos ci wyżńawańy końserwatywńie, a wyobcowańie żwięksża 

utoż samiańie się ż jego żasadami. Napędża to pocżucie, ż e wiarę 

islamską pro buje się żńisżcżyc . Społecżeń stwo mużułmań skie cżęsto 

ideńtyfikuje się ż gińącymi wspo łwyżńawcami palestyń skimi, cże-

cżeń skimi, irakijskimi i afgań skimi. Skrajńe poglądy powodują sżerże-

ńie się agresji. Wiele młodych oso b samo wybiera tę drogę jako spo-

so b rożwiążańia otacżających go problemo w. „W terroryżmie tkwi 

logika, kto rą warto dojrżec . Miańowicie prżemoc, wywierańą w ańońi-

                                                 
24 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 sposo b prżeż Zacho d ńa s wiat mużułmań ski, ńależ y prżeńies c  

ńa ulice żachodńich miast; jest to jedyńy sposo b spowodowańia 

żmiań”25. Prowadżi to do umotywowańia agresji jako słusżńej. Buńt 

wywołuje żachwiańie relacji rodżińńych oraż pocżucie wyobcowańia. 

Młodżież  odńajduje toż samos c  w religii. Ińtegrację prżedstawia się 

jako pro bę żńisżcżeńia ich kultury i wartos ci. W wyńiku takiej propa-

gańdy, teń proces społecżńy żostaje byc  postrżegańy ws ro d migrań-

to w jako ńegatywńy, a ńawet wrogi. Prżemoc ma ża żadańie ńie tyle 

groż eńie ińńym społecżńos ciom, ale bardżiej społecżńos cią wewńętrż-

ńym imigrańto w. Musżą ońi licżyc , ż e w chwili akceptacji liberalńych 

wartos ci, wyrżekają się swojej prżyńależ ńos ci religijńej lub etńicżńej. 

Mys leńie takie żakłada, ż e ńie moż ńa się żińtegrowac  że społecżeń -

stwem europejskim i jedńocżes ńie żachowac  wiarę. Walka ż terroryż-

mem ńie powińńa byc  końfliktem ż religią. Władża powińńa żapewńic  

beżpiecżeń stwo w rażie ataku fuńdameńtalisto w. Imigrańci musżą 

wiedżiec , ż e mogą ńa pań stwo licżyc  i jedńocżes ńie sami prżeciw-

stawiac  się prżemocy. Występują ro wńież  s rodowiska religijńe, kto re 

chcą reform w duchu tolerańcji. Uważ ają, ż e wiara jest wyżńacżńi-

kiem, kto ry okres la drogę, ale jej rożumieńie jest żależ ńe od cżasu 

w jakim prżysżło ż yc 26. 

Końflikty w s wiecie mają swoje udżiał w społecżeń stwach skańdy-

ńawskich. W Sżwecji cżęste są ańtysemickie i ańtychrżes cijań skie ża-

chowańia że strońy fuńdameńtalńych mahometań oraż ańtysemickie 

i  ańtymużułmań skie że strońy s rodowisk kseńofobicżńych. Ogo lńie 

w tym kraju żostało żgłosżońych ok. 1 177 prżypadko w prżestępstw 

ńa tle religijńym. W 2016 roku ńajwięcej – 37% było ich prżeciw 

mużułmańom, ńastępńie 25% prżeciw ż ydom, 25% prżeciw chrżes ci-

jańom, a 13% wobec pożostałych wyżńań .  Najbardżiej powsżechńą 

formą było sżerżeńie ńieńawis ci w Ińterńecie lub poprżeż graffiti, 

groż by, akty prżemocy beżpos redńiej w tym prżemocy seksualńej. 

Prżestępstwa o charakterże ańtychrżes cijań skim miały miejsce gło w-

                                                 
25  P. Scheffer, Druga ojczyzna. Imigranci…, op. cit., s. 462–483. 
26 Ibidem, s. 462–483. 
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ńie w os rodkach dla uchodż co w i ażylańto w. Licżba żachowań  ańty-

semickich wżrosła w żwiążku ż ińterweńcja Iżraela w strefie Gaży 

oraż ogłosżeńiem Jerożolimy ża stolicę Iżraela prżeż USA. Więksżos c  

ż ńich miała miejsce w ńajludńiejsżych miastach, tj. Sżtokholmie, Mal-

mo  i Go teborgu. Biali rasis ci orgańiżowali marsże ańtysemickie i ańty-

mużułmań skie w miastach sżwedżkich. Zgłasżańe były prżypadki 

dyskrymińacji w pracy że wżględu ńa pochodżeńie etńicżńe i religijńe. 

W Sżwecji mają miejsce ro wńież  mańifestacje ńeońażisto w m. iń. 

ż okażji urodżiń Adolfa Hitlera lub ż ydowskiego s więta Jom Kippur. 

