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Wst%p
Magdalena Lesi"ska
Literatura polska i zagraniczna omawiaj%ca zale(no$ci mi!dzy pa"stwem
i migracjami, analizuj%ca polityk! migracyjn%, skupia si! w zdecydowanej wi!kszo$ci
przypadków na kraju docelowym. Przedmiotem rozwa(a" staje si! wp#yw pa"stwa na procesy
nap#ywowe cudzoziemców, g#ównie z perspektywy metod i mo(liwo$ci kontroli, dost!pu do
rynku pracy, czy integracji. Podczas gdy to pa"stwo wysy#aj%ce oraz jego polityka wobec
migracji w#asnych obywateli jest przedmiotem prowadzonych bada" i analiz, skupiaj% si! one
przede wszystkim na kwestiach zwi%zanych z odp#ywem (analiza ilo$ciowa i jako$ciowa
emigracji) oraz polityce wobec diaspory. Relatywnie niewiele uwagi za to po$wi!ca si!
polityce pa"stwa wobec migracji powrotnych w#asnych obywateli1.
Ten brak zainteresowania mo(e wynika& z kilku przyczyn. Po pierwsze, migracje
powrotne (wykluczaj%c w tych rozwa(aniach bardzo specjalny rodzaj migracji powrotnych,
jaka jest repatriacja), w przeciwie"stwie do nap#ywu cudzoziemców, nie wi%(% si!
z problemami natury formalnej, takimi jak brak prawa pobytu czy pracy (wszak wracaj%
obywatele – osoby posiadaj%ce pe#ni! praw), mog% za$ wyst!powa& (w ró(nym stopniu
i charakterze) problemy z reintegracj% ekonomiczno-spo#eczn% po powrocie do ojczyzny. Po
drugie, s% one zazwyczaj roz#o(one w czasie, a tym samym nie powoduj% zauwa(alnej zmiany
tak w statystykach, jak i w codziennej rzeczywisto$ci. Po trzecie, o migracjach powrotnych
mówi si! najcz!$ciej w kontek$cie specjalnych programów tzw. „dobrowolnych powrotów”
inicjowanych przez pa"stwa docelowe na rzecz u#atwienia powrotu „nadwy(ce” migrantów
do kraju pochodzenia (poprzez wsparcie finansowe, op#acenie podró(y powrotnej, etc.),
a cz!sto zarz%dzanych przez organizacje mi!dzynarodowe, takie jak Mi!dzynarodowa
Organizacja ds. Migracji (IOM). Ten przypadek jest do$& dobrze opisany w literaturze, ale
uwzgl!dnia przede wszystkim punkt widzenia i interesy krajów docelowych imigracji, które
organizuj% programy powrotne, w mniejszym stopniu za$ pa"stw pochodzenia powracaj%cych
migrantów (por. IOM 2004).
Do$wiadczenia pa"stw emigracyjnych pokazuj%, (e intensywne ruchy odp#ywowe
zwi%zane s% tak(e z migracjami powrotnymi. Pa"stwa maj%ce za sob% do$wiadczenie
masowych wyjazdów w#asnych obywateli, powinny by& przygotowane na ich powrót, a tym
samym na wdro(enie odpowiednich dzia#a" sk#adaj%cych si! na polityk! wobec powrotów.
Moment wyst%pienia migracji powrotnych, ich intensywno$&, roz#o(enie w czasie s% zale(ne
od wielu czynników. Poni(szy tekst skupia si! przede wszystkim na perspektywie krajuojczyzny powracaj%cych migrantów oraz odpowiedzi na pytanie, jakie s% mo(liwe dzia#ania
podj!te przez pa"stwo wobec powrotów w#asnych obywateli, które czynniki wp#ywaj% na
wybór zakresu i charakteru dzia#a", a tak(e jakie s% ograniczenia polityki pa"stwa wobec
migracji powrotnych. Nie nale(y zapomina&, (e migranci powrotni s% tak(e pe#noprawnymi
wyborcami, i jako tacy s% przedmiotem zainteresowania polityków, szczególnie w czasie
kampanii wyborczych.
Kwestia powrotów Polaków fali poakcesyjnej sta#a si! przedmiotem szerszego
zainteresowania i debaty od 2006 roku. Polityka pa"stwa wobec powrotów sta#a si! w Polsce
tematem aktywniejszych dzia#a" dopiero w roku 2008, przede wszystkim w ramach Grupy

1

Jednym z wyj%tków w literaturze polskiej jest publikacja M. Duszczyka (2007).
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Roboczej ds. Reemigracji. Pojawi#y si! wtedy pierwsze sygna#y o mo(liwych masowych
powrotach Polaków. Migracja powrotna by#a skutkiem przede wszystkim kryzysu
gospodarczego, który zacz%# by& mocno odczuwalny w krajach docelowych migracji poakcesyjnej Polaków, g#ównie w Wielkiej Brytanii i Irlandii, ale tak(e w Niemczech czy USA.
Najbardziej medialnym okaza# si! przypadek powrotów Polaków z Islandii, zwi%zany on by#
przede wszystkim z gwa#town% i g#!bok% zapa$ci% ekonomiczn% tego niewielkiego kraju,
a w rezultacie masowym odp#ywem pracuj%cych tam Polaków.
Wobec braku wiarygodnych analiz, jakiej skali migracji powrotnej mo(na si!
spodziewa&, w jakim okresie czasu mo(e ona nast%pi&, czy jest to powrót na sta#e, czy ma
jedynie charakter tymczasowy, rz%d polski stan%# przed dylematem zwi%zanym z odpowiedzi%
na pytanie czy i jak powinien zareagowa& na sygna#y o powrotach Polaków z emigracji.
Dylemat ten nie jest czym$ wyj%tkowym, wprost przeciwnie, musz% si! z nim zmierzy&
wszystkie pa"stwa emigracyjne, które – maj%c tradycj! odp#ywu swoich obywateli za granic!,
cz!sto na masow% skal!, w wyniku której tworzy si! liczna diaspora – powinny tak(e bra&
pod uwag! mo(liwo$& powrotu swoich obywateli do ojczyzny. +adne z pa"stw nie
wypracowa#o do tej pory skutecznego systemu monitoringu emigracji zarobkowej swoich
obywateli, a tym bardziej procesów powrotnych. Szacunki opieraj% si! na fragmentarycznych
danych i szacunkach, tym samym analizy czy rekomendacje formu#owane na ich podstawie
mog% by& obarczone okre$lonym b#!dem interpretacyjnym.
Prawo do powrotu do kraju pochodzenia (podobnie jak prawo do wyjazdu z niego)
jest jednym z podstawowych praw ka(dej jednostki, uznanym w prawie mi!dzynarodowym.
Mo(na wyró(ni& dwa podstawowe rodzaje migracji powrotnych: 1) etniczne (repatriacja,
powrót drugiego pokolenia), 2) migracje powrotne migrantów zarobkowych. Dodatkowo
mo(na tak(e wskaza& na migracje powrotne dobrowolne i przymusowe; przyk#adem tych
drugich mo(e by& powrót do ojczyzny jako wynik deportacji (wydalenia) z kraju pobytu b%d)
dzia#a" przesiedle"czych. W poni(szym tek$cie przedmiotem rozwa(a" w poszczególnych
rozdzia#ach stanie si! wy#%cznie polityka pa"stwa wobec dobrowolnych migracji powrotnych
migrantów zarobkowych.
Rozdzia# pierwszy jest prób% podsumowania teoretycznych rozwa(a" na temat
polityki pa"stwa wobec migracji powrotnych w#asnych obywateli. To #atwe z pozoru zadanie
okazuje si! bardzo wymagaj%ce ze wzgl!du na niedostatek podobnych prób w literaturze.
Kolejne rozdzia#y to studia przypadków wybranych pa"stw, które b!d%c w swojej historii
krajami emigracyjnymi stan!#y w pewnym momencie przed faktem migracji powrotnych oraz
wyzwaniem zwi%zanym z konieczno$ci% politycznej reakcji na ten fakt. Przypadek Polski
opisany w rozdziale drugim przez Macieja Szczepa"skiego wydaje si! szczególnie istotny,
przynajmniej z dwóch wzgl!dów. Po pierwsze brak jest wci%( w literaturze polskiej analizy
polityki w#adz polskich wobec migracji powrotnych ostatnich lat. Po drugie, informacje o
mo(liwych powrotach wymusi#y na polskich decydentach do$& szybk% reakcj! w postaci
ca#ego szeregu zró(nicowanych dzia#a". Reemigracja sta#a si! nie tylko tematem kampanii
wyborczej do parlamentu w 2007 roku, ale tak(e celem okre$lonych dzia#a"
instytucjonalnych. Z kolei Hiszpania i Irlandia, przedstawione w kolejnych rozdzia#ach przez
Magdalen! Lesi"sk% i Joann! Nestorowicz (Roz. 3) oraz Izabel! Grabowsk%-Lusi"sk% (Roz.
4) stanowi% przyk#ady tradycyjnych krajów wysy#aj%cych, gdzie migracje powrotne nabra#y
ju( charakteru d#ugotrwa#ego fenomenu, a polityka wobec powrotów stanowi sta#y i wa(ny
sk#adnik polityki migracyjnej tych pa"stw.
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Rozdzia#y 3 i 4 (przypadki polityki Hiszpanii i Irlandii) zosta#y przygotowane w
oparciu o analizy wykonane na potrzeby projektu „Poakcesyjne powroty Polaków”,
zrealizowanego przez O$rodek Bada" nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego (OBM
UW) na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi!biorczo$ci (PARP) na prze#omie
2008-2009 roku.
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Rozdzia" 1.
Magdalena Lesi"ska
Polityka pa#stwa wobec migrantów powrotnych – rozwa$ania wokó" za"o$e#
teoretycznych

Wst%p
Pa"stwo poprzez swoj% polityk! odgrywa wa(n% rol! w przebiegu procesów
migracyjnych. Celem poni(szego tekstu jest spojrzenie na migracje powrotne z punktu
widzenia pa"stwa pochodzenia oraz analiza polityki tego pa"stwa wobec powracaj%cych
obywateli, wraz z prób% wskazania jej )róde#, instrumentów, mo(liwo$ci oraz ogranicze".
Najwa(niejsze pytania, przed jakimi stoi pa"stwo – a w#a$ciwie decydenci
odpowiedzialni za polityk! migracyjn% – mo(na sformu#owa& nast!puj%co: czy i w jaki
sposób pa"stwo powinno reagowa& na powroty swoich obywateli? czy wymagane jest
podj!cie specjalnych dzia#a"? a je(eli tak – o jakim charakterze i zasi!gu? Innego rodzaju
dylematem dla decydentów jest pytanie czy aktywnie stymulowa& powroty, czy jedynie by&
przygotowanym na ewentualno$& ich wyst%pienia i odpowiednio reagowa&, kiedy nast%pi%?
W poni(szym tek$cie pragn! si! zastanowi& nad mo(liwym charakterem polityki
pa"stwa wobec migracji powrotnych w#asnych obywateli, wyró(niaj%c dwa ogólne podej$cia:
stymuluj%ce oraz reakcyjne, wskazuj%c na ich podstawowe cechy charakterystyczne oraz
podejmowane dzia#ania, analizuj%c warunki ich efektywno$ci i wyst!puj%ce ograniczenia.
Oczywiste jest, (e pa"stwo ma ograniczone mo(liwo$ci wdro(enia efektywnych
zach!t do powrotu, mo(e ono jednak wspomaga& decyzje o powrocie poprzez rzeteln% i #atwo
dost!pn% informacj! i system wsparcia. Pomimo to w dobie migracji zarobkowych
decyduj%cym czynnikiem jest ogólna sytuacja w ojczy)nie, a w szczególno$ci na rynku pracy,
gdy( to rynek pracy w najwi!kszej mierze stymuluje migracj! – popychaj%c do wyjazdu,
z drugiej strony mo(e by& tak(e zach!t% do powrotu.
Migracje, w tym równie( migracje powrotne zmieni#y swój charakter w erze
powszechnej mobilno$ci. Pytanie, które stanowi obecnie du(y problem, ale i wyzwanie dla
badaczy migracji jest bardzo podstawowe: czym jest migracja powrotna w dobie
europejskiego wolnego rynku pracy? kim jest migrant powrotny? czy tymczasowy pobyt
w ojczy)nie po okresie pobytu zagranic% jest powrotem, czy jedynie jedn% z faz
w wieloetapowym procesie migracyjnym? Pa"stwo musi mie& $wiadomo$& tej „p#ynno$ci”
wspó#czesnych procesów migracyjnych, by odpowiedzie& w najlepszy z mo(liwych
sposobów na wyzwania z nimi zwi%zane.

1.1 Fenomen migracji powrotnych w przesz"o!ci i obecnie – wyzwanie dla polityki
pa#stwa
Obecnie, w rzeczywisto$ci powszechnej mobilno$ci, powroty emigrantów do ojczyzny
s% sta#% cz!$ci% procesu migracyjnego, co wi!cej nie s% jego etapem ko"cowym czy te(
jednorazowym, wprost przeciwnie – obecnie proces migracyjny coraz cz!$ciej sk#ada si!
z ci%gu nast!puj%cych po sobie etapów wyjazdów i powrotów. Pojawia si! zatem pytanie,
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czym jest proces powrotu we wspó#czesnych migracjach i czy mo(na go okre$li& mianem
powrotu? Nawet je$li funkcjonuje on w literaturze i w potocznym j!zyku jako „migracje
powrotne”, nale(y wzi%& pod uwag! ich specyfik! – jest to zazwyczaj jeden z etapów
w nieustaj%cym procesie mobilno$ci, zmiany miejsca zamieszkania (najcz!$ciej
w poszukiwaniu lepszych warunków zatrudnienia), gdzie powrót do ojczyzny staje si! jedynie
tymczasow% faz%, powtarzan% wielokrotnie, w wieloetapowym procesie migracyjnym.
Szczególnie migranci wysoko-wykwalifikowani po powrocie do ojczyzny deklaruj% gotowo$&
ponownej emigracji; g#ównym powodem takiej decyzji wydaj% si! ró(nice w zarobkach
w kraju ojczystym i zagranic% (Athukorala 1990: 335-336). Co wi!cej, obecnie UE oraz kraje
imigracji propaguj% polityk! stymulowania migracji kontraktowych (cyrkulacyjnych,
krótkookresowych), które maj% za zadanie wype#ni& pojawiaj%ce si! luki na rynku pracy oraz
zak#adaj% powrót migrantów zarobkowych do kraju ojczystego w okresie, kiedy potrzeby
rynku pracy s% zaspokojone. Powroty staj% si! wi!c w takim modelu migracji integraln%
cz!$ci% procesu nieustannej mobilno$ci2 . Ma to swoje znaczenie w badaniach migracyjnych,
gdzie trwa ci%g#a dyskusja nad ustaleniem takiej definicji migranta powrotnego, która
obejmowa#aby zasygnalizowan% powy(ej zmian! w postrzeganiu migracji powrotnych3.
Migracje powrotne do ojczyzny s% zjawiskiem stale towarzysz%cym procesowi
wyjazdu (emigracji). Z kolei polityka wobec migracji powrotnych w#asnych obywateli jest
elementem polityki migracyjnej pa"stwa, w szczególno$ci tej jej cz!$ci, która adresowana jest
do diaspory. Zazwyczaj pa"stwo-)ród#o ma $wiadomo$&, (e migracje powrotne maj% miejsce,
nie projektuje jednak specjalnych dzia#a" wobec powracaj%cych obywateli, co wi!cej,
zazwyczaj nie ma te( takiego oczekiwania ze strony powracaj%cych, czy te( spo#ecze"stwa.
Nale(y zastanowi& si! jednak w takim razie kiedy migracje powrotne staj% si! przedmiotem
aktywnej polityki pa"stwa? Wydaje si!, (e s% dwie mo(liwe sytuacje:
1) kiedy skala migracji powrotnych jest wysoka; wtedy staj% si! one zjawiskiem
widocznym i odczuwalnym na tyle, (e staj% si! przedmiotem zainteresowania opinii
publicznej (a jednocze$nie faktem medialnym), tym samym musz% si! tak(e znale)& w orbicie
zainteresowania decydentów politycznych;
2) pa"stwo definiuje powrót w#asnych obywateli jako mo(liwe remedium na okre$lone
problemy (w rodzaju kryzysu demograficznego, uzupe#nienia niedoborów na rynku pracy),
oraz wdra(a dzia#ania zach!caj%ce migrantów do powrotu.
Takie rozró(nienie staje si! podstaw% do dalszych rozwa(a". Wychodz! z za#o(enia, (e
na dzia#ania podj!te przez pa"stwo w ramach polityki migracyjnej mo(na spojrze& z dwóch
perspektyw: jako reakcj% na skutki procesów migracyjnych oraz jako kreuj'ce procesy
migracyjne. Wi%(e si! to z ocen% stanu rzeczywistego, czyli mo(liwo$ci% zaistnienia jednej
z dwóch sytuacji:
1) kiedy migracja powrotna jest nieunikniona i niezale(na od reakcji pa"stwa, które
jest celem powrotu. Impulsem do powrotów staje si! na przyk#ad niekorzystna sytuacja na
zewn!trznych rynkach pracy, tym samym pa"stwo musi si! przygotowa& na powrót swoich
obywateli, który i tak nast%pi bez wzgl!du na podj!te dzia#ania. Tak% polityk! mo(na okre$li&
mianem polityki w nast%pstwie powrotów. Jest ona w swoim charakterze polityk'
reakcyjn', podj!t% niejako post factum, w odpowiedzi na ju( tocz%cy si! proces migracyjny,
a jej adresatem staj% si! realnie wracaj%cy obywatele.
2

Zob. „Wst!p” w: Grabowska-Lusi"ska (red.) 2010.

3

Zob. tam(e Roz. 2.
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2) kiedy powroty obywateli s% pobudzane przez pa"stwo, które aktywnie zach!ca
swoich obywateli do powrotu kieruj%c si! w#asnymi potrzebami wynikaj%cymi z oceny realnej
sytuacji danego kraju (demograficznej, potrzeb rynku pracy, etc.). Powroty s% zatem uwa(ane
przez pa"stwo za po(%dane i potrzebne. Dzia#ania pa"stwa w takiej sytuacji mo(na okre$li&
z kolei jako polityk% na rzecz powrotów. Jest ona polityk' stymulacyjn', in actu, podj!t%
z inspiracji pa"stwa, a skierowan% do potencjalnych, jeszcze by& mo(e nie do ko"ca
zdecydowanych na powrót obywateli.
Zestawienie najwa(niejszych cech opisuj%cych oba przypadki przedstawia Tabela 1.
Tabela 1.1 Zestawienie cech polityki pa#stwa wobec powrotów
Polityka w nast%pstwie
powrotów
(polityka reakcyjna)

Polityka na rzecz powrotów
(polityka stymulacyjna)

Adresat polityki

Realni powrotni

Potencjalni powrotni

Charakter dzia"a#

Reakcja na powroty

Stymulacja powrotów

Uzasadnienie dzia"a#

Miejsce

Minimalizacja napi!& i kosztów Maksymalizacja zysków z
zwi%zanych z powrotem
migracji powrotnych (kapita#
migrantów
finansowy, spo#eczny,
demograficzny)
Reintegracja migrantów po
Nak#onienie do decyzji o
powrocie do ojczyzny
powrocie oraz u#atwienie powrotu
Dzia#ania w kraju powrotu
Dzia#ania w kraju pobytu

Czas

Po powrocie do ojczyzny

Cel

Przed powrotem

Opracowanie w#asne.

