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Integracja społeczna migrantów i migrantek –  

potrzeby lokalne, wyzwania i szanse  

 

W grudniu 2019 w Brukseli odbyła się konferencja Go Local: Supporting Regions, Cities and 

Rural Areas in Migrant`s Integration („Wspieranie regionów, miast i obszarów wiejskich 

w integracji migrantów”).  

Konferencja Go Local: „Wspieranie regionów, miast i obszarów wiejskich w integracji 

migrantów” to wydarzenie, współorganizowane przez Europejski Komitet Regionów i Komisję 

Europejską, które zgromadziło około 400 przedstawicieli władz państwowych, regionalnych 

i lokalnych, jak również przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

W trakcie konferencji padło wiele inspirujących i rzeczowych wypowiedzi oraz 

zaprezentowano dobre praktyki z różnych regionów Europy. Konferencję otworzyła nowo 

wybrana europejska komisarz do spraw wewnętrznych, Ylva Johansson. Jako zapowiedź pracy 

obecnej Komisji w tematyce migracyjnej podkreśliła, że kluczowym jest pragmatyczne 

podejście do kwestii migracji: „Ważnym jest, aby brać pod uwagę nie tylko nieregularne 

migracje, lecz też te regularne – ludzie przyjeżdżają z państw trzecich i chcą zostać na dłużej, 

czasami zostają nawet dłużej niż sami planowali na początku”. 

Johansson odniosła się również do obecnej sytuacji i negatywnie oceniła brak wspólnej 

polityki migracyjnej. Podkreśliła również, że ochrona granic zewnętrznych Unii Europejskiej 

musi być priorytetowa i zdecydowanie lepsza niż dotychczas. Wskazała też na potrzebę 

zapewnienia większej liczby, bardziej dostępnych, legalnych możliwości migracji do Unii 

Europejskiej, przy jednoczesnym ograniczeniu migracji nieregularnej oraz zwalczaniu 

przemytników.   

Kolejnym prelegentem był Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz 

Lambertz, który potwierdził istotność poruszanych przez Panią Komisarz tez i podkreślił, 

że zagadnienie migracji w Europie wymaga „bardziej sprawiedliwego, pragmatycznego 

i integrującego podejścia wspierającego regiony i miasta”. Kluczowe punkty, na które zwrócił 

uwagę, to walka z dezinformacją oraz integracja miast i regionów. Poruszona została też 
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kwestia starzejącego się społeczeństwa w Europie i zapotrzebowania na pracowników, którzy 

wejdą na rynek pracy, aby wypełnić powstające luki. 

Integracja priorytetem 

Podczas konferencji szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu integracji, która ma się stać 

działaniem priorytetowym. Integracja ma zawsze wymiar lokalny i wiąże się z nią sporo 

wyzwań. Mówimy tu nie tylko o nowoprzybyłych osobach, lecz również o tych, które są tutaj 

już od dawna, albo mają już obywatelstwo, ale wciąż mogą nie być zintegrowani 

ze społecznością lokalną, przez to czuć się źle i nie realizować w pełni swojego potencjału. 

W tym miejscu należy podkreślić, że integracja to proces dwustronny. Dla wspólnego dobra 

ważne jest, aby pomiędzy społecznością lokalną, a migrantami i migrantkami zachodziła 

współpraca i komunikacja, które nie będą zakłócone mową nienawiści, fake newsami czy 

informacją pochodzącą z nierzetelnych źródeł. Dlatego też edukacja, w tym szkolna, jest 

niezwykle ważnym elementem kreowania społeczeństwa inkluzyjnego.  

Istotnym czynnikiem w kontekście integracji jest umożliwienie migrantom i migrantkom 

dostępu do rynku pracy. Ze społecznego punktu widzenia dla osób dorosłych, wejście na rynek 

pracy oraz rozpoczęcie pracy, jest kwestią zachowania ludzkiej godności. Ważnym jest, aby 

zawód, który te osoby posiadają został uznany w państwie przyjmującym. Osoba 

z doświadczeniem migracyjnym ma przed sobą wiele nowych rzeczy wymagających poznania 

np. język, kulturę, dlatego istotnym jest, aby mogła ona na co dzień robić coś, na czym się zna, 

w czym jest dobra – czyli pracować w zawodzie. Obecne realia demograficzne to kolejny 

argument za tym, że regularna migracja i umożliwienie cudzoziemcom i cudzoziemkom 

rozpoczęcia nowego życia na starym kontynencie, są koniecznością i wpłyną tym samym 

na zabezpieczenie finansowe osób w wieku podeszłym. To obopólna korzyść i inwestycja 

we wspólną przyszłość. 

Kolejnym postulatem, który wybrzmiał w ramach konferencji, to zalety włączenia do sektora 

usług publicznych osób z doświadczeniem migracyjnym – państwo w obecnych realiach już 

jest różnorodne, dlatego im bardziej włączymy osoby z doświadczeniem migracyjnym 

w działania na rzecz społeczności w której przyszło im mieszkać, tym bardziej społeczność 

lokalna na tym zyska. 