Należ y ńadmieńic , ż e w Sżwecji ńie ma żakażu dżiałalńos ci orgańiżacji 

ńeońażistowskich. W Go teborgu miała miejsce taka demoństracja 

oraż końtrdemoństracja w 2016 roku, a strońy rożdżielała policja27. 

W Dańii występują ńapięcia pomiędży coraż licżebńiejsżą młodżież ą 

imigrańcką ż pań stw mużułmań skich, a młodżież ą duń ską. Dochodżi 

tam gło wńie do wyżwisk i wańdaliżmo w. Mają miejsce ro wńież  ńapię-

cia międży grupami ż ydowskimi, a mużułmań skimi. W 2016 roku 

miała miejsce plańowańie żamachu terrorystycżńego prżeciw dwo m 

sżkołom, w tym jedńej ż ydowskiej prżeż 17-letńią Duńkę28. Końflikty 

etńicżńe i religijńe mają miejsce ro wńież  w Norwegii29. Spowodowańe 

jest to brakiem strategii pożwalającej ńa udańą ińtegracje i wżajemńe 

żrożumieńie ro ż ńorodńych grup społecżńych. Jak sżybko moż e dojs c  

do społecżńych ńiepokojo w żaińicjowańych prżeż mńiejsżos c  mużuł-

mań ską us wiadomiły Skańdyńawii karykatury Mahometa opubliko-

wańe 30 wrżes ńia 2005 roku prżeż duń ski ,,Jyllańds-Posteń”. 

Zagroż eńiem jest też  radykaliżacja rdżeńńych społecżeń stw skań-

dyńawskich. Pońieważ  co pewień okres mają miejsce pro by 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 imigrańto w.  Partie prawico-

we i populistycżńe starają się żebrac  ńa ńim poparcie i żyskują użńa-

ńie w pewńych kręgach. W Sżwecji jest to Nowa Demokracja, a Dańii - 

Duń ska Partia Ludowa, a w Norwegii - Partia Postępu. Prżykładem jak 

ńiebeżpiecżńa mogą byc  radykalńe poglądy są żamachy w Kro lestwie 

Norwegii ż 22 lipca 2010r. Zgińęło w ńich 77 oso b. Sposo b w jaki do 

ńich dosżło wskażywał ńa cżłońko w orgańiżacji typu ISIS. Wińńym 

jest obywatel Norwegii, kto ry okres lił uż ycie prżemocy jako odpo-

wiedż  ńa żbyt otwartą politykę imigracyjńą. Atak terrorystycżńy ńie 

był prżewidywańy lub brańy pod uwagę prżeż Policyjńą Służ bę Beż-

piecżeń stwa, żwalcżającej terroryżm w Norwegii. Iństytucja żajmowa-

ła się gło wńie żagadńieńiami żwiążańymi że żwalcżańiem fuńdameń-

taliżmu mużułmań skiego. Zagroż eńie że strońy prawicowego terro-

ryżmu użńawańe było ża ńikłe, jedńak ż pocżątkiem XXI wieku 

żwięksża się licżba żagroż eń  wyńikających ż dżiałań  skrajńych s rodo-

wisk ańtyimigracyjńych. Ujawńia się to poprżeż podpalańie, ńisżcże-

ńie miejsc kultu, cmeńtarży, sżko ł ńależ ących do ludńos ci ńapływowej 

oraż poprżeż akty prżemocy wobec ich prżedstawicieli. Rasiżm i kse-

ńofobia mogą doprowadżic  do atako w prawicowych fuńdameńtali-

sto w wspo łpracujących ńa forum międżyńarodowym. Zwięksżeńie 

obserwacji tych s rodowisk, moż e spowodowac  mńiejsżą ińfiltracje 

terrorysto w islamskich. Nie ńależ y jedńak żapomińac  o żagroż eńiu że 

strońy fuńdameńtalisto w islamskich. Zaistńiała sytuacja pokażuje 

trudńos ci w ińtegracji cudżożiemco w w jedńońarodowym społecżeń -

stwie. Wydaje się, ż e żmusi to siły politycżńe to żapropońowańia 

końkretńych kroko w w ramach poprawy polityki migracyjńej. Zmiańę 

widac  w polityce Sżwecji, kto ra prżyjmuje ńajwięksżą licżbę imigrań-

to w, uchodż co w i ażylańto w ws ro d omawiańych pań stw skańdyńaw-

skich. Rżąd propońuje pomoc fińańsową dla oso b dobrowolńie chcą-

cych powro cic  do kraju pochodżeńia w wysokos ci 3 500 dolaro w 

amerykań skich ńa osobę dorosłą i 1 700 dolaro w ńa dżiecko 

(maksymalńie 8 700 dolaro w ńa rodżińę)30. 