Pa"stwo ma zawsze do wyboru wachlarz zró(nicowanych dzia#a" podejmowanych
jako odpowied) na scharakteryzowane wcze$niej sytuacje4 . Porz%dkuj%c je, mo(na
zaproponowa& ogólne rozró(nienie na trzy rodzaje dzia#a": 1) promuj%ce (zach!caj%ce do
powrotu), 2) wspieraj%ce (u#atwiaj%ce proces powrotu), 3) uzupe#niaj%ce (reintegracyjne po
powrocie).
Dzia#ania promuj%ce wydaj% si! wyrazem najbardziej aktywnej polityki pa"stwa, ich
celem jest przekonanie obywateli mieszkaj%cych i pracuj%cych zagranic% do powrotu do
ojczyzny, a tym samym stymulowanie migracji powrotnych. System zach!t mo(e obejmowa&
takie dzia#ania jak informacja, zach!ty ekonomiczne, kampanie na rzecz powrotów,
wskazywanie mo(liwo$ci inwestycji zasobów pieni!(nych posiadanych przez imigrantów
powracaj%cych, kampanie ideologiczne (pod has#ami powrotu dla dobra ojczyzny). Tutaj
znajd% si! tak(e wszelkie dzia#ania zaliczone powy(ej do dwóch pozosta#ych grup 4

Polityka na rzecz powrotów jest wspierana przez wiele organizacji mi!dzynarodowych (m.in. IOM, OECD,
Word Bank, UNDP) jako jedno z dzia#a" w ramach polityki stymulacji rozwoju w pa"stwach rozwijaj%cych si!.
W literaturze podkre$la si! jednak, (e skala migracji powrotnych w ramach „programów dobrowolnych
powrotów” jest niewielka, a ich wp#yw na rozwój pa"stw docelowych bardzo niewielki (zob. np. Ammassari,
Black 2001; Olesen 2002).
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wspieraj%ce i uzupe#niaj%ce. Do nich z kolei mo(na zaliczy& te dzia#ania pa"stwa, które
w swoim charakterze skupiaj% si! na minimalizowaniu problemów i napi!& zwi%zanych
z sytuacj% w trakcie i po powrocie oraz de facto adresowane do osób, które podj!#y ju(
decyzje o powrocie lub realnie wróci#y do kraju. Przyk#ady dzia#a" pa"stwa zastana szerzej
przedstawione w dalszej cz!$ci tekstu.
1.2 Czynniki determinuj'ce efektywno!& polityki pa#stwa wobec powrotów w"asnych
obywateli
Zagadnienie, jakie wi%(e si! $ci$le z polityk% pa"stwa wobec powrotów jest
mo(liwo$& i realna zdolno$& pa"stwa do monitorowania procesu migracji powrotnych, a tak(e
fazy pó)niejszej tego procesu – reintegracji po powrocie, szczególnie w sferze ekonomicznej,
czyli odnalezienia si! migrantów powrotnych na rodzimym rynku pracy. Oznacza to powa(n%
trudno$& w ocenie efektywno$ci dzia#a" pa"stwa skierowanych do powracaj%cych. Mo(na
jednak pokusi& si! o wskazanie czynników, jakie maj% wp#yw na skuteczno$&
podejmowanych przez pa"stwa kroków, a które mog% by& zale(ne lub nie od polityki
pa"stwa.
I. Czynniki maj%ce wp#yw na efektywno$& polityki wobec powrotów bezpo$rednio
zale(ne od pa"stwa:
1. Kontakt z diaspor% (obywatelami mieszkaj%cymi na obczy)nie). Jednym
z g#ównym czynników sprzyjaj%cych powrotom s% wi!zi rodzinne
i przywi%zanie do miejsca pochodzenia st%d aktywna polityka wobec w#asnej
diaspory, dzia#ania podtrzymuj%ce pozytywny obrazu ojczyzny w $wiadomo$ci
obywateli mieszkaj%cych za granic% – mog% mie& spory wp#yw na podj!cie
przez nich decyzji o powrocie.
2. Skutecznie dzia#aj%ca rozbudowana instytucjonalna sie& wspomagaj%ca.
Sk#adaj%ca si! z placówek dyplomatycznych, instytutów kultury, organizacji
diaspory, mediów; mo(liwa do zmobilizowania i uczestniczenia w dzia#aniach
promuj%cych i wspieraj%cych powroty.
3. Efektywna polityka informacyjna. Skuteczne kana#y komunikacji
z obywatelami mieszkaj%cymi zagranic%, tak bezpo$rednie (media), jak
i po$rednie (organizacje i stowarzyszenia diaspory) maj% niebagatelny wp#yw
na przebieg i skuteczno$& nie tylko w zakresie dwustronnego przesy#ania
informacji, ale tak(e staj% si! kana#ami wp#ywu na zachowania diaspory.
4. Zakorzenienie legislacyjne i instytucjonalne dzia#a" na rzecz powrotów.
Polityka migracyjna jako taka zale(y od dobrej wspó#pracy mi!dzyresortowej;
polityka na rzecz powrotów le(y najcz!$ciej w kompetencjach odpowiednich
ministerstw pracy i spraw zagranicznych. Zobacz np. przypadek Hiszpanii,
(roz.3.1-3.2), czy Irlandii (roz. 4.3) w niniejszym opracowaniu.
II. Czynniki maj%ce wp#yw na efektywno$& polityki wobec powrotów niezale(ne
bezpo$rednio od pa"stwa:
1. Sytuacja na rynku pracy w ojczy)nie. Jedn% z najwa(niejszych barier, przed
którymi stoj% powracaj%cy jest reintegracja na rynku pracy, a rola pa"stwa
w kreowaniu nowych miejsc pracy czy poziomu wynagrodze" jest do$&
ograniczona.
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2. Racjonalno$& zachowa" migrantów powrotnych (przygotowanie sobie miejsca
powrotu).
3. Gotowo$& migrantów powrotnych do skorzystania z dzia#a" pomocowych
wdro(onych przez pa"stwo.
Lista ta oczywi$cie nie jest pe#na i nie wyczerpuje wszystkich mo(liwych
determinantów, tak wewn!trznych, jak i zewn!trznych, mog%cych mie& wp#yw na przebieg
i skuteczno$& podj!tych przez pa"stwo dzia#a" wobec powrotów.
1.3 Czy i jaka polityka wobec powrotów w"asnych obywateli? – dylematy pa#stwa
Podobnie jak odp#yw obywateli ma swoje pozytywne i negatywne strony dla danego
kraju, tak i ocena bilansu (zysków i strat) procesów powrotnych nie jest prosta. Podkre$la si!
w literaturze, i( emigracja okre$lonej cz!$ci spo#ecze"stwa ma swoje dobre konsekwencje:
przyczynia si! do spadku bezrobocia, #agodzi napi!cia na rynku pracy, dodatkowo od
emigrantów p#ynie pot!(ny zastrzyk finansowy w postaci tzw. pieni%dza migracyjnego
(remittances), pobudzaj%cego konsumpcj! i inwestycje w kraju. Emigracja obywateli
okre$lana jest przez wielu jako warunek kluczowy (a nawet niezb!dny) modernizacji pa"stwa
(zob. m.in. Layard i in. 1992).
Decydenci – zanim podejm% decyzj! o charakterze i skali dzia#a" wobec migracji
powrotnych w#asnych obywateli – musz% odpowiedzie& na kilka zasadniczych pyta": 1) czy
powroty s% wskazane z punktu widzenia interesów pa"stwa; 2) czy (i ewentualnie jak) nale(y
je aktywnie wspiera&, 3) czy dzia#ania pa"stwa mog% mie& wp#yw na kreowanie przep#ywów
powrotnych (a na ile s% one wynikiem determinantów niezale(nych od danego kraju, np.
kryzysu ekonomicznego w krajach pobytu emigrantów).
Podj!cie decyzji o dzia#aniach adresowanych do powracaj%cych obywateli oraz ich
skali warunkowane jest pozytywn% ocen%, (e warto takie dzia#ania podj%&, gdy( le(% one
w interesie pa"stwa. Powszechnie uwa(a si!, (e migracje powrotne mog% odwróci&
negatywny trend, jakim jest brain drain, czyli odp#yw pracowników wysoko
wykwalifikowanych; szczególnie dotyczy to pa"stw rozwijaj%cych si! (Gosh 2000; Olesen
2002). Pa"stwa prze(ywaj%ce intensywny rozwój gospodarczy wdra(aj% polityk! maj%c% na
celu maksymalizacj! zysków z procesów emigracyjnych poprzez dzia#ania pobudzaj%ce trzy
czynniki: remittances, inwestycje i powroty (przyk#ad Indii, zob.: Sahay 2007).
Na podj!cie dzia#a" wobec powrotów mo(e mie& wp#yw ocena sytuacji na rynkach
pracy (tak w ojczy)nie, jak i zagranic%), kiedy to wniosek z takiej oceny przybierze jedn%
z dwóch postaci: migracje powrotne s% po(%dane ze wzgl!du na potrzebny narodowego rynku
pracy versus migracje powrotne s% nieuniknione ze wzgl!du na krytyczn% sytuacj! na rynkach
zewn!trznych (np. jako efekt kryzysu gospodarczego). W obu przypadkach powinna zaistnie&
racjonalna gotowo$& reakcji pa"stwa na mo(liwe zjawisko powrotów, wraz ze wszystkimi
jego konsekwencjami, tak(e w postaci zagro(enia, zwi%zanego z problemem ponownej
adaptacji powracaj%cych, szczególnie w pocz%tkowym okresie swego pobytu w ojczy)nie.
W kreowaniu polityki wobec powrotnych wa(na staje si! tak(e charakterystyka
ilo$ciowa i jako$ciowa powracaj%cych, ta realna, jak i ta wyobra(ona (np. wykreowana przez
media). Decydenci formuj%c zakres i skal! dzia#a" wobec powrotnych opieraj% si! na ocenie
wielko$ci i cech populacji migrantów powrotnych oraz wp#ywu tego procesu na sytuacj!
w kraju, posi#kuj%c si! dost!pnymi (a cz!sto niepe#nymi) danymi na ten temat.
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Z punktu widzenia interesu pa"stwa migracje powrotne s% najbardziej „op#acalne”,
je$li dotycz% okre$lonych grup: wysoko wykwalifikowanych, a tak(e tych, którzy zdobyli
w czasie pobytu i pracy za granic% okre$lony kapita# (i finansowy, i spo#eczny – w znaczeniu
tak oszcz!dno$ci, jak i nowych umiej!tno$ci, kontaktów, przedsi!biorczo$ci) oraz s% gotowi
i zdolni zainwestowa& go w ojczy)nie. W optymalnej sytuacji, by powracaj%cy mogli sta& si!
faktycznie warto$ci% dodan% dla kraju, musz% zosta& spe#nione okre$lone warunki: a) migrant
powrotny zdoby# nowe do$wiadczenia i umiej!tno$ci podczas swojego pobytu i pracy
zagranic%; b) umiej!tno$ci zdobyte w trakcie zatrudnienia za granic% odpowiadaj% potrzebom
rodzimego rynku pracy (migrant powrotny mo(e wykorzysta& z powodzeniem nowe
kwalifikacje po powrocie); c) migrant powrotny zdobyte umiej!tno$ci faktycznie wykorzysta
(znajdzie takie miejsce pracy, gdzie znajd% zastosowanie nabyte przez niego kwalifikacje)
(Stahl 1983: 887-889). Je(eli który$ z tych warunków nie zostanie spe#niony, nie ma
pewno$ci, (e migranci powrotni stanowi& b!d% oczekiwany walor dla gospodarki narodowej.
Za#o(eniem polityki wobec powrotów (polityki reakcyjnej) jest nie tyle „zysk”
z migrantów powrotnych, co minimalizacja kosztów zwi%zanych z ich powrotem,
a w szczególno$ci wynikaj%cych z trudno$ci z ich reintegracj% na rynku pracy (najmniej
po(%danym zachowaniem jest rejestrowanie si! migrantów powrotnych jako bezrobotnych
i korzystanie ze $wiadcze" socjalnych).
Co wi!cej, nie we wszystkich przypadkach migracje powrotne s% przez pa"stwo
postrzegane jako zjawisko po(%dane. Wiele krajów otwarcie popiera, a nawet
wspó#organizuje emigracj! swoich obywateli, tworz%c specjalne programy wspieraj%ce
wyjazdy, poprzez np. umowy bilateralne, tworzenie sieci agencji pracy, kontrolowan%
rekrutacj!. Nale(a#y do nich pa"stwa rozwijaj%ce si!, jak cho&by Filipiny, Korea Po#udniowa,
Indonezja, Indie, Chiny, Wietnam, Turcja czy Egipt (Gosh 2000, Massey 1999). S% to
zazwyczaj kraje, które musia#y stawi& czo#a przeludnieniu, wysokiemu bezrobociu, a tak(e
napi!ciom spo#ecznym zwi%zanym z trudn% sytuacj% ekonomiczno-demograficzn%.
Ostatecznie istnieje tak(e negatywna korelacja pomi!dzy powrotami, a przep#ywami
finansowymi z zagranicy. Migracje powrotne (szczególnie w masowym wydaniu) nie b!d%
wi!c zjawiskiem po(%danym przez rz%dy tych pa"stw, które oczekuj% od diaspory przede
wszystkim wysokiego poziomu remittances p#yn%cych do tych, którzy pozostali w kraju.

1.4 Rodzaje i skala dzia"a# pa#stwa wobec migracji powrotnych w"asnych obywateli
Poni(ej podsumowane zostan% najcz!stsze dzia#ania pa"stwa podejmowane wobec
powracaj%cych obywateli.
1. Informacja. Aktywna polityka informacyjna tworzona we wspó#pracy
z mediami, portale informacyjne tworzone dla powracaj%cych (jak
w przypadku Polski: portal powroty.gov.pl zawieraj%cy aktualn%, pe#n%
i rzeteln% informacj! dotycz%c% kwestii prawnych, niezb!dnych formalno$ci
oraz przydatne adresy, s#u(%cy tak(e jako interaktywne forum). Kampanie
informacyjne w mediach i w najwi!kszych skupiskach diaspory.
2. Promocja. Pierwszorz!dn% wag! maj% dzia#ania promuj%ce – tworz%ce
odpowiedni wizerunek tak kraju powrotu jako przyjaznego do (ycia i pracy,
gotowego na przyjecie powracaj%cych; jak i samych powracaj%cych. Bardzo
wa(ne jest propagowanie pozytywnego wizerunku powrotów i powracaj%cych,
nie jako wyniku pora(ki migrantów, ale ich racjonalnej decyzji.
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3. Zatrudnienie. Aktywna polityka zatrudnieniowa (jak w przypadku Irlandii,
gdzie celem sta#o si! natychmiastowe zatrudnienie migranta powrotnego).
Stworzenie aktywnego systemu rekrutacji dla pracodawców i pracowników.
4. Szkolenia. Programy szkoleniowe dla powracaj%cych realizowane przez
odpowiednie jednostki s#u(b zatrudnienia, dotycz%ce zak#adania i prowadzenia
w#asnej dzia#alno$ci gospodarczej.
5. Struktura instytucjonalna. Stworzenie cia#a administracyjnego
odpowiedzialnego wy#%cznie za kwestie powracaj%cych obywateli
i realizuj%cego wymienione tutaj dzia#ania (np. Wydzia# ds. Irlandczyków
Zagranic% przy MSZ w Irlandii).
W praktyce sposób realizacji wy(ej wymienionych dzia#a" zale(y nie tylko od
przeznaczonych na ten cel zasobów finansowo-instytucjonalnych, ale równie(
dotychczasowej tradycji i do$wiadcze" w realizacji tego typu dzia#a", a w szerszym
kontek$cie – polityki migracyjnej oraz poziomu centralizacji czy te( decentralizacji systemu
decyzyjnego i administracyjnego5.
Innym interesuj%cym zagadnieniem z punktu widzenia planowania i implementacji
polityki wobec powrotów jest pytanie o jej charakter, czy powinna by& ona jednorodna czy
zró(nicowana? Wydaje si!, (e wiele zale(y tutaj od charakterystyki populacji powracaj%cych,
a w szczególno$ci )róde# decyzji o powrocie oraz czasu sp!dzonego za granic%. Bior%c pod
uwag!, (e powroty maj% ró(ne intencje i przebieg - za R. Kingiem (2000) mo(emy wyró(ni&
powroty okazjonalne, sezonowe, tymczasowe i trwa#e - trudno aplikowa& do nich jednorodne
dzia#ania. Czas pobytu zagranic% tak(e ma swoje znaczenie, migrant powrotny, który sp!dzi#
poza krajem relatywnie d#ugi czas zapewne potrzebuje wi!kszej ilo$ci informacji, czasu na
odnowienie sieci kontaktów, odnalezienia si! na rynku pracy i codziennej rzeczywisto$ci;
w za#o(eniu wi!c wymaga& mo(e wi!kszego wsparcia ni( osoba z krótkim sta(em
emigracyjnym.
Generalnie mo(na przyj%&, (e populacja powrotnych reprezentuje ca#y przekrój
spo#eczno- zawodowy. Nale(y jednak zwróci& uwag!, (e do$wiadczenia krajów pokazuj%, (e
wracaj% przede wszystkim okre$lone grupy: m#odzi (aktywni zawodowo, w wieku
prokreacyjnym) oraz emeryci lub osoby tu( przed emerytur% (które zako"czy#y ju( swoj%
aktywno$& zawodow%) (przyk#ady: Irlandia i Hiszpania). Potrzeby przedstawicieli obu tych
grup s% inne, a tym samym dzia#ania wspieraj%ce powrót powinny by& sprofilowane. Podczas
gdy ci pierwsi (jako m#odzi, przedsi!biorczy, samo zatrudniaj%cy si!) przede wszystkim
wymagaj% szybkiej readaptacji na rynku pracy i oczekuj% (je$li w ogóle) dzia#a" pomocowych
w tym w#a$nie celu, tak dla drugich najwa(niejsze b!d% zasady korzystania z opieki
zdrowotnej i socjalnej czy zasady transferu emerytur i rent. Spory odsetek powrotnych tworz%
ludzie m#odzi b!d%cy na wczesnym etapie tworzenia rodziny (cz!sto z ma#ymi dzie&mi), dla
nich bezpiecze"stwo socjalne, okre$lony poziom edukacji oraz brak problemów w kszta#ceniu
dzieci po powrocie b!dzie najistotniejszy. Warunkiem sprofilowanych dzia#a" jest jednak
posiadanie przez decydentów w miar! mo(liwo$ci pe#nej informacji na temat charakterystyki
migracji powrotnych, zdobycie których – jak ju( zosta#o to wcze$niej podkre$lone – nastr!cza
wiele trudno$ci.

5

Patrz przypadek Hiszpanii i autonomii regionów w implementacji polityki migracyjnej, w tym dzia#a" wobec
migracji powrotnych: roz. 3 niniejszej analizy.

13

Przypadki migracji powrotnych w wielu krajach (np. Irlandii i Hiszpanii) wskazuj%, (e
migranci wracaj% do tych samych regionów z których wyjechali, co jest wynikiem podj!cia
racjonalnej decyzji minimalizuj%cej ryzyko niepowodzenia po powrocie. Dla decydentów
oznacza to, (e w tych regionach, gdzie emigracja by#a najliczniejsza, nale(a#oby szczególnie
zainteresowa& si! losem powracaj%cych oraz szczególnie tam przygotowa& administracj! do
sprostania temu wyzwaniu. Ciekawym przyk#adem jest podej$cie indywidualne – nie
kolektywne – do migracji powrotnych, jak w przypadku Hiszpanii, gdzie istnieje tzw.
certyfikat emigranta powrotnego (patrz roz. 3.).
Konkluzje
Analizuj%c polityk! pa"stwa wobec powrotu w#asnych obywateli nale(y zawsze
pami!ta& o okre$lonych cechach tego rodzaju migracji. Charakteryzuje si! ona du(ym
stopniem nieprzewidywalno$ci co do swej skali, roz#o(enia w czasie, rodzaju oraz
faktycznych zamiarów powracaj%cych. Szczególnie w dobie powszechnej mobilno$ci
wewn%trz UE nale(y zada& pytanie o sens aktywnych dzia#a" skierowanych wobec
powracaj%cych do kraju obywateli. Po pierwsze, podejmuj%c ryzyko emigracji, wyje(d(aj%cy
powinni by& $wiadomi okre$lonych problemów zwi%zanych nie tylko ze zmian% pa"stwa
zamieszkania, ale tak(e z ewentualnym powrotem do ojczyzny po krótszym lub d#u(szym
pobycie za granic%. Po drugie, wydaje si! (e powracaj%cy oczekuj% nie tyle aktywnej pomocy
pa"stwa, ale minimalizacji ewentualnych barier, g#ównie o formalno-prawnym charakterze.
Polityka pa"stwa wobec powracaj%cych mo(e przyj%& bardzo ró(noraki zakres dzia#a"
o zró(nicowanym charakterze. Zale(y to przede wszystkim od diagnozy decydentów czy
powroty s% pozytywnym i potrzebnym zjawiskiem, a tak(e od zasobów i zdolno$ci systemu
pa"stwa do przygotowania i wdro(enia okre$lonej polityki. Wa(n% rol! odgrywaj% tak(e
oczekiwania opinii publicznej czy grup interesu (jak np. pracodawców), które mog% stanowi&
niezb!dne )ród#o nacisku na decydentów politycznych, by podj!li okre$lon% aktywno$&
w kierunku implementacji dzia#a" wspomagaj%cych powroty. Jak pokazuje przypadek Polski,
du(e znaczenie ma tak(e moment, kiedy migracje powrotne maj% miejsce. Je$li zbiega si! on
z kampani% wyborcz%, partie polityczne nie tylko zaczynaj% si! interesowa& losem
powracaj%cych migrantów, ale tak(e przedstawi& plan i strategi! dzia#a" wobec nich.
W praktyce polityka pa"stwa wobec migracji powrotnych nie ma zasadniczego,
a jedynie wspomagaj%cy wp#yw na podj!cie decyzji migrantów o powrocie do ojczyzny.
Wydaje si! – cho& nie ma wystarczaj%cych danych na jednoznaczne potwierdzenie tej tezy –
(e aktywna polityka pa"stwa mo(e odegra& okre$lon% rol! w procesie przemiany „ch!ci do
powrotu” w „gotowo$& do powrotu”, co mo(e mie& znaczenie szczególnie w przypadku
okre$lonych grup, jak np. naukowcy czy pracownicy wysoko wykwalifikowani.
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Rozdzia" 2.
Maciej Szczepa"ski
Analiza polityki pa#stwa wobec migracji powrotnych. Przypadek Polski
Wst%p
Pytanie o to, czy migranci poakcesyjni wróc% do kraju stawiano wkrótce po tym, gdy
sta#o si! jasne, (e skala wyjazdów zarobkowych zwi%zanych ze wst%pieniem do UE znacznie
przekroczy#a przewidywania ekspertów i osi%gn!#a status istotnego zjawiska spo#ecznego
i ekonomicznego. Za tym, (e powrotów nale(y si! spodziewa&, przemawia#y do$wiadczenia
pa"stw, które w najnowszej historii notowa#y przypadki masowej emigracji (np. W#ochy,
Hiszpania, Portugalia, Grecja czy Irlandia). W ich przypadku dynamiczny wzrost
gospodarczy zwi%zany z akcesj% do UE powodowa# wzrost migracji (w tym migracji
powrotnych) i stopniowe przej$cie ze statusu krajów emigracyjnych do pa"stw o dodatnim
saldzie migracji (Duszczyk 2007).
Powtórzenie scenariusza pa"stw po#udniowoeuropejskich brano pod uwag! jako
prawdopodobne równie( w Polsce. Eksperci i pracodawcy wi%zali z powrotami du(e nadzieje
licz%c na to, (e migranci powrotni zape#ni% luki na rynku pracy, jakie powsta#y m.in.
w zwi%zku z dobr% koniunktur% gospodarcz% w Polsce i wyjazdami do pracy za granic%. Na
perspektyw! powrotu do kraju liczyli te( sami emigranci i ich bliscy w kraju. Odczuwalna
reemigracja by#aby dla opinii publicznej widocznym znakiem, (e warunki (ycia i pracy
w Polsce uleg#y poprawie.
Oczekiwania spo#ecze"stwa zwi%zane z powrotami, a tak(e podnoszone przez
ekspertów i polityków obawy odno$nie negatywnych skutków emigracji dla sytuacji na rynku
pracy i wzrostu zagro(e" demograficznych, sta#y si! bod)cem dla administracji do
rozpocz!cia prac nad polityk% adresowan% do osób powracaj%cych do kraju. Dzia#ania w tym
zakresie s% „najm#odszym” elementem polskiej polityki migracyjnej (rozumianej szeroko jako
ca#okszta#t reakcji pa"stwa na zjawisko imigracji i emigracji) prowadzonej po 1989 r.,
zas#uguj%cym z tego wzgl!du na szczególn% uwag!.
Niniejsze opracowanie ma na celu przybli(enie procesu tworzenia tej polityki, jej
g#ównych za#o(e" i zastosowanych $rodków. Ma ono na celu odpowied) na nast!puj%ce
pytania badawcze:
• Jakie procesy doprowadzi#y do wypracowania polityki wobec powracaj%cych
w Polsce?
• Jakie cele stawiali przed sob% projektuj%cy j% decydenci?
• Jaki jest charakter polityki wobec powracaj%cych – aktywny (ukierunkowany na
stymulowanie powrotów) czy reakcyjny (stanowi%cy odpowied) na szanse
i zagro(enia zwi%zane z reemigracj%, ale pozbawiony elementów zach!caj%cych
wprost do powrotu)?
• Czy polityk! wobec migrantów powrotnych mo(na wpisa& w szersz% debat! na
temat polityki migracyjnej, jaka toczy si! w Polsce?
• Jakie rozwi%zania zastosowano w Polsce i czy dobieraj%c je kierowano si!
do$wiadczeniami innych pa"stw?
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W celu udzielenia odpowiedzi na powy(sze pytania, w opracowaniu przywo#ane
zosta#y dane statystyczne opisuj%ce stan gospodarki i rynku pracy w Polsce bezpo$rednio
przed i po akcesji Polski do UE oraz poakcesyjne procesy migracyjne, a tak(e dane
pozwalaj%ce dokona& porównania op#acalno$ci zatrudnienia w Polsce i „starych” pa"stwach
cz#onkowskich UE – w takim zakresie, w jakim by#y one wykorzystywane w debacie
publicznej na temat najnowszych wyjazdów zarobkowych Polaków. Ponadto przeanalizowane
zosta#y materia#y )ród#owe, takie jak dokumenty rz%dowe, programy partii politycznych,
interpelacje poselskie i stanowiska partnerów spo#ecznych, co umo(liwi#o prze$ledzenie
dzia#a" aktorów maj%cych wp#yw na kreowanie polityki wobec powracaj%cych oraz procesu
jej tworzenia.
W opracowaniu zaprezentowane zosta#y te( nie publikowane wcze$niej dane,
opisuj%ce rezultaty omawianej polityki. Dost!p do nich, a tak(e do niektórych
z przytaczanych informacji by# mo(liwy dzi!ki osobistemu zaanga(owaniu Autora
w realizacj! niektórych z opisywanych dzia#a" s#u(%cych realizacji jej celów6. Analiza
wykorzystuje wi!c równie( elementy obserwacji uczestnicz%cej.
2.1 Geneza polityki wobec powracaj'cych w Polsce
Mimo, i( rozsiani po $wiecie Polacy tworz% jedn% z najbardziej licznych diaspor,
Polska w swojej najnowszej historii nie prowadzi#a aktywnej polityki ukierunkowanej na
zach!canie do powrotu do kraju. Jedynym dzia#aniem w tym zakresie po 1989 r. by#a polityka
wobec tzw. etnicznych Polaków. Osoby polskiego pochodzenia mog#y korzysta&
z uprzywilejowanych kana#ów migracji do ojczyzny: przesiedlenia w ramach repatriacji,
osiedlenia na podstawie art. 52 ust. 5 Konstytucji RP, pobytu na podstawie Karty Polaka
i wizy lub innego zezwolenia na pobyt udzielonego w zwi%zku z jej posiadaniem (Stefa"ska
2010). W sumie jednak wygenerowane tym sposobem strumienie migracyjne nie mia#y
wielkiego znaczenia dla wielko$ci populacji w kraju – przyk#adowo na podstawie przepisów
ustawy o repatriacji do Polski przyby#o w latach 1998-2008 #%cznie 2106 rodzin (5567 osób)
(Sakson 2009).
Sytuacja ta zacz!#a ulega& stopniowej zmianie od 2003 r., kiedy Polska stan!#a przed
wyzwaniem akcesji do UE. Od tego czasu polityka wobec powracaj%cych stopniowo si!
rozwija#a. Czynniki, które wywo#a#y t! ewolucj!, mo(na podzieli& na spo#eczno-gospodarcze
i polityczne.
2.1.1 Czynniki spo"eczno-gospodarcze
Wej$cie Polski do UE i zwi%zane z ni% nowe mo(liwo$ci podejmowania legalnego
zatrudnienia za granic% mia#y znacz%cy wp#yw na wzorce mi!dzynarodowej mobilno$ci
Polaków. Szacunki G#ównego Urz!du Statystycznego odno$nie skali poakcesyjnej emigracji
wskazuj%, (e liczba obywateli polskich przebywaj%cych czasowo za granic% wzros#a w latach
2004-2008 z oko#o 1 miliona osób do oko#o 2,3 miliona, g#ównie za spraw% zwi!kszenia
liczby wyjazdów do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Dominuj%ce w okresie przedakcesyjnym
wyjazdy do Niemiec ros#y równie( po wej$ciu do UE, stabilizuj%c si! w latach 2007-2008 na
poziomie 490 tys. (por. Wykres 1.). Niezale(nie od kierunku emigracji, Polacy mogli liczy&