 

 

St
ro

n
a3

 

Podczas konferencji odbyły się również panele dyskusyjne na których zgłębiane były określone 

tematy. Do panelowej dyskusji zaproszono doświadczone osoby, w tym z Polski, które 

wprowadzają, i z powodzeniem stosują rozwiązania w poszczególnych sferach integracji 

cudzoziemców. Podejmowane tematy związane były z kwestią, m.in.: opieki i polityki 

mieszkaniowej wobec niepełnoletnich uchodźców/uchodźczyń, dostępu do służby zdrowia 

dla migrantów/migrantek, wyzwań związanych z opracowaniem lokalnych strategii integracji, 

w tym roli młodych ludzi w integracji migrantów. Podczas paneli można było poznać najlepsze 

praktyki i dowiedzieć się np. w jaki sposób sport ułatwia integrację uchodźców w całej Europie 

oraz podyskutować nad lokalnym wymiarem integracji na obszarach miejskich i wiejskich 

w UE, m.in.: w jaki sposób dane i analizy mogą przyczynić się do kształtowania polityk. 

Dobre praktyki 

Na uwagę zasługują dobre praktyki, które z pewnością można wziąć pod uwagę, myśląc 

o własnych strategiach. Pierwszym takim przykładem może być Belgia, czyli gospodarz 

konferencji. Badacz z Uniwersytetu w Antwerpii, Robin Vandevoordt, zwrócił uwagę 

na to, że w Belgii zauważono potrzebę zdobycia zaufania społeczności migracyjnej. Zaufanie 

było tutaj rozumiane, jako traktowanie osoby podmiotowo, jako człowieka, a nie 

instrumentalnie, jako narzędzia. Osoby pochodzą z różnych kręgów kulturowych, mają różne 

doświadczenie związane z państwem, z którego przybyły. Bardzo często instytucjonalny 

wymiar danego państwa oraz jego służby publiczne w kraju pochodzenia nie wzbudzają 

zaufania samych obywateli i obywatelek, a więc będąc w innym kraju migrantami 

i migrantkami osoby uważają, że lepiej i na nowym miejscu sprowadzać kontakt z instytucjami 

państwa do minimum, tak aby sobie nie zaszkodzić. Z takim przeświadczeniem przyjeżdżają 

do nowego miejsca, nie wiedząc jak wszystko funkcjonuje i co zrobić w określonych 

sytuacjach. Migranci i migrantki muszą mieć zaufanie do konkretnej instytucji, której ludzką 

twarzą jest urzędnik/urzędniczka lub przedstawiciel/przedstawicielka służb publicznych, 

z którymi mają styczność. Natomiast brak zaufania, może spowodować pojawienie się 

u migrantów pewnych obaw (często bezpodstawnych), które skutkują brakiem poszukiwania 

profesjonalnej pomocy w wyjaśnieniu pewnych kwestii oraz unikaniem kontaktu 

z instytucjami. Stwarza to przestrzeń do nadużyć i działalności osób niepowołanych.  
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W tym kontekście komplementarna była wypowiedź innego panelisty, Syed`a Hasnain`a, 

byłego uchodźcy, który mimo tego, że znał język angielski, został tak zastraszony 

opowieściami przemytników, że najbardziej obawiał się kontaktu właśnie z organami państwa 

w którym się znajdował, a to spowodowało że  przemytnicy byli w stanie przejąć kontrolę nad 

jego zachowaniami i dalszym losem. Migranci i migrantki często są marginalizowani, a przez 

brak kontaktu z instytucjami, nie wiedzą gdzie się zwrócić i polegają na własnych 

wewnętrznych sieciach. Taka sytuacja może powodować powstawanie obszarów 

zamieszkiwanych przez skupiska migrantów, znajdujących się w podobnej – niekorzystnej 

sytuacji, co powoduje wzajemne ograniczanie się i niemożność przerwania impasu i wyjścia 

z trudnej sytuacji. Natomiast z punktu widzenia przedstawicieli urzędów, migranci nie 

korzystają z pomocy instytucji publicznych,  dlatego że nie mają potrzeb i problemów. 

Dlatego wolontariusze i wolontariuszki, organizacje pozarządowe i ich zaangażowanie 

w aktywności nieformalne, odgrywają w tym przypadku kluczową rolę. Wolontariusze 

i wolontariuszki (zwłaszcza osoby z osobistą historią migracyjną) poprzez swoją działalność 

wzbudzają większe zaufanie i są postrzegani, jako autentyczni reprezentanci społeczności 

lokalnej. To właśnie oni nawigują nowoprzybyłych przez biurokratyczne procedury. Jest 

to działanie bardzo wartościowe i komplementarne do działalności prowadzonej przez 

instytucje publiczne. Aby utrzymywać zrównoważone relacje rekomendowane są spotkania 

przedstawicieli administracji publicznej i wolontariuszy, na których omawiane są problemy 

i trudności oraz następuje wymiana informacji. Komunikacja powinna być dwustronna, 

a wolontariusze i wolontariuszki oraz organizacje pozarządowe postrzegani jako pomost 

pomiędzy władzami, a nowoprzybyłymi osobami. 