                                                 
30 Country Reports on Human Rights Practices for 2017 – Sweden, Department of 
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Pań stwa skańdyńawskie potrżebują żńależ c  własńą drogę aby do-

końac  udańej ińtegracji. Trżeba będżie jedńak ż pewńych żasad 

żreżygńowac , by ińńe żyskac , prży tym powińńo się pamiętac  o stoso-

wańiu tych samych kryterio w wobec ludńos ci imigrańckiej i rdżeńńej. 

Dla udańej koegżysteńcji obu społecżńos ci waż ńe będżie oddżieleńie 

polityki od religii. Ortodoksyjńe żasady religijńe ńie poddadżą się łat-

wo i sżybko liberalńym reformą. Dlatego trżeba wyraż ńie dąż yc  do od-

dżieleńia pań stwa od religii. Rożdżiał powińień się opierac  ńa ochro-

ńie iństytucji publicżńych prżed wpływami religijńymi, ale i żapobie-

gac  miesżańiu się pań stwa w kwestie wiary. Jeż eli ńie wiąż e się to 

ż łamańiem prawa i ńawoływańiem do ńieńawis ci. Uprżywilejowańa 

pożycja kos cioło w ńarodowych w Dańii i Norwegii ńie daje pełńej 

ńieżależ ńos ci obu sfer. Imigrańci musżą widżiec , ż e same pań stwo 

sżańuje wolńos c  religijńą. Jedńak trżeba prży tym pamiętac , ż e ńie 

chodżi o żabrońieńie kultywowańia wierżeń  w społecżeń stwie. 

Aktywńy udżiał w ż yciu religijńym ńie kuci się ż aktywńos cią w ż yciu 

społecżńym. Problem politycżńego radykaliżmu religijńego łącży się 

ż  pocżuciem wyalieńowańia. Wolńos c  wyżńańia jest podstawowym 

cżyńńikiem do udańego wspo łż ycia obu społecżńos ci. Cżęs c  fuńda-

meńtalńych gryp religijńych uważ a, ż e ich wartos ci religijńych ńie da 

się pogodżic  ż żasadami wolńos ciowymi. Ws ro d ńich widac  jedńak 

ożńaki żes wieccżeńia, jak i pogłębiańia wiary. Na temat religii moż ńa 

debatowac , a ńawet wyraż ac  o ńiej ńieprżychylńe poglądy. Kraje euro-

pejskie musżą dąż yc  do ińtegracji społecżeń stw, aby ńie byc  żakładńi-

kiem mńiejsżos ci. Podejmowańe są pro by prżeńosżeńia końflikto w 

ideologicżńych i religijńych ż krajo w pochodżeńia imigrańto w do 

ńajbliż sżego otocżeńia pań stwa prżyjmującego. Jedńak prżykład afery 

woko ł duń skich karykatur Mahometa us wiadamia, ż e sposo b postrże-

gańia s wiata prżeż społecżńos c  imigrańcką żacżyńa odbiegac  od po-

glądo w mużułmańo w w krajach islamskich. To włas ńie m. iń. w Da-

masżku 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 umoż liwieńiu imigrańtom aktywńego udżiału 

w społecżeń stwie. Pań stwa skańdyńawskie mają moż liwos ci, aby do-

prowadżic  do udańego scaleńia ludńos ci ńapływowej. Więksżos c  imi-

grańto w żdecydowała się ńa wyjażd że wżględo w ekońomicżńych lub 

prżes ladowań . Dlatego obecńie chcą ż yc  w spokoju i rożwijac  się. 

Sporą grupę stańowią takż e wschodńi chrżes cijańie, żaratusżtriańie, 

bahaici i ż ydżi etc. uciekający prżed radykalńym islamem. Te grupy 

mimo swojego końserwatyżmu, wydają się bardżiej podatńe ńa ińte-

grację. Rżądy skańdyńawskie powińńy w pierwsżej kolejńos ci żapew-

ńic  imigrańtom odpowiedńie waruńki do ż ycia. Kosżty żwiążańe ż po-

lityką imigracyjńą mogą doprowadżają do ńieżadowoleńia społecżńe-

go. Jedńak żańiedbańie ińtegracji będżie jesżcże bardżiej ńiebeżpiecż-

ńe. Trżeba prżeciwstawiac  się ńietolerańcji i radykaliżacji rdżeńńej 

ludńos ci, wymagając jedńocżes ńie posżańowańia praw prżeż imigrań-

to w. Powstawańie etńicżńych dżielńic, w kto rych sżerży się prżestęp-

cżos c  ńie pożwala ńa odpowiedńie waruńki ż ycia imigrańto w. Pamię-

tajmy, ż e s rodowiska imigrańckie ńie są jedńorodńe, a cżęsto końflikty 

prżeńosżońe są ż kraju pochodżeńia ńp. Iżraelcżycy ż Palestyń -

cżykami, Kurdowie ż Turkami. System wartos ci ludńos ci imigrańckiej 

ro ż ńi się od skańdyńawskiego co wywołuje problemy oraż ńieporożu-

mieńia. Najńiebeżpiecżńiejsże jedńak jest ryżyko otwartego końfliktu. 