6 Autor

jest koordynatorem merytorycznym portalu dla osób powracaj%cych do kraju powroty.gov.pl.
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w Europie Zachodniej g#ównie na typowo imigranckie prace typu „3D” (czyli brudne,
niebezpieczne i nisko op#acane).
Wykres 2.1 Emigracja z Polski na pobyt czasowy w latach 2002-2008*

* Dane z 2002 r. pochodz% z Narodowego Spisu Powszechnego. Dane dotycz% liczby osób
przebywaj%cych za granic% czasowo: dla lat 2002-2006 – powy(ej 2 miesi!cy, dla lat 2007-2008 – powy(ej 3
miesi!cy. 'ród#o: dane GUS (2009).

Do pracy w pa"stwach Europy Zachodniej wyje(d(ali g#ównie ludzie m#odzi –
w latach 2003-2009 w$ród emigrantów zdecydowanie przewa(ali ludzie w wieku 25-34 lat,
którzy ponad dwukrotnie przewy(szali liczebnie osoby w wieku 35-44 lat i ponad 45 lat.
Charakterystyczn% cech% poakcesyjnej migracji by# rosn%cy udzia# w niej osób dobrze
wykszta#conych, których udzia# wzrasta# kosztem osób o wykszta#ceniu podstawowym
i ni(szym (Samsonowicz 2009).
Zarówno skala wyjazdów, m#ody wiek emigrantów, jak i ich wykszta#cenie
uzasadnia#y pojawiaj%c% si! w opiniach ekspertów i dyskursie medialnym tez!, i( ich wyjazd
na sta#e oznacza#by powa(n% strat! dla kraju. Badacze analizuj%cy skutki emigracji
wskazywali m.in. na negatywne konsekwencje dla kapita#u ludzkiego, uzale(nienie osób,
które pozosta#y w regionie pochodzenia od $rodków przekazywanych zza granicy
i za#amywanie si! wi!zi spo#ecznych (Kaczmarczyk, Napiera#a 2008, Mackiewicz 2009). Inn%
negatywn% konsekwencj% wyjazdów m#odych Polaków dostrzegan% przez badaczy by#o te(
zagro(enie pog#!bienia kryzysu demograficznego. Niektóre badania przeprowadzone
w ostatnich latach w Polsce wskazywa#y na zaburzenia procesów reprodukcji ludno$ci
i deformacj! struktury demograficznej na obszarach szczególnie dotkni!tych przez emigracj!
(Jo"czy, Rokita 2009).
Jednak najsilniej akcentowan% obaw% zwi%zan% z emigracj% by#a kwestia powstawania
niedoborów si#y roboczej o charakterze strukturalnym. Akcesja Polski do UE w 2004 r.
i dobra koniunktura gospodarcza w kraju (b!d%ca konsekwencj% ogólnej dobrej koniunktury
na $wiecie) spowodowa#a bowiem znacz%c% zmian! jako$ciow% na polskim rynku pracy.
Ilustruje j% Tabela 2.1; jak wskazuj% przedstawione w niej dane, po wej$ciu do UE Polska
wesz#a w okres wysokiego wzrostu PKB (od nieca#ych 4% w 2003 r. do 6,6% w 2007 r.),
wzrostu bezpo$rednich inwestycji zagranicznych (których warto$& uleg#a pomi!dzy 2003
a 2007 r. potrojeniu). W znacz%cy sposób poprawi#a si! równie( sytuacja na rynku pracy.
Stopa bezrobocia rejestrowanego spad#a z ponad 20% na koniec 2003 r. do 11,4% na koniec
18

2007 r. (dane EUROSTAT mówi% o spadku w tym okresie z 19,6% do 9,6%). By#o to
spowodowane, z jednej strony, wzrostem zatrudnienia (z 51,7 % w 2004 r. do 57% w 2007 r.)
i jednoczesnym spadkiem wska)nika aktywno$ci zawodowej (z 64,2% w 2004 r. do 63%
w 2007 r.). Spadek poda(y pracy by# – do pewnego stopnia – skutkiem emigracji
poakcesyjnej7 .
Tabela 2.1 Wzrost PKB, inwestycje zagraniczne oraz wska)niki rynku pracy w Polsce
w latach 2003 – 2007
2003

2004

2005

2006

2007

Wzrost PKB brutto

3.9

5.3

3.6

6.2

6.6

Bezpo$rednie inwestycje
zagraniczne
Wska)nik zatrudnienia (15-64)

4 067

10 453

8 317

15 061

12 843

51.2

51.7

52.8

54.5

57.0

Wska)nik aktywno$ci
zawodowej (15-64)
Stopa bezrobocia (Eurostat)

63.9

64.0

64.4

63.4

63.2

19.6

19.0

17.7

13.8

9.6

20.0

19.0

17.6

14.8

11.4

Stopa bezrobocia
rejestrowanego (na koniec
roku)

'ród#o: Fihel, Kaczmarczyk, Mackiewicz-,yziak i Okólski 2009.

Wzrost zapotrzebowania na pracowników wywo#any wzrostem gospodarczym przy
jednoczesnym zmniejszeniu zasobów rodzimej si#y roboczej doprowadzi# do powstania luk na
rynku pracy w Polsce, zw#aszcza w takich sektorach jak budownictwo, rolnictwo
i sadownictwo. Badania Narodowego Banku Polskiego wskazywa#y, (e pomi!dzy trzecim
kwarta#em 2006 i pierwszym kwarta#em 2008 r., jednym z g#ównych czynników
wymienianych przez przedsi!biorców jako bariera rozwoju by# brak pracowników
o okre$lonych kwalifikacjach (Narodowy Bank Polski 2008). Równie niepokoj%ce wnioski
p#yn!#y z raportu KPMG, przygotowanego na zamówienie organizacji pracodawców KPPP
„Lewiatan” (KPMG 2007) – ponad 50% przebadanych pracodawców deklarowa#o problemy
z rekrutacj% pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. W sierpniu 2006 r., podczas debaty
w Sejmie ówczesna Minister Pracy i Polityki Spo#ecznej Anna Kalata przyzna#a, (e braki
pracowników staj% si! powa(nym problemem (Sejm RP 2008a). Informacje o tym, (e
w Polsce coraz trudniej znale)& dobrych fachowców, zacz!#y pojawia& si! równie(
w mediach, które jako g#ówn% przyczyn! tego stanu rzeczy wskazywa#y wzmo(one wyjazdy
zarobkowe Polaków. Stopniowo w spo#ecznej $wiadomo$ci zacz%# dominowa& pogl%d, (e
najlepsi, najbardziej warto$ciowi fachowcy i specjali$ci w swoich dziedzinach (zw#aszcza
lekarze i budowla"cy) wyjechali za granic! (Gazeta Wyborcza 2006).
Konsekwencj% zwi!kszonego popytu na si#! robocz% przy jednoczesnym spadku jej
poda(y by# wzrost wynagrodze" w Polsce (zw#aszcza w sektorach, gdzie odnotowywano
szczególne trudno$ci w znalezieniu pracowników – co by#o, jak wspomniano wy(ej, do
pewnego stopnia skutkiem emigracji) (patrz Wykres 2.2). Nast!powa#y te( drastyczne zmiany
warto$ci z#otówki wzgl!dem funta brytyjskiego i euro, które po umocnieniu w okresie
przedakcesyjnym, od drugiego kwarta#u 2004 stopniowo os#abia#y si!, szczególnie
dynamicznie pomi!dzy trzecim kwarta#em 2007 i drugim kwarta#em 2008 r. (patrz Wykres
7

Jednak spadek liczby bezrobotnych w Polsce nie by# wy#%cznie wynikiem procesów migracyjnych, gdy( by#
równie( skutkiem wzrostu zatrudnienia oraz spadku liczby osób aktywnych zawodowo (wynikaj%cego ze
sk#onno$ci Polaków do wczesnego wycofywania si! z rynku pracy) (por. Bukowski 2008).
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2.3). Oba te zjawiska prowadzi#y do sytuacji, w której porównanie op#acalno$ci pracy
w Polsce i w „starych” pa"stwach cz#onkowskich UE dawa#o wyniki nadal jednoznaczne, ale
mniej drastyczne ni( przed akcesj% Polski do Unii Europejskiej. Mog#o to oznacza&, (e Polacy
przebywaj%cy za granic% – pracuj%cy cz!sto poni(ej kwalifikacji i napotykaj%cy na szklany
sufit uniemo(liwiaj%cy awans zawodowy i spo#eczny – b!d% powa(nie rozwa(a& powrót do
kraju.
Wykres 2.2 Przeci%tne miesi%czne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach
2003-2009

'ród#o: dane GUS.

Wykres 2.3 *rednie dzienne kursy funta i euro w latach 2003-2009

'ród#o: dane NBP.

W tej sytuacji wszyscy aktorzy spo#eczni byli zgodni, (e nale(y podj%& dzia#ania
w zakresie polityki wobec powracaj%cych. *wiatowa recesja gospodarcza, jaka wybuch#a
w drugiej po#owie 2008 r., nie zmieni#a intencji rz%du w tym zakresie; pogorszenie sytuacji
ekonomicznej w pa"stwach zachodniej Europy, gdzie notowano najwy(sze od kilkunastu lat
poziomy bezrobocia, rozwa(ano równie( jako potencjaln% przyczyn! wzmo(onego ruchu
reemigracyjnego, generowanego jednak raczej przez czynniki wypychaj%ce z kraju emigracji,
ni( przyci%ganie do Polski (gdzie tak(e obserwowane by#y objawy spowolnienia
gospodarczego, ale do powa(nej recesji nie dosz#o).
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2.1.2 Czynniki polityczne
Cech% charakterystyczn% dla tematyki migracyjnej w Polsce (zarówno nap#ywu
imigrantów jak i wyjazdów z Polski), by#a jej skromna obecno$& w debacie publicznej oraz
dzia#aniach partii politycznych i organizacji partnerów spo#ecznych. Badania nad rozwojem
polityki migracyjnej w Polsce prowadzone m.in. przez Weinar (2005) oraz zespó# O$rodka
Bada" nad Migracjami (Górny i in. 2010) wskazuj%, (e g#ównym podmiotem kreuj%cym
dzia#ania pa"stwa w tym obszarze by#a i jest administracja publiczna. W Polsce rozwin%# si!
i utrzyma# biurokratyczny model rozwoju polityki, gdzie g#ównym motorem dzia#a" w tym
zakresie by# proces europeizacji, czyli dostosowania do przepisów i zasad wypracowanych
przez UE i inne organizacje mi!dzynarodowe (IPiSS 2003, Weinar 2005).
Pot!(na fala poakcesyjnej emigracji z Polski do Wielkiej Brytanii i Irlandii, a tak(e do
pozosta#ych pa"stw UE i EFTA (za wyj%tkiem Niemiec i Austrii, które do dzi$ utrzymuj%
w stosunku do polskich obywateli rozwi%zania przej$ciowe w zakresie swobody przep#ywu
pracowników) doprowadzi#a do zasadniczej zmiany jako$ciowej w procesie formowania
polityki migracyjnej w Polsce. Wywo#a#a bowiem o(ywiona debat! na temat skutków
spo#ecznych i gospodarczych tego odp#ywu. Emigracja sta#a si! kwesti% spo#eczn%, znajduj%c%
si! w centrum zainteresowania mediów i polityków.
Co istotne, przed i bezpo$rednio po akcesji w dyskursie publicznym przewa(a#y opinie
entuzjastycznie oceniaj%ce nowe mo(liwo$ci podejmowania pracy przez Polaków za granic%,
a g#osy koncentruj%ce si! na zagro(eniach zwi%zanych z otworzeniem nowych kana#ów
migracji dla Polaków by#y marginalizowane.
Z czasem jednak ton dominuj%cy w tym dyskursie ulega# zmianie. W miar!, jak skala
migracji przybiera#a coraz wi!ksze rozmiary, opinia publiczna informowana by#a o trudnych
warunkach pracy za granic%, ma#o atrakcyjnym charakterze pracy jaka czeka#a na Polaków
oraz problemami, jakie niesie ze sob% roz#%ka z rodzin% i najbli(szymi. Stopniowo miejsce
optymistycznego nastawienia do zagadnienia emigracji zajmowa#a narracja podkre$laj%ca jej
negatywne skutki dla kraju, samych emigrantów oraz ich rodzin.
Powszechne zainteresowanie kwesti% migracji stopniowo doprowadzi#o do jej
upolitycznienia. Polscy politycy do$& szybko dostrzegli potencja# polityczny umasowienia
zjawiska migracji, de facto odwo#uj%c si! do jednego z paradygmatów teoretycznych
wyja$niaj%cych przyczyny emigracji. Zak#ada on, (e jedn% z g#ównych przyczyn masowej
emigracji zarobkowej jest proces transformacji gospodarczej, która wystawiaj%c kraje
rozwijaj%ce si! na dzia#anie si# rynkowych przyczynia si! do powstania ludzi zb!dnych
(z punktu widzenia potrzeb gospodarki), którzy nie odnajduj% si! w nowej sytuacji na rynku
pracy (Massey 1995 za Sassen 1988). Migracje mog% by& wi!c postrzegane jako papierek
lakmusowy skuteczno$ci rz%du, którego jednym z najwa(niejszych zada" w kraju
transformacji jest jej zako"czenie i stworzenie dogodnych warunków do (ycia dla swoich
obywateli. Znakiem sukcesu dzia#a" rz%du powinno by& zmniejszenie skali wyjazdów
i powroty zza granicy tych, dla których w kraju pochodzenia nie by#o dot%d miejsca.
Obietnica mo(liwo$ci powrotu do domu i (ycia na odpowiednim poziomie jest wi!c
potencjalnie bardzo no$nym has#em wyborczym, padaj%cym w kraju masowej emigracji na
podatny grunt. Podobnie by#o w Polsce – opinia publiczna oczekiwa#a powrotów z emigracji,
zarówno ze wzgl!dów osobistych (powróc% przyjaciele, cz#onkowie rodziny), jak i w bardziej
uniwersalnym wymiarze (je(eli emigranci wracaj%, to znaczy, (e kraj si! rozwija oraz (ycie
w Polsce jest na coraz wy(szym poziomie).
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Potrzeba dzia#a" Rz%du w zakresie kwestii emigracyjnej by#a te( podnoszona przez
organizacje pracodawców. Opracowany przez KPMG (2007) na zamówienie Polskiej
Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan raport po$wi!cony kwestii migracji
zarobkowych podkre$la# trudno$ci w rekrutacji pracowników o w#a$ciwych kwalifikacjach,
jako ich )ród#o wskazuj%c masowe wyjazdy do pracy. Pracodawcy poruszali te( kwesti!
zagro(enia bezpiecze"stwa demograficznego Polski przez emigracj! - ten argument by#
przywo#ywany m.in. przez PKPP „Lewiatan” w oficjalnym stanowisku opublikowanym przed
z expose premiera Donalda Tuska (PKPP „Lewiatan” 2007), w którym organizacja ta
wzywa#a do zach!cania, by m#odzi ludzie „wracali z emigracji do kraju i zak!adali tu
rodziny”. Równie( Business Center Club apelowa# do Rz%du o powstrzymanie emigracji
zarobkowej (BCC 2006). O tym, (e zagro(enia zwi%zane z emigracj% s% dostrzegane przez
ca#e $rodowisko pracodawców $wiadczy aktywno$& Rady Przedsi!biorczo$ci – nieformalnego
zgromadzenie najwa(niejszych organizacji pracodawców, biznesu i przedsi!biorców, która
w jednym ze swoich stanowisk zwraca#a uwag! na konieczno$& zmniejszenia sk#onno$ci do
wyjazdów do pracy, stanowi%cych „powa"ne zagro"enie dla rozwoju Polski”.
O tym, (e po wej$ciu do UE nast%pi#o upolitycznienie kwestii migracyjnej $wiadczy
m.in. zainteresowanie pos#ów t% tematyk% wyra(one licznymi interpelacjami i zapytaniami
kierowanymi do rz%du. W Sejmie V kadencji8, pos#owie skierowali w sumie dziewi!& zapyta"
i interpelacji do rz%du w sprawie emigracji Polaków, pytaj%c o dzia#ania nakierowane na
powstrzymanie wyjazdów za granic! i nak#onienie do powrotu tych, którzy wyjechali.
Pos#owie na Sejm VI kadencji (trwaj%cej w chwili opracowywania tego materia#u nieca#e trzy
lata) zwracali si! do rz%du z podobnymi zapytaniami 18 razy.
Politycy zacz!li te( zabiera& g#os w tej sprawie w mediach, a kwestia emigracji sta#a
si! elementem kampanii wyborczej. W kampanii przed wyborami parlamentarnymi 2007 r.,
Platforma Obywatelska – b!d%c wówczas parti% opozycyjn% – g#osi#a, (e m#odzi Polacy
wyje(d(aj%c z kraju „g#osuj% nogami”, co mia#o oznacza&, (e poakcesyjna emigracja Polaków
jest powodowana nie tylko przes#ankami ekonomicznymi, ale stanowi te( wyraz sprzeciwu
m#odego, nastawionego pro modernizacyjnie pokolenia wobec konserwatywnej polityki
prowadzonej przez rz%d PiS.
Co wi!cej, politycy postrzegali samych emigrantów jako wa(n% grup! wyborców.
Prawo wyborcze w Polsce zak#ada, (e g#osy oddane na emigracji s% doliczane do g#osów
oddanych w okr!gu warszawskim, gdzie tradycyjnie konkuruj% ze sob% liderzy ugrupowa"
politycznych. Masowe wyjazdy poakcesyjne do Irlandii i Wielkiej Brytanii dodatkowo
zwi!kszy#y znaczenie wyborców g#osuj%cych poza granicami kraju 9.
Tymi czynnikami nale(y t#umaczy& fakt, i( zapowied) uruchomienia polityki na rzecz
powrotu emigrantów do kraju wielokrotnie powraca#a jako element kampanii w wyborach do
parlamentu w 2007 r. dwóch najwi!kszych konkuruj%cych ze sob% partii - Platformy
Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwo$ci. Oba ugrupowania przedstawi#y do$& podobne
w swoich za#o(eniach programy zak#adaj%ce szereg dzia#a", m.in. przeprowadzenie kampanii
informacyjnej adresowanej do reemigrantów, stworzenie preferencyjnych zasad zak#adania
przez nich w#asnej dzia#alno$ci gospodarczej, pomoc w poszukiwaniu pracy w Polsce,
8

V kadencja sejmu trwa#a od 25 wrze$nia 2005 r. do 21 pa)dziernika 2007 r.