Ważnym jest, aby wsparciem objąć również migrantów nieudokumentowanych oraz 

aktywizować migrantów i migrantki, którzy są w kraju od dłuższego czasu (nawet 15 – 20 lat). 

Ważnym jest udzielenie wsparcia psychologicznego w stabilnej sytuacji. Chodzi tu przede 

wszystkim o zapewnienie przestrzeni, w której osoba nieposiadająca czasowego/stałego 

miejsca zamieszkania, może poczuć się bezpiecznie i nie musi się obawiać społecznych ocen 

czy napiętnowania. Najważniejszymi zadaniami do zrealizowania są – pomoc w odnalezieniu 

się w nowym miejscu, zapewnienie schronienia (dachu nad głową) oraz opieki medycznej. 
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Kolejnym przykładem dobrych praktyk jest Grecja, państwo bardzo zinstytucjonalizowane. 

Lefteris Papagiannakis, prezydent Aten, powiedział że władze lokalne muszą mieć informacje 

na temat tego, co dzieje się na danym terenie, musi istnieć sieć instytucji, koordynowana 

przez władze lokalne. W ramach takiej sieci można byłoby wymienić się informacjami 

na temat funkcjonujących inicjatyw dotyczących pomocy, wsparcia migrantów i migrantek, 

jakie organizacje jakim obszarem się zajmują, jakie są aktualne trudności i jakie ewentualne 

możliwości lub potrzeby w danym obszarze się pojawiają.  

Ważne jest, aby w tej sieci był kontakt z każdą osobą reprezentującą organizację. W Atenach 

istnieje platforma wymiany informacji nt. działań i inicjatyw (wewnętrzna dla sieci osób 

pracujących lokalnie ze społecznością międzynarodową, aby każdy mógł zdobyć informacje 

na temat tego, co się aktualnie dzieje, tak aby nie powielać już realizowanych aktywności). 

Grecja w czasie głębokiego kryzysu finansowego musiała przekonać swoich obywateli, 

że przyjęcie i pomoc w integracji uchodźców i uchodźczyń jest sprawą ważną dla całego kraju, 

stanowiło to i aktualnie wciąż stanowi duże wyzwanie. Natomiast jest to bardzo istotne 

albowiem integracja to włączenie wszystkich: obywateli, mieszkańców lokalnych, 

nowoprzybyłe osoby, osoby które przyjechały 20 lat temu, czyli są już dłużej. 

Obywatel/obywatelka przyszłości 

Zastanówmy się nad tym, kim jest obywatel/obywatelka przyszłości? To tak naprawdę 

każdy/każda z nas. Korzystając z wiedzy i doświadczeń zarówno lokalnych, jak i tych 

europejskich, widać ogromną potrzebę przyspieszenia działań integracyjnych.  Ważnym jest, 

aby głos tych, którzy nie zabierają głosu w przestrzeni publicznej [migranci/migrantki], był 

usłyszany, gdyż wspólnie tworzymy przyszłość i priorytetem jest, aby nikt nie został z niej 

wykluczony. Równie istotnym aspektem jest wprowadzenie cyklicznych badań społeczności 

lokalnej, w celu zdobycia wiedzy nt. zjawisk społecznych zachodzących w kontekście migracji 

i migrantów oraz wypracowania sposobów reagowania na istniejące i potencjalne potrzeby, 

nie dopuszczając do sytuacji kryzysowych. Nie warto obawiać się prointegracyjnych polityk, 

należy je eksponować, wprowadzać jako działania flagowe, mówić o  potrzebach w tym 

zakresie i tłumaczyć dlaczego działania są podejmowane. Obok powyższych działań należy 

prezentować dane dotyczące wyników i wydatkowania środków. Trzeba edukować obywateli 

i obywatelki w zakresie celu podejmowania takich działań, gdyż edukacja i wiedza to najlepsze 
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panaceum na wszelkie obawy społeczne. Edukację można realizować np. poprzez kampanie 

społeczne  podnoszące świadomość dot. zagadnień migracyjnych.   

Podsumowując, najważniejszym narzędziem za pomocą którego rozwiązania w sferze 

integracji społecznej cudzoziemców mogą być kreowane i wdrażane, jest współpraca 

i sieciowanie przedstawicieli władz państwowych, regionalnych, lokalnych oraz organizacji 

pozarządowych. Sieciowanie jest istotnym elementem, mającym na celu wymianę pomysłów, 

idei oraz podejmowanie dyskusji nad sukcesami i porażkami innych, aby w pełni dostosować 

rozwiązania, które będą najlepiej odpowiadać lokalnym potrzebom. Polityka, która jest 

aktualnie tworzona, nie powinna być zależna od opcji politycznej sprawującej władzę, ale 

od porządku prawnego. Zapisy polityk różnych szczebli powinny być zgodne z zasadami 

współżycia, funkcjonującymi w społeczeństwie, a więc z czymś, co jest stabilne i niezmienne, 

bo tylko wtedy będą naprawdę skuteczne. 

 

Anna Olchowska 

Projekt „Tworzenie Sprawiedliwych Miast  

w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźctwa” 