Wpływ fuńdameńtalisto w ńa s rodowiska imigrańckie moż e doprowa-

dżic  do eskalacji prżemocy. Potrżebńa jest spo jńa polityka imigracyjńa 

kto ra moż e umoż liwic  żgodńe wspo łż ycie obu grup.  

Podsumowanie 

Pań stwa skańdyńawskie dostosowują swoją politykę do żmieńia-

jącej się sytuacji demograficżńej swoich krajo w. Skańdyńawia jest bar-

dżo otwarta ńa imigrańto w. Jedńak widac  rosńące pocżucie ńiepewńo-

                                                 
31 A. Grżymała-Każłowska, „Integracja” – próba rekonstrukcji pojęcia, [w.] A. Dą-

browska-Korzus (red.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, 
Warszawa 2008, s. 35–36. 
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s ci, żwłasżcża wobec ńapływu cudżożiemco w ż poża europejskiego 

kręgu kulturowego. Dlatego w krajach tych wyraż ńie żauważ a się żao-

strżeńia 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 imi-

grańto w, w tym żachęcic  ich do aktywńego udżiał w ż yciu społecż-

ńym, kulturalńym i żawodowym. Jedńak ińtegracja geńeruje kosżty 

pokrywańe prżeż pań stwo, a docelowo ogo ł obywateli. Rożbudowy-

wańe są iństytucje żajmujące się imigrańtami, prowadżońe są żajęcia 

jężykowe i ńauka o społecżeń stwie, wspomagańe są żrżesżeńia imi-

grańckie i wspo lńoty religijńe. Fuńdusże prżeżńacżańe ńa teń cel są 

żńacżńe, a wobec kryżysu ekońomicżńego moż e ńastąpic  żńiechęce-

ńie Skańdyńawo w do pońosżeńia tych kosżto w. Skańdyńawia jest ńa-

tomiast atrakcyjńa dla imigrańto w, gdyż  mogą się ońi tam ciesżyc  

wolńos cią słowa i prżekońań , mają żagwarańtowańą pomoc socjalńą 

i więksże beżpiecżeń stwo ńiż  w rodżimych krajach objętych cżęsto 

końfliktami. Należ y pamiętac , ż e imigrańci to cżęsto prżes ladowańi 

chrżes cijańie, bahaici, żaratusżtriańie, mużułmańie roż ńych ńurto w 

etc. Dlatego ńależ ałoby żwięksżyc  udżiał tych grup, bardżiej skłoń-

ńych do ińtegracji i dyskrymińowańych we własńych krajach. Wobec 

cudżożiemco w potrżebńe są sprawńe dżiałańia władż w ramach poli-

tyki miesżkańiowej, żatrudńieńia, beżpiecżeń stwa, rożwoju kultury 

i wżajemńego żrożumieńia. Imigracja jest żjawiskiem poż ądańym wo-

bec żmńiejsżającej się dżietńos ci w Skańdyńawii. Rodżi jedńak sporo 

żagroż eń , dlatego potrżebńe jest żastańowieńie się ńad jej formą i ska-

lą. Pożytywńe wydaje się żwięksżeńie imigracji ż Europy Wschodńiej, 

ż kręgu kultury latyńoskiej o ńormach społecżńych bliż sżych europej-

skim, a takż e ażjatyckiej, gdżie wartos ci są mńiej ńastawiońe ńa koń-

frońtacje ż ńormami skańdyńawskimi. Waż ńe jest sżerżeńie tolerańcji 

żaro wńo ws ro d społecżńos ci rdżeńńej, jak i ńapływowej. Tylko wo w-

cżas obie grupy społecżńe mogą wspo lńie wspo łż yc  i doprowadżic  do 

prawdżiwej ińtegracji w duchu pożytywńych wartos ci. Należ y pamię-

tac , ż e „wyżwańie stwarża ńiepewńos c , ale jesżcże ńie żagroż eńie. 



Marciń Wysocki – Państwa skandynawskie wobec zagrożeń... 
 

– 53 – 

Jedńak, jes li podmioty beżpiecżeń stwa ńie podejmują w odpowiedńim 

cżasie dżiałań  żmierżających do rożwiążańia powstającego problemu, 

wyżwańia mogą wygeńerowac  żagroż eńia”32. Warto wykorżystac  do-

s wiadcżeńia skańdyńawskie prży tworżeńiu polskiej polityki migra-

cyjńej, a dżięki temu żmńiejsżyc  moż liwos ci wystąpieńia lub skalę 

eweńtualńych żagroż eń . 
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