9

Co prawda po wyborach okaza#o si!, (e g#osy emigrantów nie mia#y prawie (adnego wp#ywu na ich wynik
(Rzeczpospolita 2009). Przed wyborami, w atmosferze przesadzonych informacji na temat skali wyjazdów
mog#o si! jednak wydawa&, (e g#osy wyborców przebywaj%cych za granic% maj% du(e znaczenie dla sytuacji
politycznej w kraju.
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inicjatywy wspieraj%ce radzenie sobie z formalnymi i praktycznymi barierami utrudniaj%cymi
powrót. W swoich propozycjach partie polityczne akcentowa#y te( element aktywnego
zach!cania do powrotu (MPiPS 2007b, 2007c; Platforma Obywatelska 2007; Prawo
i Sprawiedliwo$& 2007). Platforma Obywatelska uczyni#a kwesti! powrotów z emigracji jeden
z g#ównych w%tków swojej kampanii wyborczej w przed wyborami parlamentarnymi w 2007
r.10 , zwracaj%c si! o pomoc w opracowaniu za#o(e" programu skierowanego do osób
powracaj%cych do kraju do Instytutu Spraw Publicznych, który we wrze$niu 2006 r.
opublikowa# dokument zatytu#owany “Emigrowa& i wraca& – rekomendacje dla instytucji
publicznych” (Kolarska-Bobi"ska i in., 2006). Swój w#asny program ukierunkowany na
zach!canie emigrantów do powrotu zapowiedzia# te( ówczesny Prezydent RP Lech
Kaczy"ski, wywodz%cy si! z PiS (Warsaw Voice 2007).
Podsumowuj%c, potrzeba aktywno$ci pa"stwa w obszarze migracji powrotnych by#a
podyktowana konieczno$ci% minimalizowania spo#eczno-ekonomicznych konsekwencji
masowych wyjazdów Polaków, w szczególno$ci takich jak zagro(enie pogorszeniem sytuacji
demograficznej i brakami pracowników o okre$lonych kwalifikacjach, na które wskazywali
eksperci oraz organizacje pracodawców. Rol! katalizatora do podj!cia tych dzia#a" odegra#y
czynniki polityczne wynikaj%ce z faktu, i( opinia publiczna by#a bardzo zainteresowana losem
emigrantów, a oni z kolei - dysponuj%c prawem do g#osowania - maj% bezpo$redni wp#yw na
wynik wyborów w Polsce. Nie mniejsze znaczenie mia# symboliczny wymiar
zmodernizowanego kraju, atrakcyjnego dla powracaj%cych, wykorzystywany jako element
kampanii wyborczej, a tak(e naciski organizacji pracodawców.
2.2 W kierunku polityki na rzecz powracaj'cych
Polska jest historycznie krajem emigracyjnym, który dopiero w ostatnich latach
podlega stopniowej transformacji w kierunku kraju emigracyjno-imigracyjnego. W#adze ju(
w okresie mi!dzywojennym rozumia#y konsekwencje, jakie ten stan rzeczy mia# dla sytuacji
spo#ecznej i gospodarczej kraju, co zaowocowa#o wypracowaniem w Polsce rozbudowanej
polityki emigracyjnej. Obejmowa#a ona zarówno dojrza#% struktur! instytucjonaln%, jak
i doktryn! zak#adaj%c% zapewnienie obywatelom mo(liwo$ci emigracji, kontrolowanie tego
procesu oraz opiek! nad emigruj%cymi (Kicinger 2009). W$ród wielu dzia#a"
ukierunkowanych na zarz%dzanie emigracj%, pomy$lano równie( o wsparciu dla ruchów
reemigracyjnych. W 1933 r. Rada Organizacyjna Polaków z Zagranicy opublikowa#a
„Informator dla reemigrantów. Poradnik dla tych, którzy my$l% o powrocie”. W#adze nie
stara#y si! namawia& do powrotu, ograniczaj%c si! jedynie do udzielania wyja$nie"
powracaj%cym odno$nie formalno$ci zwi%zanych z reemigracj% (Iglicka 2010).
Wspó#cze$nie postulat stworzenia polityki reemigracyjnej zosta# sformu#owany przez
zespó# ekspertów pod kierownictwem prof. Antoniego Rajkiewicza, dzia#aj%cy w ramach
Rz%dowej Rady Ludno$ciowej11. Opracowany przez zespó# „Raport w sprawie polityki
migracyjnej pa"stwa” (IPiSS 2003) stanowi# prób! syntetycznego uj!cia ca#ej problematyki
migracji w Polsce oraz polityki migracyjnej. Zosta# opracowany jako element prac nad
10

W mediach emitowane by#y spoty reklamowe PO, w których Donald Tusk zapowiada#, (e Polska ma szans!
sta& si! najbardziej pr!(nie rozwijaj%c% si! gospodark% w Europie, stanie si! drug# Irlandi#, do której emigranci
zaczn% wraca&.
11

Rz%dowa Rada Ludno$ciowa jest organem doradczym Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotycz%cych
zagadnie" demograficznych i polityki ludno$ciowej. W jej sk#ad wchodz% przedstawiciele $rodowiska
naukowego oraz strony rz%dowej (poszczególnych resortów). Prace Rady s% koordynowane przez GUS.
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za#o(eniami polityki ludno$ciowej w Polsce, a bezpo$rednim impulsem do jego stworzenia
by#y wyniki prac I Kongresu Demograficznego, który mia# miejsce w 2002 r. Autorzy raportu
traktuj% migracj! jako proces mog%cy przyczyni& si! do zmniejszenia zagro(e"
demograficznych w Polsce. Definiuj%c polityk! migracyjn% proponuj% szerokie jej uj!cie jako
„ca!okszta!t zasad i dzia!a$ pa$stwa w odniesieniu do migracji zagranicznych z i do Polski
(emigracji i imigracji)” (IPiSS 2003:4). Takie podej$cie jest ich zdaniem uzasadnione z tego
wzgl!du, (e odp#yw ludzi ma kluczowy wp#yw na charakter i kszta#t procesów migracyjnych
w Polsce. Analizuj%c dotychczasowe dzia#ania pa"stwa podkre$laj% fakt, i( polityka wobec
emigracji koncentrowa#a si! na podtrzymywaniu wi!zi z diaspor%, wsparciu w ochronie jej
praw jako mniejszo$ci narodowej i ró(norodnych formach wspierania jej aktywno$ci.
Oznacza#o to de facto promowanie emigracji, co by#o b#!dem, zwa(ywszy na pogarszaj%c%
si! sytuacj! demograficzn% kraju.
W tej sytuacji nie dziwi, (e jedn% z g#ównych rekomendacji raportu by# postulat
zasadniczej reorientacji polityki migracyjnej, m.in. poprzez wypracowanie dzia#a" w zakresie
polityki reemigracji Polaków (IPiSS 2003:21). Autorzy postulowali umiejscowienie jej
w ramach polityki w odniesieniu do Polonii i Polaków poza granicami kraju, przedstawili te(
przyk#adowe $rodki, jakie mog#yby by& zastosowane w tym obszarze, proponuj%c
promowanie reemigracji poprzez „system zach%t i ulg dla reemigrantów – inwestorów, rozwój
rynku us!ug i sytemu opieki dla emigrantów w wieku emerytalnym, korzystne zapisy dotycz#ce
mienia przesiedle$czego (ulgi i zwolnienia celne)” (IPiSS 2003:23). Zidentyfikowanymi
w raporcie instytucjami, które powinny prowadzi& dzia#ania w zakresie reemigracji by#y:
Ministerstwo Finansów (w zakresie polityki fiskalnej promuj%cej reemigracj!), Ministerstwo
Spraw Wewn!trznych i Administracji oraz Urz%d do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców
(w zakresie tworzenia warunków prawnych i organizacyjnych promuj%cych reemigracj!),
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (w zakresie promocji reemigracji i repatriacji) oraz
administracja lokalna i samorz%dy (w zakresie kszta#towania polityk regionalnych i tworzenia
warunków dla reemigracji).
Mimo, (e raport zosta# opracowany przez oficjalne cia#o doradcze Prezesa Rady
Ministrów, nie sta# si! on bezpo$rednim bod)cem do bardziej zdecydowanych dzia#a" Rz%du
w zakresie polityki migracyjnej. Jednak cz!$& przedstawionych w nim postulatów, w tym
odno$nie polityki reemigracyjnej, by#a stopniowo wdra(ana12 . Ewolucj! podej$cia do tego
zagadnienia mo(na prze$ledzi& analizuj%c odpowiedzi przedstawicieli rz%du na interpelacje
i zapytania poselskie. Jak wspomniano powy(ej, podczas V kadencji Sejmu pos#owie zwracali
si! w sprawach migracyjnych do rz%du dziewi!& razy. Najcz!$ciej wyra(ali swoje
zaniepokojenie fal% wyjazdów zagranicznych Polaków, akcentuj%c zagro(enia demograficzne,
utrat! dobrze wykszta#conej m#odzie(y i pracowników s#u(by zdrowia. Pos#owie oczekiwali
od rz%du podejmowania dzia#a" na rzecz powstrzymania emigracji (Sejm RP 2006a, 2006b,
2006c).
Tematyka migracji zarobkowej – jako zjawisko zwi%zane z rynkiem pracy – znajduje
si! we w#a$ciwo$ci ministra pracy i polityki spo#ecznej, dlatego na wi!kszo$& z nich
odpowiedzi udziela# minister kieruj%cy tym resortem. Pocz%tkowo dominowa#a w nich
argumentacja mówi%ca o tym, (e wyjazdy nie maj% charakteru masowego i akcentuj%ca
pozytywne skutki wyjazdów z kraju (jak np. transfery zarobionych za granic% $rodków,
rozwój osobisty i zawodowy emigrantów, atrakcyjno$& zagranicznych zarobków) (Sejm RP
12

Katalizatorem tych dzia#a" by#o upolitycznienie kwestii emigracyjnej w Polsce, omówione w cz!$ci
dotycz%cej genezy polityki wobec powracaj%cych.
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2006a). Zadaniem w#adz nie jest podejmowanie prób zatrzymywania polskich obywateli
w kraju (które s% po pierwsze skazane na niepowodzenie, a po drugie godzi#yby w jedno
z fundamentalnych praw, na którym jest ufundowana Unia Europejska, czyli swobodny
przep#yw osób), tylko wspieranie ich w procesie mobilno$ci mi!dzynarodowej, której bilans
jest dla Polski pozytywny (Sejm RP 2006b).
W odpowiedziach na bardzo podobne interpelacje opracowanych kilka miesi!cy
pó)niej, pojawiaj% si! nowe akcenty „z punktu widzenia korzy&ci i kosztów migracji
zarobkowej Polaków istotne znaczenie b%dzie posiada' charakter wyjazdów i skala powrotów,
(…) do najwa"niejszych zada$ dla administracji rz#dowej, w!adz samorz#dowych
i podmiotów gospodarczych nale"y tworzenie warunków, które sprzyja!yby powrotom do kraju
zw!aszcza osób, które b%d# mog!y przyczyni' si% do zdynamizowania wzrostu gospodarczego
dzi%ki do&wiadczeniu zawodowemu i posiadanemu kapita!owi finansowemu
i zawodowemu” (Sejm RP 2007a). Oznacza to, (e resort przyzna#, (e bilans mi!dzynarodowej
mobilno$ci pracowników jest uwarunkowany charakterem tej migracji (np. rodzajem pracy
podejmowanej za granic%, wysoko$ci% zarobków, wyst%pieniem akumulacji kapita#u
spo#ecznego) oraz tym, czy emigranci do Polski powróc%. Ponadto minister w#a$ciwy ds.
pracy wskaza# na bardzo wa(n% rol!, jak% pa"stwo mo(e i powinno odegra& w stymulowaniu
powrotów. W odpowiedzi na inn% interpelacj!, minister wskazuje na rozwój struktury
instytucjonalnej w zakresie polityki migracyjnej (utworzenie Departamentu Migracji
w MPiPS, Departamentu Polityki Migracyjnej w MSWiA, Mi!dzyresortowego Zespo#u ds.
Migracji oraz dzia#aj%cej w jego ramach grupy roboczej ds. reemigracji, dzia#aj%cej pod
przewodnictwem KPRM), której istotnym elementem b!d% „&rodki skoncentrowane na
wspieraniu powrotu Polaków do kraju po czasowej emigracji”(Sejm RP 2007b). Nast!pne
odpowiedzi ukazuj% dalsz% ewolucj! stanowiska resortu, który informowa#, (e prowadzi
analiz! dzia#a" maj%cych umo(liwi& „znoszenie barier utrudniaj#cych podj%cie decyzji
o powrocie do kraju oraz wdro"enie przedsi%wzi%' zach%caj#cych emigrantów do powrotu
(Sejm RP 2007c), dzi!ki którym Polska b%dzie mia!a szanse powtórzy' sukces Irlandii, do
której wraz z migracjami powrotnymi jej obywateli pop!yn#! szeroki strumie$
inwestycji” (Sejm RP 2007d).
Pierwsze plany rz%du w zakresie polityki na rzecz migrantów powracaj%cych zosta#y
sformu#owane w 2006 r. w opracowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
programie „Bli(ej pracy, bli(ej Polski. Jego celem by#o „polepszenie obs!ugi, informacji oraz
opieki wobec Polaków w krajach o zwi%kszonej migracji zarobkowej” (MSZ 2006). Program
do$& szczegó#owo precyzowa# zadania resortu spraw zagranicznych w tym zakresie,
a jednocze$nie stanowi# punkt wyj$cia do szerszej wspó#pracy mi!dzyresortowej
i mi!dzynarodowej na rzecz d#ugofalowej narodowej strategii migracji, która mia#a by&
opracowana na szczeblu mi!dzyresortowym. G#ównym elementem programu by#o
zwi!kszenie zaanga(owania MSZ w krajach migracji poakcesyjnej poprzez otwarcie nowych
konsulatów i wzmocnienie obsady dzia#aj%cych ju( placówek. Tematyka dzia#a" wobec osób
powracaj%cych z emigracji zosta#a w tym dokumencie zasygnalizowana w kilku
podstawowych wymiarach, m.in. pomocy osobom, które ze wzgl!du na trudn% sytuacj!
(yciow% nie s% w stanie sfinansowa& swojego powrotu do kraju (MSZ), udzielania
niezb!dnych informacji powracaj%cym (MPiPS), pomocy nauce dzieciom emigrantów
wychowywanym za granic% (MEN).
Program „Bli(ej pracy, bli(ej Polski” odwo#ywa# si! do planów rozwi%za"
instytucjonalnych s#u(%cych opracowaniu ca#o$ciowej polityki migracyjnej dla Polski.
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Realizacj% tej zapowiedzi by#o utworzenie w lutym 2007 r., na mocy rozporz%dzenia
ówczesnego Premiera RP Jaros#awa Kaczy"skiego, Mi!dzyresortowego Zespo#u do Spraw
Migracji, którego celem by#o stworzenie takiej strategii. Wydawa#o si!, (e to wydarzenie
b!dzie mia#o istotny wp#yw na rozwój polityki b!d%cej przedmiotem tego opracowania. Tak
si! jednak nie sta#o – kolejne dzia#ania w tym zakresie by#y co prawda wynikiem wspó#pracy
mi!dzy resortami, jednak wynika#y one z inicjatywy którego$ z resortów, a nie
mi!dzyresortowego zespo#u, powo#anego specjalnie w tym celu.
Drugim istotnym dokumentem rz%dowym, w którym dostrze(ono potrzeb! dzia#a" na
rzecz reemigrantów by# „Rz%dowy program wspó#pracy z Poloni% i Polakami za granic%”,
opracowany w pa)dzierniku 2007 r. Jednym z celów strategicznych polityki polonijnej
wymienionych w tym dokumencie by#o „u!atwienie powrotu do kraju Polakom i osobom
polskiego pochodzenia, zw!aszcza z pa$stw, (…) do których nast#pi!a migracja zarobkowa po
wst#pieniu Polski do Unii Europejskiej” (Rz%dowy program… 2007:5). Jednak pomimo tak
wyra)nie zasygnalizowanej intencji stymulowania poakcesyjnych ruchów reemigracyjnych,
program ten nie obejmowa# (adnych nowych dzia#a", które mia#yby by& podj!te w celu ich
realizacji, ponad to co zosta#o zapisane w programie „Bli(ej pracy, bli(ej Polski”. Stosunkowo
wiele miejsca po$wi!ca si! natomiast w nim zagadnieniu repatriacji i – bardziej ogólnie –
kontaktu, wsparcia i u#atwiania powrotu do kraju osób posiadaj%cych polskie pochodzenie.
Pod koniec 2007 r. minister w#a$ciwy ds. pracy Joanna Kluzik-Rostkowska
przedstawi#a koncepcj! programu „Powrót” (MPiPS 2007). Podobnie jak w przypadku dwóch
omawianych ju( dokumentów, zak#ada#a ona koordynacj! dzia#a" poszczególnych resortów
na rzecz powracaj%cych zza granicy. W rzeczywisto$ci, ze wzgl!du na kalendarz polityczny
zrealizowano tylko jedno dzia#anie opracowane z my$l% o programie „Powrót”, to jest
uruchomiono stron! internetow% Departamentu Migracji w MPiPS13 .
Podsumowuj%c pierwszy etap kszta#towania polityki wobec powracaj%cych w Polsce
mo(na stwierdzi&, (e nie zako"czy# si! on opracowaniem dojrza#ego, systemowego
rozwi%zania. Specjalne cia#o doradczo-konsultacyjne utworzone w celu wypracowania
ca#o$ciowej polityki migracyjnej w Polsce nie zosta#o wykorzystane do opracowania spójnej
strategii dzia#a". Poszczególne programy, opracowane najpierw przez MSZ, a nast!pnie przez
MPiPS, nie mia#y charakteru ca#o$ciowego stanowi#y raczej konglomerat koncepcji
zg#aszanych przez poszczególne resorty, „wywo#ywane do tablicy” przez inicjuj%ce dany
program ministerstwo.
2.3 W stron% systemowego wsparcia migrantów powracaj'cych
Pod koniec 2007 r., po wyborach do Parlamentu nast%pi#a zmiana koalicji rz%dz%cej.
Mimo, i( partia, która formowa#a rz%d (PO) dysponowa#a programem skierowanym do osób
powracaj%cych Narodowy program „Powrót do domu” (Platforma Obywatelska 2007), nie
zosta# on przyj!ty jako program rz%dowy (Sejm RP 2008c). Prace nad polityk% na rzecz osób
powracaj%cych do kraju by#y kontynuowane przez Grup! Robocz% ds. Migracji Powrotnych,
13

Strona internetowa Departamentu Migracji MPiPS dzia#a#a pod trzema adresami internetowymi:
migracje.gov.pl, powroty.gov.pl, polacy.gov.pl. Zawiera#a g#ównie informacje na temat warunków (ycia i pracy
za granic% i zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Funkcj% adresowana do reemigrantów by#a mo(liwo$&
zamieszczania ofert pracy przez pracodawców i og#osze" o poszukiwaniu pracy przez migrantów W listopadzie
2008 r. pod adresami www.powroty.gov.pl i www.polacy.gov.pl zosta#a nowa uruchomiona nowa strona
internetowa skierowana do osób powracaj%cych do kraju. Strona internetowa Departamentu Migracji MPiPS
dzia#a#a dalej pod adresem www.migracje.gov.pl; zosta#a ostatecznie zawieszona po likwidacji tego
departamentu w sierpniu 2009 r.
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dzia#aj%c% w ramach Mi!dzyresortowego Zespo#u do Spraw Migracji. Grupa zosta#a powo#ana
14 lutego 2008 r. „w obliczu masowego odp!ywu za granic% mieszka$ców Polski oraz
przewidywanego procesu migracji powrotnych” (Duszczyk i inni 2009). Jej zadaniem by#a
refleksja nad za#o(eniami rz%dowego programu ukierunkowanego na reemigrantów. Pracom
grupy przewodniczy# minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Micha# Boni, a w jej
sk#ad weszli – oprócz przedstawicieli resortów – równie( cz#onkowie Zespo#u Doradców
Strategicznych Prezesa RM.
Jednym z pierwszych dzia#a" grupy by# przegl%d wcze$niejszych inicjatyw w zakresie
polityki powrotów oraz ich integracja, gdy( „na przestrzeni ostatnich dwóch lat [2005-2007]
podejmowano próby realizacji kilku programów dotycz#cych powrotów” (Sejm RP 2007e).
Prowadzono te( konsultacje poza grup% robocz%, temu s#u(y#a m.in. konferencja
zorganizowana przez MSZ we wspó#pracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska z udzia#em
przedstawicieli organizacji pozarz%dowych, administracji publicznej i ekspertów. Ponadto
MPiPS zamówi# w Instytucie Spraw Publicznych analiz! „Strategie wybranych pa"stw
dotycz%ce migracji powrotnych” (Sejm RP 2007e). Pocz%tkowo skupiono si! na badaniu
aktualnych trendów w sferze migracji i powrotów. Dost!pno$& danych pozwalaj%cych opisa&
dok#adnie proces migracji powrotnych jest jednak niewielka, co wynika z jednej strony
z generalnej niedoskona#o$ci systemów ewidencjonuj%cych mi!dzynarodowe przep#ywy osób
(wi!kszo$& z nich wypacza obraz nap#ywu cudzoziemców, a tym bardziej – ich odp#ywu,
gdy( nie przewiduj% opcji ich wyrejestrowania z ewidencji osób), a z drugiej – ze specyfiki
polskiej mobilno$ci, odbywaj%cej si! w coraz wi!kszym stopniu w ramach unijnej swobody
przep#ywu pracowników oraz maj%cej cz!sto charakter intencjonalnie nietrwa#y. Pewne
wnioski zosta#y jednak sformu#owane, w oparciu o dane szacunkowe opracowane przez GUS,
analiz! danych pa"stw docelowych, dane NSP 14, liczb! formularzy E301 i E303 15
zarejestrowanych w wojewódzkich urz!dach pracy oraz baz! migrantów powrotnych O$rodka
Bada" nad Migracjami UW wyodr!bnion% na podstawie wyników BAEL (por. Anacka 2010).
Projektuj%c rozwi%zania dla Polski, grupa korzysta#a te( z do$wiadcze" innych pa"stw
(Duszczyk i inni 2009).
Grupa Robocza ds. Migracji Powrotnych sformu#owa#a program oparty na za#o(eniu,
(e powroty s% nieuniknion% konsekwencj% masowej emigracji. W miar! stabilna sytuacja
polskiej gospodarki i na polskim rynku pracy, kontrastuj%ca z recesj% obserwowan% na b!d%
nap!dza#y powroty, ale nie przyjm% one ruchu masowego. Uznano te(, (e skoro emigracja
by#a cz!sto wynikiem niskiej oceny sytuacji w miejscu pochodzenia migranta, mo(na si!
spodziewa&, (e w wielu przypadkach migranci b!d% osiedla& si! w Polsce w innym miejscu
ni( to, z którego wyjechali16 . Oznacza to, (e migracje powrotne powinny by& zarz%dzane
równie( na poziomie regionalnym. Ponadto cz#onkowie grupy podkre$lali, (e du(a cz!$&
migrantów powrotnych ma problemy z reintegracj% na rynku pracy (Duszczyk i inni 2009).
14

Narodowy Spis Powszechny z 2002 r. ujawni# liczn% grup! reemigrantów, którzy zostali do$& gruntownie
przebadani (por. Iglicka 2002). Oko#o 1/3 tych osób po krótkim okresie pobytu w Polsce wyjecha#a ponownie za
granic!, gdy( mia#a problemy z reintegracj% na polskim rynku pracy.
15

Formularze unijne z serii E300 umo(liwiaj% korzystanie ze wspólnotowej koordynacji systemów
zabezpieczenia spo#ecznego w zakresie zasi#ków dla bezrobotnych.
16

Za#o(enie to zasadniczo ró(ni si! od do$wiadcze" innych pa"stw, zw#aszcza Irlandii (por. GrabowskaLusi"ska (red.) (2010), w których reemigranci najcz!$ciej decydowali si! powraca& do miejsca swojego
pochodzenia. Teza, (e w przypadku Polski jest inaczej ma pewne uzasadnienie w wynikach bada" selektywno$ci
migracji powrotnych Polaków (por. Anacka 2010), ale z pewno$ci% b!dzie wymaga#a dalszej weryfikacji.
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Co najwa(niejsze, Grupa podj!#a decyzj!, (e rz%d nie powinien wp#ywa& na
indywidualne decyzje emigrantów o powrocie poprzez namawianie ich do powrotu – tak
samo, jak nie powinien stara& si! zatrzyma& wyje(d(aj%cych. Przekonanie to wynika#o st%d, i(
migracja jest prawem ka(dego obywatela UE, a ponadto – by#oby to
„kontrproduktywne" (Duszczyk i inni 2009). Oznacza to, (e $wiadomie zdecydowano si! na
model reaktywnej polityki reemigracyjnej.
Program przygotowany przez Grup! Robocz% ds. Reemigracji zosta# og#oszony
w kwietniu 2008 r. Sk#ada# si! z sze$ciu pakietów, w ramach których planowano szczegó#owe
dzia#ania (zobacz Tabela 2.2). Ka(de z nich by#o projektowane w oparciu o projekcj! potrzeb
reemigrantów. Po okre$leniu spodziewanych potrzeb reemigrantów, poszukiwano propozycji
rozwi%za", które by#y nast!pnie konfrontowane z istniej%cymi rozwi%zaniami prawnymi
i struktur% instytucjonaln%. Dopiero gdy okazywa#o si!, (e aktualnie rz%d nie dysponuje
odpowiednimi narz!dziami, sugerowano zmiany przepisów.
Tabela 2.2 Dzia"ania ukierunkowane na migrantów powracaj'cych zaplanowane przez
Grup% Robocz' ds. Reemigracji
Pakiet 1: System obs#ugi migranta (powrotnego)
Stworzenie powszechnie dost!pnego i rozpoznawalnego portalu internetowego;
Opracowanie i dystrybucja „Poradnika migranta powrotnego”;
„Internetowy urz%d pracy”
Wsparcie powracaj%cych migrantów poprzez w#%czanie ich w system szkole" /
orientacji zawodowej
• System doradztwa w zakresie mo(liwo$ci inwestycyjnych / biznesowych w kraju
•
•
•
•

Pakiet 2: Likwidacja barier/u#atwienia dla osób chc%cych powraca& z zagranicy
• U#atwienia w zakresie prowadzenia dzia#alno$ci gospodarczej (np. zak#adanie
i prowadzenie firm siostrzanych)
• Instytucja kredytu podatkowego i ulgi inwestycyjnej
• Granty na indywidualny transfer technologii
• Abolicja podatkowa, unikanie podwójnego opodatkowania
• U#atwienia w zakresie uznawania wykszta#cenia/kwalifikacji nabywanych poza
granicami Polski
• U#atwienia w zakresie nabywania b%d) przywracania obywatelstwa polskiego.
Pakiet 3: Rozwi%zania skierowane do konkretnych grup docelowych (w fazie
projektowania)
•
•
•
•

Przyk#adowe grupy:
Lekarze i personel medyczny
Naukowcy
Polscy studenci studiuj%cy za granic%
Przedstawiciele „drugiego pokolenia” polskiej emigracji
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Pakiet 4: Dzia#ania skierowania do rodzin migrantów i migrantów powrotnych
• Dzia#ania w sferze edukacji; zw#aszcza: zapewnienie mo(liwo$ci nauki j!zyka
polskiego za granic%, opracowanie i wdro(enie systemu adaptacji dzieci
powracaj%cych z zagranicy do polskiego systemy edukacyjnego
• Dzia#ania nakierowane na rodzinny wymiar decyzji migracyjnych;
Pakiet 5: Dzia#ania skoncentrowane na administracji publicznej
• Szkolenia dla urz!dników ró(nych szczebli (z wykorzystaniem „Poradnika
migranta powrotnego”)
• W#%czanie organizacji pozarz%dowych do dzia#a" na rzecz migrantów powrotnych
Pakiet 6: Informacja i promocja
• Dzia#ania promocyjno-informacyjne zwi%zane z uruchomieniem portalu
internetowego
• Wsparcie dzia#a" informacyjnych samorz%dów lokalnych
• W#%czenie przedstawicieli konsulatów i ambasad do dzia#a" promocyjnych
• Szeroko poj!ta popularyzacja programu.
'ród#o: Boni (2009).

Analizuj%c realizacj! dzia#a" wymienionych w Tabeli 2., mo(na je podzieli& na dwie
grupy. Do pierwszej b!d% nale(a#y te z nich, które s% realizowane niezale(nie od omawianego
programu, a zosta#y do" w#%czone w ramach poszukiwania rozwi%za" problemów
reemigrantów w$ród istniej%cych ju( narz!dzi. Do tej grupy mo(na zaliczy& np. dzia#anie
z Pakietu 1 „System doradztwa w zakresie mo"liwo&ci inwestycyjnych / biznesowych
w kraju”. Instytucj% wskazan% do realizacji tego zadania by#a Pa"stwowa Agencja Rozwoju
Przedsi!biorczo$ci. Przygotowuj%c si! do jego realizacji, Agencja zamówi#a badanie
pilota(owe maj%ce sprawdzi& potrzeby osób powracaj%cych do kraju w tym zakresie. Wyniki
badania zrealizowanego przez O$rodek Bada" nad Migracjami UW wykaza#y jednak, (e
potrzeby powracaj%cych w tym obszarze nie ró(ni% si! zasadniczo od potrzeb Polaków
pozostaj%cych w kraju (Grabowska-Lusi"ska 2009). W zwi%zku z tym PARP odst%pi#a od
koncepcji tworzenia narz!dzi dedykowanych do powracaj%cych, wychodz%c z za#o(enia, (e
mog% oni korzysta& z istniej%cej ju( sieci punktów konsultacyjnych dzia#aj%cych w ramach
utworzonego przez Agencj! Krajowego Systemu Us#ug. Dwa inne dzia#ania z Pakietu 1 „Internetowy urz#d pracy” oraz „Wsparcie powracaj#cych migrantów poprzez w!#czanie ich
w system szkole$ / orientacji zawodowej” s% realizowane przez instytucje rynku pracy
w ramach projektu Zielona Linia (www.zielonalinia.gov.pl) oraz dzia#alno$ci urz!dów pracy
z zakresu doradztwa i aktywizacji zawodowej. Równie( w tej grupie mieszcz% si! dzia#ania
z pakietu 4 na rzecz powrotu do kraju naukowców, prowadzone od 2006 r. w ramach
programu Homing. Program realizuje Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, b!d%ca niezale(n%
organizacj% pozarz%dow%, dzi!ki finansowaniu pozyskanemu ze $rodków bud(etowych
i europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Równie(
niektóre dzia#ania Pakietu 2 (na przyk#ad d%(enie do uproszczenia procesu rejestracji
dzia#alno$ci gospodarczej) s% prowadzone przez administracj! publiczn% niezale(nie od
polityki wobec powracaj%cych.
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Drug% grup! stanowi% dzia#ania, dla których bezpo$rednim impulsem by#y prace
Grupy Roboczej ds. Migracji Powrotnych. Zostan% one bardziej szczegó#owo omówione
poni(ej.
2.3.1 Dzia"ania informacyjne skierowane do powracaj'cych
W ramach Pakietu 1 i 6 zaplanowano dzia#ania informacyjne skierowane do
powracaj%cych, czyli stworzenie powszechnie dost!pnego i rozpoznawalnego portalu
internetowego oraz opracowanie i dystrybucja „Poradnika migranta powrotnego”, a tak(e
przeprowadzenie kampanii informacyjnej maj%cej na celu ich rozpowszechnienie. W tym celu
stworzono program „Masz PLan na powrót?”, który by# wynikiem wspó#pracy merytorycznej
MPiPS, resortów reprezentowanych w grupie Roboczej ds. Migracji Powrotnych (m.in.
MSWiA, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa
Zdrowia, Ministerstwa Gospodarki) i Zespo#u Doradców Strategicznych Prezesa Rady
Ministrów. Program by# wspó#finansowany przez Uni! Europejsk% ze $rodków Europejskiego
Funduszu Spo#ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita# Ludzki, a za bie(%c%
obs#ug! techniczn% i administracyjn% odpowiada#o Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
„Masz PLan na powrót?” mia# za zadanie u#atwianie Polakom, którzy zdecydowali si!
opu$ci& kraj emigracji, b%d) te( rozwa(aj% tak% mo(liwo$&, powrotu do Polski
i „zadomowienia” si! w starym lub nowym miejscu zamieszkania. W za#o(eniu cel ten mia#
zosta& osi%gni!ty poprzez dostarczenie precyzyjnych i wiarygodnych informacji niezb!dnych
do w#a$ciwego zaplanowania procesu przenosin i ponownej organizacji (ycia w Polsce.
Program mia# charakter pilota(owy – pocz%tkowo zaplanowano, (e b!dzie on realizowany do
ko"ca 2009, z mo(liwo$ci% przed#u(enia na 2010 r., na co si! zdecydowano ze wzgl!du na
du(e zainteresowanie stworzonym w ramach programu portalem internetowym. Obecnie
trwaj% przygotowania do przed#u(enia funkcjonowania portalu w latach 2011-2013.
Jak podkre$lano w oficjalnych komunikatach, „Masz PLan na powrót?” nie by#
programem promocji Polski, kampani% wizerunkow% ani te( kampani% maj%c% wp#ywa& na
indywidualne decyzje migrantów o powrocie do kraju. Stanowi# on raczej narz!dzie maj%ce
u#atwi& naturaln% mobilno$& mi!dzynarodow% Polaków, którzy bardzo ch!tnie korzystaj%
z jednej z podstawowych wolno$ci demokratycznych oraz fundamentalnych zasad, na jakich
ufundowana zosta#a UE, czyli ze swobodnego przep#ywu osób. Program informacyjny dla
reemigrantów mia# by& wi!c kolejnym narz!dziem u#atwiaj%cym mobilno$& zarobkow%
polskich obywateli, wpisuj%cym si! w logik! funkcjonowania tej swobody. Jego warto$&
dodana polega#a na tym, (e grup% docelow% programu mia#y by& osoby planuj%ce powrót,
a nie wyjazd z kraju, a tak(e fakt, i( docelowo mia# on obj%& nie tylko Polaków
przebywaj%cych w pa"stwach cz#onkowskich EOG i Szwajcarii, ale równie( osoby planuj%ce
powrót z pa"stw trzecich.
Na program sk#ada#y si! dwa g#ówne komponenty. Pierwszym z nich by# drukowany
„Powrotnik. Nawigacja dla powracaj%cych”, czyli specjalny poradnik prowadz%cy krok po
kroku Czytelnika z emigracji do kraju. Przygotowano go w formie zbioru odpowiedzi na
pytania, jakie mog% mie& osoby napotykaj%ce administracyjne i formalne trudno$ci zwi%zane
z przenosinami do kraju. Wyja$nia# on mi!dzy innymi, o jakich formalno$ciach nie nale(y
zapomina& przed powrotem do Polski i w jakich sprawach uda& si! do urz!du bezpo$rednio
po powrocie do kraju. Podpowiada#, jak odnale)& si! na polskim rynku pracy po powrocie
i jak za#o(y& tu w#asn% dzia#alno$& gospodarcz%. Du(o miejsca po$wi!cono w nim problemom
podatkowym oraz obja$nieniom procedur zwi%zanych z przeprowadzk% do kraju ca#ych
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rodzin. Zawiera# ponadto informacje o $wiadczeniach spo#ecznych, które w wielu
przypadkach mog% by& przenoszone do Polski i wyp#acane po powrocie do kraju. Wyja$nia#
równie( zasady dost!pu do publicznej s#u(by zdrowia po powrocie.
„Powrotnik” zosta# wydany w nak#adzie 50 tys. egzemplarzy listopadzie 2008 r.
W grudniu tego roku by# dystrybuowany jako bezp#atny dodatek do Dziennika Polskiego
i Cooltury, wydawanych w Wielkiej Brytanii oraz do Polskiej Gazety, wydawanej w Irlandii.
Zainteresowanie poradnikiem by#o bardzo du(e - wydawcy tych tytu#ów odnotowali
minimaln% liczb! zwrotów. „Powrotnik” trafi# te( do polskich organizacji, stowarzysze"
i parafii w tych krajach, a tak(e do polskich placówek dyplomatycznych na terenie EOG
i Szwajcarii.
Drugim narz!dziem informacyjnym stworzonym w ramach programu by# serwis
internetowy www.powroty.gov.pl. U(ytkownicy mogli znale)& w nim rozszerzone i na
bie(%co aktualizowane informacje z „Powrotnika”, a tak(e informacje regionalne
(podstawowe informacje o perspektywach znalezienia pracy i inwestowania, bazy
teleadresowe urz!dów i instytucji istotnych z punktu widzenia osób powracaj%cych do kraju,
wiadomo$ci o projektach, targach pracy i szkoleniach adresowanych m.in. do reemigrantów).
Bardzo istotn% funkcjonalno$ci% serwisu by#a mo(liwo$& konsultacji z ekspertami i uzyskania
indywidualnych informacji od utworzonego specjalnie na potrzeby projektu zespo#u
z#o(onego z pracowników administracji rz%dowej (na poziomie ministerstw) oraz
administracji samorz%dowej (doradcy EURES – Europejskich S#u(b Zatrudnienia). Ka(da
osoba zainteresowana pozyskaniem informacji zwi%zanej z powrotem do kraju powinna
otrzyma& j% w formie elektronicznej nie pó)niej ni( po up#ywie 14 dni od daty zarejestrowana
pytania przez system internetowy 17. Odpowiedzi na indywidualne pytania mo(na by#o
równie( uzyska& podczas organizowanych cyklicznie czatów z ekspertami.
Program wzbudzi# du(e zainteresowanie mediów w Polsce oraz mediów polonijnych,
co wynika#o z osobistego zaanga(owania premiera RP oraz przewodnicz%cego zespo#u ds.
reemigracji, Ministra Micha#a Boniego w jego promocj!. Inauguracja portalu powroty.gov.pl
odby#a si! 24 listopada 2008 r. w Londynie, w czasie spotkania premiera z organizacjami
polonijnymi. W tym dniu rozpocz!#a si! te( kampania informacyjna w polonijnej prasie
i w mediach elektronicznych w Wielkiej Brytanii i w Irlandii.
Wszystkie te dzia#ania sprawi#y, (e „Powrotnik” i portal powroty.gov.pl w krótkim
czasie sta#y si! mark% rozpoznawan% zarówno w kraju, jak i w$ród polskich emigrantów na
Wyspach Brytyjskich. W ci%gu pierwszego miesi%ca funkcjonowania, portal odwiedzi#o
ponad 50 tysi!cy unikalnych u(ytkowników (z czego ponad po#owa wchodzi#a na portal
spoza terytorium Polski), którzy zadali prawie 1000 pyta" ekspertom. W okresie od 24
listopada 2008 r. do czerwca 2010 r., u(ytkownicy odwiedzili portal ponad 650 tys. razy,
a jego redakcja udzieli#a odpowiedzi na ponad 4100 pyta".
2.3.2 Dzia"ania Ministerstwa Edukacji Narodowej
Istotn% rol! w u#atwianiu powrotu reemigrantów z dzie&mi w wieku szkolnym do kraju
odgrywa Ministerstwo Edukacji Narodowej i podleg#e mu instytucje (Kuratoria O$wiaty,
o$rodki szkoleniowe dla nauczycieli). Jednym z problemów osób powracaj%cych do kraju
z dzie&mi w wieku szkolnym jest kwestia kontynuowania przez nie nauki. Kilkuletni okres
pobytu zagranic% i ograniczony kontakt z j!zykiem polskim jako j!zykiem nauczania, mo(e
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W praktyce $redni czas odpowiedzi wynosi ok. 5 dni kalendarzowych (dane CRZL).
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prowadzi& do du(ych problemów podczas readaptacji w Polsce. W celu rozwi%zania tego
problemu dla dzieci reemigrantów zacz!to organizowa& bezp#atne zaj!cia wyrównawcze
z j!zyka polskiego lub innych przedmiotów, o ile nauczyciele stwierdziliby tak% potrzeb!,
przez maksymalny okres 12 miesi!cy. Obowi%zek organizacji takich zaj!& spoczywa na
jednostce samorz%du terytorialnego, która prowadzi dan% szko#!. *rodki na ten cel pochodz%
m.in. z subwencji o$wiatowej, której wysoko$& uwzgl!dnia fakt nauki w danej gminie dzieci
o takich potrzebach (Sejm RP 2010).
Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej zacz!#o prowadzi& kampani! informacyjn%
adresowan% do rodziców, dyrektorów szkó# i rad pedagogicznych, w ramach której
opracowano ulotki i plakaty udost!pniane w szko#ach, urz!dach miast, urz!dach pracy
i biurach paszportowych (Sejm RP 2010). MEN opracowa# te( specjalny informator „Dziecko
z rodziny migracyjnej w systemie edukacji” (MEN 2009) 18.
Jednym z wa(niejszych dzia#a" resortu by#o uruchomienie portalu „Polska
szko#a” (www.polska-szkola.pl), opracowanego przez Polonijne Centrum Nauczycielskie
w Lublinie (instytucj! o$wiatow% powo#an% przez ministra w#a$ciwego ds. edukacji
narodowej, merytorycznie i metodycznie wspomagaj%c% nauczycieli spoza RP ucz%cych
j!zyka polskiego i innych przedmiotów w j!zyku polskim). „Polska Szko#a” jest portalem
spo#eczno$ciowym, integruj%cym nauczycieli, dyrektorów szkó# i rodziców (w kraju i za
granic%) oraz urz!dników MEN i PCN w Lublinie. G#ównym polem dzia#ania portalu jest
nauka w szko#ach polonijnych, jednak MEN akcentuje te( element reemigracyjny,
namawiaj%c rodziców do my$lenia o powrocie ich dzieci do polskiego systemu edukacji ju(
na etapie planowania wyjazdu za granic!.
2.3.3 Abolicja podatkowa
Przeprowadzenie abolicji podatkowej by#o jednym z filarów dzia#a" na rzecz
reemigrantów i stanowi#o bezpo$redni% realizacj! wyborczych obietnic z#o(onych przez
Platform! Obywatelsk%. O jej wprowadzenie walczyli sami emigranci, którzy specjalnie
w celu wywarcia nacisku na polskie w#adze zorganizowali si! w pocz%tkowo nieformaln%
grup!, a nast!pnie w stowarzyszenie o nazwie Poland Street i przeprowadzili szereg
manifestacji pod polsk% ambasad% w Londynie. O tym, jak bardzo atrakcyjne politycznie by#o
spe#nienie tej obietnicy $wiadczy fakt, (e po wyborach parlamentarnych w 2007 r. do Sejmu
trafi#y a( trzy projekty ustawy abolicyjnej: dwa poselskie (jeden zg#oszony przez SLD, drugi
– przez PO) oraz projekt rz%dowy, który zosta# ostatecznie uchwalony. Wypracowanie
odpowiedniej formu#y abolicji nie by#o proste z tego wzgl!du, i( oznacza#o de facto
uprzywilejowanie pewnej grupy obywateli, co mog#o oznacza& problemy natury
konstytucyjnej. Urz!dnicy resortu finansów pracuj%c nad odpowiednimi przepisami
przeprowadzali konsultacje maj%ce na celu unikni!cie takiej sytuacji (Sejm RP 2008b).
Determinacja, z jak% szukano rozwi%zania $wiadczy o silnej woli politycznej w tym zakresie.
Potrzeba przeprowadzenia abolicji podatkowej wynika#a z potrzeby naprawienia
negatywnych skutków umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jaka wi%za#a Polsk!
z Wielk% Brytani% (i kilkoma innymi pa"stwami). Wprowadzi#a ona niekorzystn% – z punktu
widzenia obywateli – metod! unikania podwójnego opodatkowania, czyli metod!
18

Dzia#ania MEN by#y ukierunkowane równie( na rozwi%zywanie problemu tzw. eurosieroctwa, czyli sytuacji
w której jedno lub oboje rodzice wyje(d(aj% pozostawiaj%c w kraju dzieci. Aby pozna& skal! tego zjawiska MEN
opracowa# specjalny projekt badawczy „Sytuacja edukacyjna i wychowawcza dzieci i m#odzie(y, których
rodzice wyjechali w celach zarobkowych za granic!”, który zaplanowano na maj 2010 r. (Sejm 2010).
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proporcjonalnego odliczenia19. Rz%d RP wynegocjowa# w 2007 r. z rz%dem brytyjskim jej
zmian!, dzi!ki czemu Polacy pracuj%cy w ci%gu jednego roku podatkowego i w Anglii,
i w Polsce, rozliczaj%c si! z polskim fiskusem za 2008 r. i nast!pne lata mogli uczyni& to wg
korzystniejszej dla nich metody wy#%czenia z progresj%. Problemem pozostawa#y jednak nadal
przychody uzyskane w latach 2002-2007 (pierwsza data wynika st%d, i( zaleg#o$ci wobec
fiskusa ulegaj% przedawnieniu po pi!ciu latach).
Konieczno$& zap#acenia wysokiego podatku mog#a zniech!ca& wielu emigrantów do
powrotu. W tej sytuacji postanowiono przeprowadzi& abolicj! polegaj%c% na umo(liwieniu
emigrantom wstecznego rozliczenia z fiskusem – wg bardziej korzystnej metody wy#%czenia
z progresj% (mimo, i( w tym okresie obowi%zywa#a metoda proporcjonalnego odliczenia).
Osoby, które w obawie przed konieczno$ci% oddania fiskusowi znacznej cz!$ci
wynagrodzenia w ogóle nie rozliczy#y si!, mog#y tego dokona& bez (adnych konsekwencji.
Migranci, którzy z#o(yli zeznanie podatkowe, mogli otrzyma& zwrot ró(nicy pomi!dzy
odprowadzonym przez nich podatkiem a kwot%, jak% zap#aciliby gdyby rozliczali si! wg
bardziej korzystnej dla nich metody.
W celu upowszechnienia informacji o abolicji, Ministerstwo Finansów przeprowadzi#o
kampani! informacyjn% "Ulga na powrót". Obejmowa#a ona utworzenie specjalnej zak#adki
na stronie internetowej resortu finansów, gdzie zamieszczono informacje o zasadach
korzystania z abolicji oraz odpowiednie formularze. Ponadto wykorzystano w niej Krajow%
Informacj! Podatkow%, czyli infolini!, gdzie utworzono sekcj! informuj%c% o tym
rozwi%zaniu.
Mimo akcji informacyjnej i obecno$ci tej kwestii w mediach, zainteresowanie abolicj%
by#o umiarkowane. W sumie z#o(ono 99 525 wniosków, z których 70% dotyczy#o dochodów
uzyskanych w Wielkiej Brytanii (Sejm RP 2009). Urz!dy skarbowe wyda#y 57 628 decyzji
o umorzeniu zaleg#o$ci podatkowych na #%czn% kwot! 320,6 mln z#. oraz umorzy#y 102,1 mln
zaleg#ych odsetek, a tak(e 31 117 decyzji o zwrocie zap#aconego podatku, który w sumie
wyniós# 94,2 mln z# (Gazeta Wyborcza 2010). Tak skromne wyniki abolicji mog#y wynika&
z braku zaufania do pa"stwa – cz!$& mediów informowa#o o niej jako o „pu#apce
fiskusa” (Gazeta Prawna 2008), a tak(e z ch#odnej kalkulacji (zaleg#o$ci skarbowe ulegaj%
przedawnieniu po up#ywie pi!ciu lat; dlatego cz!$& osób, które nie planowa#y szybkiego
powrotu do kraju, mog#a zdecydowa& si! na nie ujawnianie w Polsce swoich dochodów
uzyskanych za granic%).
2.3.4 Szkolenia dla urz%dników s"u$b zatrudnienia
Istotnym dzia#aniem wymienionym w programie by# program szkoleniowy
skierowany do pracowników administracji publicznej. Urz!dnikami, którzy maj% najcz!$ciej
styczno$& z reemigrantami s% pracownicy s#u(b zatrudnienia. Dlatego te( opracowano dla
nich program szkoleniowy z zakresu szeroko pojmowanej polityki migracyjnej, który
uwzgl!dnia# te( wymiar reemigracyjny. Projekt nosi# tytu# „Szkolenia dla kadry publicznych
19

Polska podpisa#a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z ponad setk% pa"stw. W umowach tych
stosowana jest jedna z dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania: proporcjonalnego odliczenia (dochód
osi%gany za granic% jest opodatkowany w Polsce, ale od nale(nego podatku odlicza si! podatek zap#acony za
granic%) lub wy#%czenia z progresj% (polegaj%ca na tym, (e dochód osi%gni!ty za granic% wy#%cza si! z podstawy
opodatkowania w Polsce; jego wysoko$& bierze si! jedynie pod uwag! przy ustalaniu stawki podatku od
pozosta#ych dochodów podlegaj%cych opodatkowaniu w Polsce). Druga z tych metod jest znacznie
korzystniejsza z punktu widzenia podatników. Polski rz%d stopniowo odchodzi od stosowania metody
proporcjonalnego odliczenia, negocjuj%c zmiany umów, które j% wykorzystywa#y.
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s#u(b zatrudnienia” i by# wspó#finansowany ze $rodków Europejskiego Funduszu
Spo#ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita# Ludzki; jego realizacj! powierzono
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRL). Umo(liwi# on przeszkolenie 399 pracowników
powiatowych i wojewódzkich urz!dów pracy oraz pracowników urz!dów wojewódzkich
w ca#ym kraju.
Konkluzje
W opracowaniu przeprowadzona zosta#a analiza nowego obszaru polskiej polityki
migracyjnej, jak% s% dzia#ania wobec osób powracaj%cych do kraju. W zwi%zku z tym, (e
polityka ta nadal si! w Polsce rozwija, brakuje dystansu czasowego niezb!dnego przy
ocenianiu rezultatów prowadzonych dzia#a". Przedstawiona w materiale analiza koncertowa#a
si! wi!c na mechanizmach tworzenia tej polityki i wynikach tego procesu, nie podejmuj%c
próby ich oceny.
Pomi!dzy 2004 i 2007 rokiem wyst%pi# w Polsce splot czynników spo#ecznogospodarczych i politycznych, które wygenerowa#y potrzeb! prowadzenia polityki wobec
powracaj%cych. Przede wszystkim, na skutek akcesji do UE dosz#o do podwojenia populacji
polskich emigrantów, którymi stali si! w przewa(aj%cej cz!$ci m#odzi, nierzadko relatywnie
dobrze wykszta#ceni ludzie. Ich wyjazd budzi# ambiwalentne uczucia – pocz%tkowo emigracja
by#a postrzegana jako zjawisko raczej o dodatnim bilansie (zarówno w wymiarze
indywidualnym, jak i w kontek$cie sytuacji spo#eczno-gospodarczej w kraju), jednak w miar!
pozytywnej zmiany sytuacji gospodarczej w kraju, mo(liwo$& pozostania przez te osoby na
sta#e za granic% budzi#o ró(nego rodzaju obawy, przede wszystkim odno$nie sytuacji na rynku
pracy. Poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce, powstanie wielu miejsc pracy i wzrost
wynagrodze" sprawia#, (e istnia#y podstawy do rozwa(enia prowadzenia polityki wobec
powracaj%cych – zarówno aktywnej, jak i biernej.
Nie mniej istotne dla rozwoju polityki wobec powracaj%cych by#o znaczenie
czynników politycznych wynikaj%ce z dysponowania przez emigrantów czynnym prawem
wyborczym, a tak(e no$no$& mitu powrotu jako elementu kampanii wyborczej. Pewn% rol!
odegra#y te( naciski organizacji pracodawców.
Projektuj%c dzia#ania na rzecz powracaj%cych, rz%d postawi# sobie za cel przede
wszystkim likwidacj! barier utrudniaj%cych reemigracj!. Nie deklarowano natomiast ch!ci
nak#aniania emigrantów do powrotu – pozostawiaj%c t! decyzj! im samym i namawiaj%c
raczej do racjonalnej oceny w#asnej sytuacji. Dlatego te( polityk! t! mo(na zaklasyfikowa&
jako reakcyjn%. Tym za#o(eniom podporz%dkowany by# wybór wykorzystanych do jej
realizacji narz!dzi. Przede wszystkim postawiono na dzia#ania informacyjne, adresowane
zarówno do samych reemigrantów (poprzez portal powroty.gov.pl i „Powrotnik”), jak
i urz!dników, z którymi mog% mie& styczno$& powracaj%cy (g#ównie pracownicy publicznych
s#u(b zatrudnienia). W$ród najwa(niejszych dzia#a" nale(y te( wymieni& u#atwianie
reintegracji dzieci w wieku szkolnym i abolicj! podatkow%.
Projektuj%c narz!dzia skierowane do osób powracaj%cych, rz%d dysponowa# wiedz% na
temat do$wiadcze" pa"stw europejskich w tym zakresie. Wydaje si! jednak, (e podejmowane
dzia#ania wynika#y przede wszystkim ze specyfiki polskiej sytuacji, a nie np. z ch!ci
czerpania z praktyki innych pa"stw maj%cych ju( za sob% metamorfoz! z pa"stwa
emigracyjnego w kraj imigracji netto.
To, (e cz!$& zaplanowanych dzia#a" nie zosta#a dotychczas zrealizowana mo(na
wyt#umaczy& tym, (e powroty nie nabra#y cech zjawiska masowego. Wr!cz przeciwnie,
34

dost!pne dane na temat powrotów Polaków do Polski pozwalaj% stwierdzi&, (e powroty do
kraju z emigracji by#y w ostatnich latach zjawiskiem o raczej niewielkim nat!(eniu
(Grabowska-Lusi"ska (red.) 2010). Je(eli ta sytuacja si! nie zmieni, nie nale(y si! spodziewa&
dalszego rozwoju tej polityki na szczeblu rz%dowym. Z drugiej strony, niektóre
z prowadzonych ju( dzia#a" b!d% najprawdopodobniej kontynuowane (zw#aszcza portal
powroty.gov.pl i dzia#ania ukierunkowane na wsparcie edukacji dzieci powracaj%cych).
Wyniki przeprowadzonych bada" wykaza#y ponadto, (e polityka wobec
powracaj%cych jest elementem szeroko rozumianej polityki migracyjnej, stopniowo
rozwijanej w Polsce od 1989 r. Co ciekawe, wyra)na jest ci%g#o$& jej rozwoju w ostatnich
latach. Potrzeba prowadzenia tych dzia#a" zosta#a zasygnalizowana przez ekspertów
dzia#aj%cych na zlecenie lewicowego rz%du jeszcze w 2003 r. Partie polityczne odgrywaj%ce
pierwszoplanowe role na scenie politycznej od 2005 r. – PiS i PO – w swoich programach
wymienia#y do$& zbli(one cele tej polityki i zestaw narz!dzi s#u(%cy jej realizacji. PiS podj!#a
pierwsze dzia#ania na rzecz wdro(enia polityki wobec powracaj%cych w 2007 r., a PO po
doj$ciu do w#adzy wprowadzi#a w (ycie program w ogólnych za#o(eniach spójny z koncepcj%
PiS. *wiadczy to o pewnym konsensusie w$ród cz!$ci elity politycznej, jaki wykszta#ci# si!
w podej$ciu do zagadnienia migracji zarobkowej, a tak(e stanowi argument na poparcie tezy
o biurokratycznym charakterze rozwoju polityki migracyjnej w Polsce. Obecny uk#ad si#
politycznych (z dominuj%c% rol% PO i PiS) pozwala s%dzi&, (e ukazany w niniejszym
opracowaniu kurs polityki wobec powracaj%cych nie ulegnie w najbli(szych latach
zasadniczym przemianom.
Gdyby jednak rz%dz%cy zdecydowali si! na rozwijanie polityki wobec powracaj%cych
d%(%c do bardziej aktywnego modelu, powinni dzia#a& w sposób bardzo przemy$lany. Zanim
w $wiat b!d% rozes#ane sygna#y wzywaj%ce do powrotu, nale(y upewni& si!, (e oferta dla
reemigrantów jest atrakcyjna, i (e po powrocie b!d% oni w stanie zadomowi& si! w kraju.
Bowiem w przypadku rozczarowania polsk% rzeczywisto$ci%, kolejny wyjazd takich osób
mo(e okaza& si! emigracj% na sta#e.
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Rozdzia" 3.
Magdalena Lesi"ska, Joanna Nestorowicz

Analiza polityki pa#stwa wobec migracji powrotnych. Przypadek Hiszpanii.
3.1 Charakterystyka Hiszpanii jako kraju emigracji. Uwarunkowania polityczne,
gospodarcze i spo"eczne emigracji.
Hiszpania zmieni#a swój status z kraju wysy#aj%cego w kraj przyjmuj%cy zaledwie
w po#owie lat osiemdziesi%tych (Cornelius 2004). Jest to pa"stwo z d#ug% tradycj% masowej
emigracji, si!gaj%cej epoki konkwistadorów i podboju Ameryki Po#udniowej. Wspó#czesne
fale emigracji Hiszpanów by#y cz!$ci% ruchów migracyjnych, jakie mia#y miejsce w ca#ej
Europie Po#udniowej oraz skutkiem przemian politycznych i ekonomicznych w tym kraju.
Prze#om XIX i XX wieku (okres do 1914 roku; szacuje si!, (e Hiszpani! opu$ci#o
wtedy oko#o 1 mln mieszka"ców) to emigracja przede wszystkim do Ameryki Po#udniowej
(g#ównie do Argentyny, Urugwaju, Brazylii i na Kub!; na kierunek emigracji za ocean
zdecydowa#o si! 80% opuszczaj%cych swój kraj Hiszpanów), ale tak(e do Algierii i Maroka
oraz do krajów Europy Zachodniej. Ten ostatni kierunek sta# si! dominuj%cy po pierwszej
wojnie $wiatowej, kiedy to Francja sta#a si! g#ównym krajem docelowym licznej wtedy fali
emigracji politycznej (spowodowanej dyktatur% Primo de Rivery). Kolejna fala emigracji by#a
skutkiem wojny domowej (1936-1939), w jej wyniku wyjecha#o oko#o 200 tys. osób.
Kolejny etap ruchów emigracyjnych (1945-1975) wi%za# si! bezpo$rednio z sytuacj%
polityczn% w Hiszpanii (dyktatur% genera#a Franco) oraz nie najlepsz% sytuacj% ekonomiczn%
kraju. Nale(y pami!ta&, (e Hiszpania do lat osiemdziesi%tych by#a jednym z najs#abiej
rozwini!tych krajów w tej cz!$ci Europy, dodatkowo zamkni!tym politycznie,
scentralizowanym, opartym na w du(ej mierze znacjonalizowanej gospodarce i rolnictwie.
Szacuje si!, (e w tym okresie wyemigrowa#o z Hiszpanii oko#o 3 mln osób, do$& wysoki by#
tak(e poziom mobilno$ci wewn!trznej (oko#o 5 mln osób przenios#o si! z terenów wiejskich
do miast). Podstawowym kierunkiem emigracji zagranicznej w okresie powojennym sta#a si!
Europa Zachodnia (Niemcy, Francja, Szwajcaria, Belgia). Czynnikami wspomagaj%cymi
wybór miejsca docelowego by#y sieci migracyjne, g#ównie rodzinne. Nale(y te( podkre$li&
silne zró(nicowanie regionalne w stopniu nasilenia emigracji; przoduj%ce regiony to Galicia,
Asturia i Wyspy Kanaryjskie. Wysoki poziom emigracji utrzymywa# si! nieustannie przez
dwie dekady (1950-1970) i obejmowa# przede wszystkim ludzi m#odych (g#ównie m!(czyzn),
ale tak(e ca#e rodziny z dzie&mi. Przewa(aj%c% grup% byli nisko wykszta#ceni
i niewykwalifikowani, a g#ówn% motywacj% ich wyjazdu by# wysoki poziom bezrobocia, brak
perspektyw, ogólna spo#eczna deprywacja.
W literaturze opisuj%cej t% fal! emigracji zewn!trznej podkre$la si! cz!sto pozytywne
jej rezultaty: zmniejszenie poziomu bezrobocia, z#agodzenie napi!& na rynku pracy,
zmniejszenie deficytu bud(etowego oraz dodatkow% aktywizacj! gospodarki dzi!ki $rodkom
finansowym p#yn%cym od emigrantów do rodzin pozostawionych w ojczy)nie. Przyk#ad
Hiszpanii potwierdza tez!, (e fala emigracyjna sta#a si! jednym z warunków koniecznych do
zaistnienia procesów modernizacyjnych w tym kraju.
Dynamiczny rozwój gospodarczy, którego pocz%tki si!gaj% zmierzchu dyktatury
Franco, a przyspieszenie przynios#o cz#onkostwo we Wspólnotach Europejskich (od 1986
roku) i rozwój gospodarki w pe#ni wolnorynkowej, sumarycznie przyczyni#y si! do wzrostu
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poziomu (ycia. W tym okresie znacznie obni(y#a si! stopa wyjazdów, a jednocze$nie
dynamicznie nast%pi# wzrost liczby imigrantów przybywaj%cych do Hiszpanii. Kraj ten sta#
si! jednym z najbardziej popularnych celów imigrantów z pa"stw Ameryki Po#udniowej
(z powodu blisko$ci j!zykowo-kulturowej) i pó#nocnej Afryki (z powodu blisko$ci
geograficznej). Na pocz%tku lat 1990. liczba imigrantów rezyduj%cych w Hiszpanii by#a
porównywalna z liczb% obywateli hiszpa"skich przebywaj%cych stale za granic% i ci%gle
dynamicznie wzrasta#a. Na prze#omie wieków kraj ten zacz%# przodowa& w statystykach
pa"stw przyjmuj%cych imigrantów.
Nale(y podkre$li&, (e dynamika procesów migracyjnych oraz przemiana z pa"stwa
emigracji w pa"stwo imigracji by#a charakterystyczna tak(e dla pozosta#ych krajów regionu
Europy Po#udniowej. Co wyró(nia Hiszpani!, to skala przemieszcze" ludno$ci oraz wysoki
poziom nap#ywu imigrantów.
3.2 Skala i struktura migracji powrotnych – w przesz"o!ci i obecnie. Profil ilo!ciowy i
jako!ciowy emigracji i powrotów.
Powroty do Hiszpanii by#y zauwa(alnym zjawiskiem w ka(dym okresie czasu,
towarzyszy#y równolegle, cho& w ró(nej skali, procesom wyjazdowym. Istnieje jednak
problem w oszacowaniu rzeczywistej skali powrotów z powodu niedostatecznych )róde#
danych.
Dane ilo$ciowe dotycz%ce procesów migracyjnych do i z Hiszpanii by#y zbierane od
roku 1882. Informacje dotycz%ce pocz%tku tego okresu maj% jednak dwa istotne ograniczenia:
1) dotycz% wy#%cznie podró(uj%cych trzeci% klas% drog% morsk% (warunek wynikaj%cy
z ówczesnej definicji migranta) oraz 2) dotycz% zarówno obywateli Hiszpanii, jak i obywateli
innych pa"stw przekraczaj%cych granic! hiszpa"sk%. Stosuj%c te kryteria, do roku 1936
odnotowano 5,2 mln wyjazdów z Hiszpanii i 4,3 mln przyjazdów. Nale(y jednak pami!ta&, (e
w tym kontek$cie liczba osób przyje(d(aj%cych do kraju jest w porównaniu do rzeczywistej
liczby powrotów szacunkiem mocno zawy(onym.
Na wykresie 3.1 wida& momenty bardziej intensywnej emigracji w latach 1896, 1912,
1920 oraz 1929. Wida& te(, (e po tych okresach nast!puje równie( widocznie zwi!kszona
liczba przyjazdów. Co wa(ne, nie mo(na jednak jednoznacznie okre$li&, na ile wzrost liczby
przyjazdów jest wynikiem, na który sk#adaj% si! powroty Hiszpanów, a na ile s% to przyjazdy
obywateli pa"stw drugich, stymulowane odp#ywem rodzimej si#y roboczej z Hiszpanii.
*rednie saldo migracji (ró(nica liczby wyjazdów i liczby przyjazdów) pozostaje dodatnie
i przybiera w analizowanym okresie $redni% warto$& blisko 17 tys. osób.
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Wykres 3.1 Zagraniczn przemieszczenia ludno!ci. Wyjazdy i przyjazdy drog' morsk'.
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'ród#o: opracowanie w#asne. Dane: http://www.culturamigrante.org za: Tafunel i Carreras (2005).

Kolejnym okresem, za który dost!pne s% spójne dane migracyjne, s% lata 1940-1972.
Hiszpania pozostaje krajem emigracyjnym tak(e w tym czasie. Saldo migracji jest wci%(
dodatnie, z wyra)nym maksimum przypadaj%cym na lata 1950. To, co odró(nia ten okres od
poprzedniego, to bezwzgl!dnie dodatnie saldo migracji oraz brak wyra)nego wzrostu liczby
powrotów po okresie intensywnych wyjazdów w latach 1951-1963. Dane za ten okres dotycz%
tej samej definicji migranta, co wcze$niejsze statystyki, z tym wyj%tkiem, (e od roku 1959
obejmuj% tak(e osoby podró(uj%ce drog% lotnicz%. Ponadto od 1966 oprócz podró(y do i z obu
Ameryk, Azji czy Oceanii, uwzgl!dniane s% tak(e migracje na kontynent afryka"ski.
Wykres 3.2 Zagraniczne przemieszczenia ludno!ci. Migracje transoceaniczne. 1940-1971
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'ród#o: opracowanie w#asne. Dane: http://www.culturamigrante.org za: Tafunel i Carreras (2005).
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Od roku 1965 w statystykach odnotowywano równie( emigracj! transoceniaczn%,
wspieran% przez instytucje pa"stwowe. Wsparcie to obejmowa#o przetwarzanie dokumentacji
niezb!dnej do podj!cia zatrudnienia w kraju docelowym, zatwierdzanie kontraktów
pracowniczych, jak równie( bonifikaty zwi%zane z podró(%.
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'ród#o: opracowanie w#asne. Dane: http://www.culturamigrante.org za: Tafunel i Carreras (2005).

Spadek wyjazdów oraz szczególnie intensywna fala powrotów pojawi#a si! na
prze#omie lat 1970./1980. (por. wykres 3.3) i trwa#a przez ca#e lata 1980. Powodem by# kryzys
ekonomiczny, kurczenie si! rynków pracy oraz coraz bardziej restrykcyjna polityka
migracyjna w krajach Europy Zachodniej. W samym regionie Andaluzji pod koniec lat 1980.
migracje powrotne stanowi#y ponad 60% wszystkich przybywaj%cych tam imigrantów
(Rodriguez, Egea, Nieto 2002). Badania przeprowadzone w tym regionie potwierdzi#y, (e
w$ród powracaj%cych dominuj% dwie grupy: osoby starsze (65-69 lat), które powróci#y, by
sp!dzi& lata emerytury w ojczy)nie oraz doro$li (30-34 lata), którzy jako m#odzie(
wyemigrowali w latach 1980.
Wi!kszo$& powracaj%cych emigrantów wróci#o do miejscowo$ci, z których pierwotnie
wyjechali. G#ównym czynnikiem takiej decyzji by#y silne wi!zi rodzinne i lokalne
charakterystyczne dla spo#eczno$ci wiejskich oraz zminimalizowanie ryzyka zwi%zanego
powrotem i ponown% spo#eczn% i ekonomiczn% reintegracj%. Podkre$la si! pozytywny wp#yw
powrotów na sytuacj! demograficzn% regionu, która by#a bardzo niekorzystna z powodu
wcze$niejszych masowych wyjazdów. Migracje powrotne da#y te( impuls do dynamicznego
rozwoju na poziomie lokalnym us#ug i infrastruktury zwi%zanej z edukacj%, opiek% spo#eczn%,
s#u(b% zdrowia, mieszkalnictwem. W tamtym okresie czasu rz%d hiszpa"ski nie podejmowa#
w praktyce (adnych dzia#a" o charakterze zach!caj%cym czy wspieraj%cym zjawisko
powrotów.
Wed#ug danych rejestrowych dotycz%cych zameldowania, w okresie 1998-2009 do
Hiszpanii wraca#o ok. 30 tys. obywateli rocznie, co oznacza, (e w ka(dym roku przybywa#o
jedno miasto wielko$ci Nowego Targu (por. Wykres 3.4).
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Wykres 3.4 Powroty obywateli Hiszpanii wg regionu poprzedniego pobytu. 1998-2009
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Najliczniejsze w latach 1998-2009 by#y powroty z krajów Ameryki Pó#nocnej i
Po#udniowej, w których uczestniczy#o ponad 195 tys. Hiszpanów, co stanowi#o blisko 50%
ogólnej liczby powracaj%cych w tym okresie:
Wykres 3.5 Powroty obywateli Hiszpanii z wybranych krajów Ameryki Pó"nocnej
i Po"udniowej. 1998-2009
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'ród#o: opracowanie w#asne. Dane: Hiszpa"ski Urz%d Statystyczny www.ine.es.

Drugie pod wzgl!dem liczebno$ci by#y w ostatnich latach powroty z krajów Europy, które
dotyczy#y blisko 175 tys. obywateli Hiszpanii.
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Wykres 3.6 Powroty obywateli Hiszpanii z wybranych krajów europejskich. 1998-2009
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Dane hiszpa"skiego spisu powszechnego z 2001 roku mówi% o blisko 1,4 mln
obywateli Hiszpanii, którzy mieszkaj% poza granicami kraju. Zbli(on% liczb! podaje aktualny
spis wyborców z czerwca 2010 roku (por. Wykres 3.7). Nale(y jednak pami!ta&, (e osoby
przebywaj%ce na emigracji to tak(e potomkowie Hiszpanów, którzy opu$cili kraj par! dekad
temu i, mimo nieposiadania cz!sto hiszpa"skiego obywatelstwa, oni równie( maj% prawo do
korzystania z ochrony rz%du hiszpa"skiego oraz dzia#a" wspieraj%cych powrót. Wspó#cze$nie
g#ówn% kategori% osób powracaj%cych s% jednak osoby starsze, na emeryturze, którzy
zako"czy#y swoj% aktywno$& na rynku pracy.
Wykres 3.7 Obywatele Hiszpanii poza granicami kraju. 2010
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3.3 System prawno-instytucjonalny wspieraj'cy migracje powrotne obywateli Hiszpanii
Pomimo i( migracje powrotne maj% miejsce w Hiszpanii od d#ugiego ju( czasu, to
system wspieraj%cy powroty obywateli tego kraju do ojczyzny powsta# de facto w ci%gu
ostatnich kliku lat.
3.3.1 Akty prawne
Obowi%zuj%ce akty prawne dotycz%ce obywateli Hiszpanii przebywaj%cych poza
granicami oraz migrantów powrotnych zwi%zane s% z nast!puj%cymi obszarami:
• Opieka medyczna i prawa do emerytury i innych $wiadcze" socjalnych:
•

Rezolucja G#ównej Dyrekcji Emigracji z 8.4.2008,

•

Rezolucja G#ównej Dyrekcji Emigracji i G#ównej Dyrekcji Narodowego
Instytutu Zabezpiecze" Spo#ecznych z 25.2.2008

•

Rezolucja G#ównej Dyrekcji Emigracji z 3.12.2007,

•

Zarz%dzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych TAS/561/2006 z 24.2.2006,

•

Ustawa 3/2005 z 18.3.2005.

• Wsparcie finansowe dla migrantów powrotnych:
•

Dekret Królewski 8/2008 z 11.1.2008,

•

Dekret Królewski 1493/2007 z 12.11.2007.

• Instytucjonalne wsparcie dla migrantów powrotnych:
•

Zarz%dzenie Ministra Pracy i Imigracji z 21.1.2009,

•

Dekret Królewski 230/2008 z 15.2.2008,

•

Zarz%dzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych TAS/874/2007 z 28.3.2007,

•

Ustawa 40/2006 z 14.12.2006.

Najwa(niejsze z obowi%zuj%cych aktów prawnych odnosz%cych si! i reguluj%cych
kwestie migracji powrotnych to:
Konstytucja Królestwa Hiszpanii z 1978 roku, w Art. 42 stanowi o tym, (e pa$stwo
stoi na stra"y i zabezpiecza ekonomiczne i socjane prawa pracowników hiszpa$skich poza
granicami kraju, jak równie" kieruje swoj# polityk% w stron% ich powrotu [t#umaczenie
w#asne].
Ustawa 40/2006 (Ley 40/2006) z 14.12.2006.
Dotyczy statusu obywateli hiszpa"skich poza granicami kraju. Jest to podstawowy akt
reguluj%cy dzia#ania w#adz hiszpa"skich w zakresie migracji powrotnych. Ustawa jest aktem
odpowiadaj%cym na konstytucyjny obowi%zek dbania o prawa obywateli przebywaj%cych
poza granicami kraju. Mówi zarówno o gwarantowaniu emgrantom takich samych
przywilejów, jakimi ciesz% si! Hiszpanie przebywaj%cy w kraju, jak te( o formach wspierania
emigrantów w podtrzymywaniu wi!zi kulturowych z rodzimym krajem. Ustawa ma tak(e na
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celu zapewnienie komplementarnej ochrony socjalnej i prawnej wzgl!dem przepisów
obowi%zuj%cych w krajach docelowych hiszpa"skich emigrantów. Akt ten okre$la tak(e ramy
dzia#ania rz%du centralnego oraz w#adz regionalnych w procesie reintegracji migrantów
powrotnych, przy zachowaniu prawa do nieustaj%cego, swobodnego przep#ywu pracowników.
Dekret Królewski 1493/2007 (Real Decreto 1493/2007) z 12.11.2007
Reguluje zasady udzielenia pomocy migrantom powrotnym w sytuacjach wy(szej
potrzeby. Dekret dotyczy osób, które przyebywa#y zagranic% przynajmniej pi!& lat. Prawo do
otrzymania pomocy finansowej maj% migranci w ci%gu dziewi!ciu miesi!cy od powrotu do
Hiszpanii. W dokonywaniu ewaluacji sytuacji wy(szej potrzeby analizowane s% cztery
mierniki: 1) dochód, 2) trudno$& w reintergracji na rynku pracy zwi%zana np. z wiekiem, 3)
liczba osób na utrzymaniu aplikanta oraz 4) wydatki na gospodarstwo domowe.
W zwi%zku z charakterem cz!$ci migracji powrotnych (osoby w wieku i/lub o statusie
emerytalnym) nowa legislacja zwi%zana z migracjami powrotnymi reguluje kwestie wyp#aty
$wiadcze" emerytalnych, zwi%zanych z niepe#nosprawno$ci% i leczeniem. Warto zauwa(y&, (e
ochrona socjalna zapewniona tym dekretem nie dotyczy jedynie rodziny, ale uwzgl!dnia tak(e
osoby pozostaj%ce w sta#ym zwi%zku z migrantem, ale nie b!d%cych wspó#ma#(onkami.
3.3.2 Wsparcie instytucjonalne
Struktura instytucjonalna, jaka powsta#a dla wsparcia migracji powrotnych dotyczy
dwóch $cie(ek – dzia#a" adresowanych do konkretnych organizacji zajmuj%cych si! t% grup%
oraz bezpo$rednio do samych migrantów.
Wsparcie adresowane do organizacji. Istnieje system subwencji otrzymywania przez
organizacje na dzia#ania wspieraj%ce migrantów powrotnych poprzez doradztwo w sprawie
reintegracji na rodzimym rynku pracy (Rezolucja Generalnej Dyrekcji Emigracji z 20 lutego
2008 przygotowana w oparciu o Zarz%dzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych TAS/
874/2007 z 28 marca 2007). Prawo do wnioskowania o sfinansowanie tego typu programów
maj% organizacje publiczne i prywatne, rz%dowe oraz pozarz%dowe, dzia#aj%ce na terenie
Hiszpanii lub w kraju docelowym, które podejmuj% dzia#ania na rzecz obywateli Hiszpanii
deklaruj%cych ch!& powrotu do kraju. W ocenie projektów bierze si! pod uwag! nast!puj%ce
kryteria: 1) liczb! Hiszpanów, których potencjalnie obejmuje projekt; 2) wielko$& obszaru
terytorialnego realizacji projektu; 3) do$wiadczenie i poziom wyspecjalizowania instytucjiwnioskodawcy oraz 4) zawarto$& merytoryczn% projektu.
Wsparcie adresowane do migrantów powrotnych. Ramy wsparcia dla migrantów
powrotnych okre$la rekomendowana $cie(ka powrotu, opisana w hiszpa"skim
“Powrotniku” (Guia del Retorno). Na etapie przed powrotem g#ówn% instytucj% pomocow%
jest konsulat w kraju pobytu. Powracaj%cy powinien skontaktowa& si! z t% instytucj%, by
uzyska& zindywidualizowane informacje na temat sugerowanych dalszych dzia#a" oraz
wszelkie informacje zwi%zane ze swoimi prawami i obowi%zkami wynikaj%cymi z faktem
powrotu (kwestie formalno$ci, sprawy celne, obywatelstwa, potwierdzenia okresu pobytu
zagranic%, etc.). Osoba zdecydowana na powrót powinna tak(e uda& si! do urz!du pracy
i spraw socjalnych kraju pobytu, by zdoby& potwierdzenie aktywno$ci zarobkowej na
zagranicznym rynku pracy oraz dowód wp#at na system ubezpiecze" spo#ecznych. Wszystkie
te dokumenty nale(y potwierdzi& w konsulacie hiszpa"skim w kraju pobytu. S% one
niezb!dne dla uzyskania tzw. certyfikatu emigranta powrotnego, który to jest potrzebny m.in.
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do uzyskania wszelkich $wiadcze" przys#uguj%cych migrantom powrotnym (emerytur, rent,
zasi#ku dla bezrobotnych, uczestnictwa w program reintegracyjnych itp.).
W celu uzyskania certyfikatu obywatel Hiszpanii musi przed#o(y& w konsulacie,
ambasadzie lub innym przedstawicielstwie Królestwa Hiszpanii dokumentacj!
potwierdzaj%c%:
• to(samo$&: paszport lub inny dokument równowa(ny,
• obywatelstwo hiszpa"skie,
• dat! ostatniego wyjazdu z Hiszpanii,
• ch!& powrotu do Hiszpanii na sta#e (zako"czony kontrakt, deklaracja
konsularna o zmianie miejsca zamieszkania itp.); w przypadku niemo(no$ci
przedstawienia takiego dokumentu wydanie certyfikatu mo(e nast%pi& dopiero po
faktycznym powrocie do Hiszpanii i uzyskaniu innych dokumentów potwierdzaj%cych
ch!& sta#ego osiedlenia,
• sta( pracy zagranic%,
• potwierdzenie mo(liwo$ci transferu $wiadcze" spocjalnych dla osób
powarcaj%cych z krajów Unii Europejskiej lub Szwajcarii (formularz E-301),
• rezygnacj! z korzystania ze wsparcia socjalnego $wiadczonego przez kraju
dotychczasowego zamieszkania,
• okres odprowadzania sk#adek na system ubezpiecze" spo#ecznych
i $wiadcze" dla bezrobotnych zagranic%.
Wsparcie powrotu jest organizowane tak(e w formie zindywidualizowanej. Osoby
chc%ce skorzysta& z indywidualnego wsparcia w okresie powrotu s% zobowi%zane do
stawienia si! na rozmow! w konsulacie hiszpa"skim w kraju pobytu. W konsulacie wype#nia
si! kwestionariusz osobowy, który jest dalej wysy#any do regionu w Hiszpanii, w którym dana
osoba zamierza si! osiedli&. Tam przygotowywany jest nast!pnie pakiet informacyjny,
uwzgl!dniaj%cy informacje niezb!dne danej osobie w procesie reintegracji w Hiszpanii, te
dotycz%ce funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, rynku pracy, us#ug, edukacji, rynku
mieszka". Tak przygotowany pakiet jest nast!pnie odsy#any do osoby zainteresowanej. Taka
formu#a ma na celu zoptymalizowanie decyzji o powrocie poprzez zapewnienie adekwatnych
informacji przed podj!ciem decyzji co do powrotu i miejsca ewentualnego powrotu. Kontakt
z osobami zainteresowanymi odbywa si! w za#o(eniu poprzez internet, co wydaje si!
najszybsz% i najlepsz% form% komunikacji tak(e dlatego, (e przebywaj% one poza granicami
kraju. Nale(y zwróci& uwag! na decentralizacj! i zaanga(owanie ni(szego szczebla
administracji (regionalnego i lokalnego) w przygotowywanie informacji na potrzeby
powracaj%cych. Jest to zwi%zane z wysokim poziomem decentralizacji Hiszpanii i ró(nicami
w rozwi%zaniach prawnych i funkcjonowaniu poszczególnych regionów.
W zale(no$ci od potrzeb, obywatele Hiszpanii mog% liczy& na wsparcie finansowe
podró(y powrotnej.
Inne formy wsparcia. Istniej% tak(e inne formy wsparcia dla migrantów powrotnych
gotowych do podj!cia aktywno$ci na rynku pracy w formie samozatrudnienia. Wsparcie to
jest administrowane zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym. Cho& ta forma
pomocy nie jest adresowana wy#%cznie do migrantów powrotnych, to mo(e by& przez nich
wykorzystana. Wsparcie finansowe obejmuje: 1) minimalne zapomogi w trudnej sytuacji
(yciowej; 2) pokrycie zobowi%za" kredytowych lub wynikaj%cych z nich odsetek; 3) pomoc

47

w finansowaniu w#asnej dzia#ano$ci gospodarczej w procesie jej zak#adania; 4) techniczne
i zawodowe wsparcie przy zak#adaniu w#asnej dzia#ano$ci gospodarczej.
Zapytania i wnioski o tego typu wsparcie powinny by& kierowane do urz!du pracy
w przypadku ch!ci za#o(enia w#asnej dzia#alno$ci gospodarczej lub do innych w#a$ciwych
urz!dów funkcjonuj%cych w danym regionie.
3.3.3. Kampanie informacyjne
Na potrzeby emigrantów powracaj%cych do kraju zosta# stworzony specjalny portal
informacyjny http://www.ciudadaniaexterior.mtin.es/
Najwa(niejszym jego celem jest dostarczenie aktualnej i w miar! najpe#niejszej
informacji zwi%zanej z formalno$ciami, jakich nale(y dokona& przed (b!d%c jeszcze w kraju
pobytu) i po powrocie do Hiszpanii.
Powsta#a tak(e publikacja adresowana do osób na ró(nym etapie decyzji o powrocie:
dopiero rozwa(aj%cych powrót, powracaj%cych i ju( b!d%cych w kraju20. Ma ona w za#o(eniu
s#u(y& jako wszechstronne kompendium wiedzy i praktyczny przewodnik na temat formalnej
strony migracji powrotnych. Jego tre$& mo(na porówna& z polskim „Powrotnikem”.
Poszczególne dzia#y zawieraj% informacje dotycz%ce m.in.:
• Wsparcia przed powrotem (w tym sprawy konsularne, przywrócenie
obywatelstwa hiszpa"skiego, uzyskanie dokumentów potwierdzaj%cych aktywno$&
zawodow%, regulacje dot. op#at celnych za import ruchomo$ci oraz efektów zmiany
miejsca zamieszkania, samochody: c#o i rejestracja, kwestie paszportowe);
• Wsparcia po powrocie (dowód to(samo$ci, odnowienie przeterminowanego
hiszpa"skiego prawa jazdy, potwierdzenie niepe#nosprawno$ci, dowód zmiany
nazwiska, konta bankowe zagranic%);
• Bezrobocia (rodzaje i warunki uzyskania zasi#ków dla bezrobotnych);
• Pomocy medycznej (dla bezrobotnych i emerytów, opieka zdrowotna
w ramach ubezpieczenia spo#ecznego dla osób bez dochodów, opieka medyczna dla
powracaj%cych osób pochodzenia hiszpa"skiego, którym nie przys#uguje opieka
z (adnego innego tytu#u);
• Emerytury i innych form opieki spo#ecznej i mieszkania dla osób starszych
oraz b!d%cych w potrzebie;
• Edukacji (nostryfikacja i uznawalno$& dyplomów i za$wiadcze"
o wykszta#ceniu uzyskanych zagranic%, uznawalno$& cz!$ci studiów odbytych
zagranic%, uznawalno$& tytu#ów daj%cych uprawnienia zawodowe zgodnie
z dyrektywami UE, uprawnienia dotycz%ce udzia#u migrantów powrotnych
w dzia#aniach centrów szkoleniowych);
• Aneksy (spis teleadresowy biur, urz!dów pracy i spraw socjalnych, urz!dów
regionalnych, stowarzysze" migrantów powrotnych oraz inne u(yteczne adresy).
3.3.4 Instytucje odpowiedzialne za dzia"ania wspieraj'ce migracje powrotne
Instytucjami odpowiedzialnymi za polityk! migracyjn%, w tym tak(e za dzia#ania
wspieraj%ce migracje powrotne obywateli Hiszpanii jest Ministerstwo Pracy i Imigracji
(www.mtin.es)

20

Publikacja dost!pna jest tak(e w internecie: http://www.ciudadaniaexterior.mtin.es/es/pdf/guia-retorno.pdf

48

Urz!dem celowym i bezpo$rednio odpowiedzialnym za implementacj! dzia#a"
wspieraj%cych obywateli hiszpa"skich powracaj%cych do kraju jest Oficina Espanola del
Retorno. Funkcjonuje on przy Ministerstwie Pracy i Imigracji oraz Sekretariacie Stanu ds.
Imigracji i Emigracji od kwietnia 2007 roku. To on jest odpowiedzialny za udzielanie porad
i konsultacji powracaj%cym. Z danych urz!du wynika, (e od momentu powstania (kwiecie"
2007) do grudnia 2007 urz%d ten udzieli# informacji na temat powrotu do kraju 1241
obywatelom Hiszpanii mieszkaj%cym zagranic%. 360 osób zdecydowa#o si! na powrót,
deklaruj%c to poprzez urz%d; 84% z tych osób jest aktywnych zawodowo (g#ównie ze
Szwajcarii, Holandii i Brazylii). Pozostali to emeryci, których potrzeby ograniczaj% si! do
zapewnienia mieszkania oraz pomocy medycznej. Zdecydowana wi!kszo$& (88%) konsultacji
by#o udzielonych osobom indywidualnym, reszta to zapytania kierowane przez instytucje.
G#ówne obszary zapyta" kierowanych do Urz!du dotycz% opieki medycznej, emerytur,
uznawalno$ci dyplomów, zasi#ków dla bezrobotnych, mieszka" oraz nadawania
obywatelstwa. Zapytania pochodz% g#ównie z Argentyny, Wielkiej Brytanii oraz z Francji.
Aby skróci& procedur! powrotu konsultacje s% udzielane telefonicznie lub poczt%
elektroniczn%. Bud(et dzia#a" skierowanych do migrantów powrotnych w 2007 opiewa na 1,4
mln euro.
Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior podejmuje dzia#ania
maj%ce na celu zapewnienie bezpiecze"stwa fizycznego i ekonomicznego obywateli
hiszpa"skich przebywaj%cych poza granicami kraju. W$ród tych dzia#a" szczególne znaczenie
maj% te zwi%zane z zapewnieniem $wiadcze" emerytalnych oraz dora)nym wsparciem
finansowym. Ponadto instytucja ta zajmuje si! wspieraniem edukacji, kultury oraz
zatrudnienia hiszpa"skich emigrantów i ich rodzin. W celu wykonania swoich zada"
wspó#pracuje z innymi agendami rz%dowymi.
Wa(n% rol! po$redni% we wsparciu powrotu i reintegracji maj% instytucje kulturalnoedukacyjne dzia#aj%ce w krajach pobytu. Zapewniaj% one sta#y kontakt z rodzim% kultur%,
j!zykiem i nauk% obywatelom hiszpa"skim zamieszka#ym zagranic%. Nale(% do nich sie&
placówek Instytutu Cervantesa, dzia#alno$& edukacyjna skierowan% do emigrantów prowadzi
tak(e Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
3.4 Podsumowanie
System wsparcia powracaj%cych stworzony prze rz%d hiszpa"ski powsta# stosunkowo
niedawno, z tego te( wzgl!du trudno oceni& jego skuteczno$&. Pomimo faktu, (e zjawisko
powrotów by#o obecne przez d#ugi okres ju( wcze$niej, to powsta# on dopiero w ostatnich
latach i nie zawiera on szczególnego rodzaju dzia#a" adresowanych do aktywnych zawodowo
migrantów powrotnych. Warty uwagi jest dobrze rozwini!ty system informacji oraz podej$cie
indywidualne i zaanga(owanie szczebla lokalnego w system wspieraj%cy powrotnych.
Instytucja „certyfikatu migranta powrotnego”, który nale(y uzyska& przy aplikacji o wsparcie
po powrocie, czyli potwierdzenia sta(u pracy, op#acania ubezpieczenia spo#ecznego tak(e
wydaje si! interesuj%cym rozwi%zaniem, gdy( zapewnia migrantowi po powrocie minimum
formalno$ci zwi%zanych z ustaleniem jego praw socjalnych. Jednocze$nie jednak warto
zauwa(y&, (e te dzia#ania nie obejmuj% wszystkich, ale jedynie tych z migrantów powrotnych,
którzy sami wykonaj% pierwszy krok i w#o(% wysi#ek w przygotowanie dokumentacji
niezb!dnej do uzyskania “certyfikatu”.
Kluczowe znaczenie we wszystkich fazach powrotu maj% dzia#ania informacyjne,
a system instytucjonalny odpowiedzialny za te dzia#ania obejmuje kilka ró(nych szczebli.
W fazie przed powrotem podstawow% rol! odgrywaj%
konsulaty, na nich spoczywa
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odpowiedzialno$& za dostarczenie pe#nej i wiarygodnej informacji powracaj%cym. Informacje
dotycz%ce sytuacji w danym regionie/miejscowo$ci w Hiszpanii, jako potencjalnym miejscu
docelowym migranta powrotnego otrzymuj% za po$rednictwem Oficina Espanola del Retorno,
które to biuro z kolei wykorzystuje dane bezpo$rednio uzyskane od urz!dów lokalnych.
Podej$cie indywidualne na pewno jest bardziej czaso- i kapita#och#onne, ale wydaje si!, (e
zmniejsza ryzyko niew#a$ciwej decyzji przez osob! decyduj%c% si! na powrót, daje mo(liwo$&
lepszego przygotowania si! do powrotu, zmniejsza niebezpiecze"stwo szoku adaptacyjnego,
a tym samym zwi!ksza wydatnie szanse na szybk% i udan% reintegracj!.
Wa(n% $cie(k% dzia#a" wspieraj%cych s% te, maj%ce charakter po$redni, adresowane do
organizacji zajmuj%cych si! powrotnymi migrantami. Oznacza to, (e nacisk k#adziony jest na
rozwój sta#ej instytucjonalnej sieci wspomagaj%cej, która ma d#ug% perspektyw! dzia#ania
i docelowo mo(e zosta& wykorzystana tak(e w innych celach i w dzia#aniach adresowanych
do innych grup spo#ecznych. W zwi%zku ze specyfik% migracji powrotnych, grup% docelow%
dzia#a" rz%du hiszpa"skiego s% g#ównie osoby starsze, ju( nieaktywne zawodowo. Wsparcie
tej grupy ma charakter $ci$le socjalny, dotyczy korzystania z systemu opieki spo#ecznej
i opieki zdrowotnej.
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Rozdzia" 4.
Izabela Grabowska-Lusi"ska
Analiza polityki pa#stwa wobec migracji powrotnych. Przypadek Irlandii

4. 1. T"o historyczne, uwarunkowania polityczne, gospodarcze i spo"eczne- w stron%
zrozumienia irlandzkiej emigracji
Irlandia jest krajem, który do$wiadcza# masowej emigracji od lat 1840. do po#owy lat
1990., co daje oko#o 8 pokole" Irlandczyków poza granicami macierzystego rynku pracy. Ludzie
wyje(d(ali w ró(nych okresach, z ró(nych powodów, z ró(nymi kwalifikacjami, na zró(nicowany
okres czasu, ale g#ównie do krajów angloj!zycznych (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania,
Australia, Nowa Zelandia, Kanada). Emigracja stanowi „centrum irlandzkiego do&wiadczania
nowoczesno&ci” (Tovey, Share 2000: 104) oraz kluczowy element procesu transformacji
irlandzkiej gospodarki z agrarnej w gospodark! przemys#ow%. +aden kraj nie zazna# w takim
stopniu brzemiennego w skutkach procesu wyludnienia, nazwanego przez irlandzkich socjologów
procesem maj%cym „patologiczny wymiar” (Tovey, Share 2000: 104). To by# jedyny kraj
w Europie w XIX w., gdzie wielko$& populacji uleg#a radykalnemu zmniejszeniu. Poziom
emigracji znacznie przewy(szy# poziom przyrostu naturalnego.
Wykres 4.1. Saldo migracyjne w Irlandii w latach 1871-2005

'ród#o: Central Statistics Office (ró(ne lata).

Wychod)stwo z Irlandii od po#owy XIX w. by#o typowym przyk#adem „wychod(stwa
rodzinnego” (Gliwic 1932), migracji opartej na sieciach, która polega na tym, (e ci, co si!
poprzednio osiedlili za granic%, pomagaj% w emigracji pozosta#ym cz#onkom rodzin i spo#eczno$ci
lokalnych. W ten sposób wzmaga si! si#a przyci%gaj%ca, do$rodkowa kraju imigracji w czasach
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dodatniej koniunktury, a jej dzia#anie os#abia si! w czasach dekoniunktury gospodarczej lub
wyst!puje silna migracja powrotna.
Emigracj! zainicjowa#a w Irlandii najbiedniejsza ludno$& wiejska, co jest charakterystyczne
dla zjawiska w!drówek ludno$ci ze wsi do miast, a nie dla w!drówek mi!dzynarodowych,
rekrutuj%cych przewa(nie zamo(niejsze warstwy ni(szych klas. Ta okoliczno$& k#adzie specyficzne
pi!tno na migracji irlandzkiej i odró(nia j% od innych (Gliwic 1932).
Bilans populacji w Irlandii w XIX i XX w. przedstawia si! nast!puj%co. Jeszcze w 1841 r.
w Irlandii mieszka#o, zgodnie ze spisem ludno$ci, 6 529 tys. osób. Wielka kl!ska g#odu w latach
1845–1848, spowodowana nieurodzajem i zaraz% ziemniaka, doprowadzi#a ponad milion
mieszka"ców do $mierci lub emigracji, g#ównie do Stanów Zjednoczonych. Przywi%zani do
katolickiej tradycji rodzinnej emigranci z Irlandii $ci%gali do Stanów Zjednoczonych swoje
rodziny, co w efekcie doprowadzi#o do systematycznego zmniejszania si! liczby ludno$ci
w Irlandii - do 3 469 tys. osób w 1891 r., do 2 955 tys. w 1946 r., a( do 2 818 tys. w 1961 r.– by# to
najni(szy poziom zaludnienia w historii nowo(ytnej Irlandii. Wed#ug danych spisu ludno$ci w Irish
Free State w 1926 r., od 1841 r. wie$ irlandzka straci#a w ci%gu 85 lat 64,4 % swej ludno$ci,
miasta, prócz stolicy – 13%, a tylko Dublin z jego czterema przedmie$ciami zyska# 47% (Gliwic
1932).
Odzyskanie przez Irlandi! niepodleg#o$ci w 1922 r. nie wp#ywa#o przez d#ugi czas na
zmian! sytuacji na irlandzkim rynku pracy. W dalszym ci%gu irlandzki rynek pracy by# traktowany
jako wspólna z brytyjskim rynkiem pracy przestrze" zarobkowania. Wp#yn!#o na to kilka
czynników. W latach 1920. w Irlandii zosta#y wprowadzone wysokie taryfy celne, które by#y
utrzymywane w#a$ciwie do ko"ca lat 1950. XX w. Podczas gdy przep#yw towarów by# znacznie
ograniczony, przep#yw si#y roboczej by# ca#kowicie swobodny. Sytuacja ta stwarza#a
nierównowag! w irlandzkiej gospodarce i powodowa#a „wypychanie” pracowników. By#a
jednocze$nie pewnym ewenementem w skali europejskiej, zw#aszcza (e w okresie po II wojnie
$wiatowej d%(ono w#a$nie do swobodnego przep#ywu towarów, a polityki imigracyjne krajów
odnotowuj%cych niedobory poda(y pracy, by#y ukierunkowane na jednoczesne przyci%ganie
pracowników (Fitz Gerald, Kearney 1998). Dodatkowymi czynnikami wypychaj%cymi (Lee 1966)
w Irlandii by#y ró(nice w wynagrodzeniu i poziomie zatrudnienia, które utrzymywa#y si! do ko"ca
lat 1980. XX w.
Sytuacja na rynku pracy, a co za tym idzie struktura zatrudnienia i zmiany demograficzne
(wynikaj%ce g#ównie z procesów migracyjnych) wzajemnie na siebie oddzia#ywa#y. Im warunki na
rynku pracy stawa#y si! korzystniejsze, tym bardziej sprzyja#o to migracjom powrotnym.
Jeden z pierwszych programów rz%dowych maj%cych na celu popraw! sytuacji
gospodarczej kraju w latach 1950. XX w. (First Programme for Economic Expansion) mia#
wp#yn%& znacz%co na nap#yw si#y roboczej, g#ównie rekrutuj%cej si! spo$ród migrantów
powrotnych. Nap#yw si#y roboczej netto w wieku 30 lat i powy(ej wraz z rodzinami nast%pi#
dopiero w latach 1970. XX w., wraz ze znaczn% popraw% sytuacji na rynku pracy – wzrostem p#ac,
popraw% zabezpieczenia spo#ecznego (Conniffe, Kennedy 1984).
Lata 1960. XX w. to okres kluczowych reform systemu edukacyjnego w Irlandii. Wzros#a
znacznie liczba osób kszta#c%cych si! (w 1961 r. uczy#o si! 78 tys. osób w wieku 15 lat i wi!cej,
a ju( w 1981 r. 200 tys.), a ogólny wska)nik ucz%cych si! podniós# si! z 20 do 33% (Conniffe,
Kennedy 1984). Powodowa#o to jednak rosn%ce nadwy(ki niezagospodarowanych, dobrze
wykszta#conych zasobów pracy, które w latach 1970. i 1980. decydowa#y si! na emigracj!.
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Wykres 4.2 Wspó"czynnik migracji netto na 1000 mieszka#ców w latach 1960-2002
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'ród#o: International Statistical Yearbook 2005.

Wraz z akcesj% Irlandii do Wspólnot Europejskich w 1973 r. zacz!to prowadzi& polityk!
w#%czenia do rynku pracy osób do tej pory „nieaktywnych zawodowo” lub osób, które z ró(nych
wzgl!dów zaniecha#y tej aktywno$ci (w tym na skutek dyskryminacyjnych praktyk na rynku
pracy), zw#aszcza kobiet zam!(nych i osób w wieku przedemerytalnym, co przyczyni#o si! do
zwi!kszenia zasobów pracy.
Lata 1980. to kolejny okres znacznego odp#ywu si#y roboczej z Irlandii wskutek trudnej
sytuacji gospodarczej, wywo#anej dekoniunktur% gospodarcz% i reformami strukturalnymi.
Wówczas bezrobocie wzros#o do poziomu ok. 17% i najbardziej dotkn!#o m#od% i liczn% si#!
robocz%, której potencja#, na skutek reform strukturalnych dotycz%cych tradycyjnych sektorów
gospodarki, nie móg# zosta& w pe#ni wykorzystany.
Skutkiem tego by#a nasilona czasowa migracja zarobkowa zagranic!. Od pocz%tku lat 1980.
by#a ona sta#ym elementem (yciorysu m#odych, dobrze wykszta#conych Irlandczyków. Migrowali
oni g#ównie do Wielkiej Brytanii lub (rzadziej ju() do Stanów Zjednoczonych, które w tamtym
czasie prowadzi#y do$& restrykcyjn% polityk! imigracyjn%. Jak pisz% Belchem i Tenfelde (2003),
Irlandczycy jeszcze w latach 1980. XX w. postrzegali brytyjski rynek pracy jako jednolit%
z irlandzk% przestrze" zarobkowania. Migracja do Wielkiej Brytanii, zdobycie do$wiadczenia
i pomoc rodzinie w kraju by#y niejako naturalnym wyborem przynajmniej jednego cz#onka
rodziny. Odp#yw fachowców z kraju stanowi# w latach 1980. powa(n% barier! rozwojow% Irlandii.
Analiza strumieni migracyjnych w okresie od po#owy lat 1980. do po#owy lat 1990. na tle
innych krajów UE wskazuje, (e Irlandia do 1989 r. by#a jedynym krajem UE, wykazuj%cym
dwucyfrowe warto$ci wska)nika emigracji - w promilach w stosunku do liczby ludno$ci (National
Economic and Social Council 1991).
Znacz%ca poprawa na irlandzkim rynku pracy, która zacz!#a nast!powa& wraz z rozwojem
gospodarczym od pierwszej po#owy lat 1990. XX w., wp#yn!#a na decyzje o powrocie do kraju
wielu migrantów lat 1980. oraz okresów wcze$niejszych (Karett, Trace 1998). Równie(
potomkowie emigrantów XIX w. (migrantów fali „Wielkiego G#odu” i okresów pó)niejszych)
zacz!li wchodzi& na rynek irlandzki wraz ze swoimi inwestycjami, wykorzystuj%c zasoby m#odej,
fachowej i dobrze wykszta#conej, a przy tym taniej irlandzkiej si#y roboczej. W latach 1990.
znacznie zwi!kszy# si! zasób si#y roboczej. Sytuacja ta by#a nast!pstwem kilku czynników, m.in.
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wchodzeniem na rynek pracy osób wy(u demograficznego lat 1970. Ponadto wysoki stopie"
p#odno$ci w latach 1970. spowodowa# zwi!kszenie w latach 1990. odsetka ludno$ci w wieku
produkcyjnym. Udzia# ludno$ci w wieku od 15 do 64 lat w populacji, który w latach 1980.
kszta#towa# si! na poziomie 59,8%, w roku 1999 wzrós# do 66,6% (OECD).
W latach 1990. tendencja polegaj%ca na sta#ym odp#ywie si#y roboczej uleg#a odwróceniu
(Punch, Finneran 1999). Do Irlandii zacz!#y powraca& osoby, które opu$ci#y kraj w latach 1980.,
nie widz%c dla siebie szans zawodowych w kraju rodzinnym, a ich powrót najcz!$ciej wi%za# si!
osiedleniem.
Wykres 4.3. Tempo wzrostu gospodarczego, wspó"czynnik migracji netto i stopa bezrobocia
w Irlandii
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'ród#o: Euromonitor, Global Database

Rok 1994/1995 by# rokiem prze#omowym. Irlandia po raz pierwszy od po#owy lat 70. XX
w. uzyska#a dodatnie saldo migracji. Wed#ug szacunków Eurostat w 1996 r. Irlandia zacz!#a
wykazywa& dodatnie saldo migracji w wysoko$ci 0,23% ludno$ci kraju. By#a to wielko$&
przewy(szaj%ca $redni% dla Unii Europejskiej (0,20%), a nawet Wielkiej Brytanii (0,14%), kraju
przez d#ugi czas przyjmuj%cym emigruj%cych Irlandczyków. W porównaniu z innymi „nowymi
krajami imigracyjnymi”, np. Grecj% i Hiszpani% w 1996 r., Irlandia by#a najbardziej atrakcyjnym
krajem docelowym dla migrantów.
Tabela 4.1. Trendy migracyjne w Irlandii w latach 1995 – 2004
Rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Emigracja w tys.

Imigracja w tys.
33,1
31,2
25,3
28,6
31,5
26,6
26,2
25,6
20,7
18,5

31,2
39,2
44,5
46,0
48,9
52,6
59,0
66,9
50,5
50,1

Migracja netto w tys.
1, 9
!
+ 8,0
+ 19,2
+ 17,4
+ 17,4
+ 26, 0
+ 32,8
+ 41,3
+ 29,8
+ 31,6

'ród#o: The Irish Labour Market Review 2004, FAS.
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4. 2. Skala i struktura migracji powrotnych do Irlandii
Szczegó#owe charakterystyki spo#eczno-demograficzne (m.in. miejsce urodzenia, wiek,
wykszta#cenie, stan cywilny, czas wyjazdu i powrotu) osób, które podejmowa#y migracj! oraz
wróci#y do Irlandii w porównaniu z populacj% nie-migruj%c% zosta#y szczegó#owo omówione przez
J. Fitzgeralda, T. Fahey i B. Maitre (1998) Fitz Geralda i Kearney (1998) oraz przez A. Punch i C.
Finneran (1999). Z analiz tych wynika, (e od ko"ca lat 1980. wzrasta#a liczba powracaj%cych osób,
które urodzi#y si! na terenie Irlandii (Tabela 4.2).
Tabela 4.2. Migranci d"ugookresowi i nie-migranci (w %) w latach spisów powszechnych
1986, 1991 oraz 1996
Kategoria
Migranci powrotni urodzeni w Irlandii

1986
49%

1991
53%

1996
59%

Irlandczycy urodzeni zagranic%

60%

61%

70%

Ogó#em migranci d#ugookresowi

109%

114%

129%

Nie-migranci

891%

886%

871%

100,0%
3 524 600

100,0%
3 502 400

100,0%
3 596 500

Populacja ogó#em
W liczbach absolutnych
'ród#o: Central Statistics Office

Okazuje si!, (e cz!$ciej wraca#y kobiety ni( m!(czy)ni (1018 kobiet na 1000
powracaj%cych m!(czyzn w 1986 i 1052 kobiety w 1996) , pomimo faktu, (e w strumieniach
emigracyjnych XX w. przewa(a#a m!ska cze$& populacji. W okresie od 1996 do 2002 $rednia
roczna stopa migracji netto wynosi#a +6,9 na 1000 mieszka"ców dla kobiet i +6,7 dla m!(czyzn
(Census Returns 2002). Analiza danych spisowych pokazuje, (e 1 na 8 osób w wieku od 50-64
by#a Irlandczykiem urodzonym w Irlandii i sp!dzi#a przynajmniej rok poza granicami kraju. Dane
pokazuj% równie(, (e znacz%ca liczba m#odych osób urodzonych w Irlandii znalaz#a si! w grupie
migrantów powrotnych, zw#aszcza tych urodzonych pomi!dzy 1961 a 1971, a którzy powrócili do
kraju pomi!dzy 1991 a 1996.
Okazuje si! równie(, (e najwi!cej powrotów by#o do regionów najcz!$ciej wysy#aj%cych
migrantów, tzn. zachodnio-pó#nocnej cz!$ci Irlandii; np. 20% populacji Hrabstwa Donegal
(pó#nocna cz!$& Republiki Irlandii) stanowili migranci powrotni, z czego 75% wróci#o z Wielkiej
Brytanii, a przebywali tam minimum rok.
Status spo#eczno-ekonomiczny migrantów powrotnych by# znacznie wy(szy ni( niemigruj%cej
populacji. 31,7% migrantów powrotnych uko"czy#o edukacj! na poziomie $rednim, w porównaniu
do 16,8% populacji niemigruj%cej. Powracaj%cy m!(czy)ni byli najcz!$ciej pracownikami
budowlanymi (17,9% w porównaniu do 10,9% populacji niemigruj%cej) oraz specjalistami,
technikami i pracownikami s#u(by zdrowia (19,2% w porównaniu do 8,9% populacji
niemigruj%cej). W tej ostatniej kategorii równie( kobiety by#y nadreprezentowane (37,8%
w porównaniu do 20,1% kobiet niemigruj%cych). Dane sugeruj%, (e na powrót zdecydowa#y si!
osoby dobrze wykwalifikowane, co nie oznacza, (e stopa bezrobocia w$ród powracaj%cych
równie( ros#a w tamtym okresie.
Istotn% cech% migracji powrotnych do Irlandii jest równie( grupa osób we wczesnym
okresie tworzenia rodziny (z ma#ymi dzie&mi lub dzie&mi dopiero co urodzonymi w Irlandii).
W 1996 r. cztery na pi!& irlandzkich rodzin mia#y dziecko urodzone w Irlandii, przy czym
przynajmniej jeden rodzic tego dziecka by# urodzony w Irlandii lub zagranic%. Trend ten oznacza,
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(e od po#owy lat 1990. do Irlandii zacz!li nap#ywa& ludzie m#odzi (w wieku prokreacyjnym),
chc%cy zak#ada& w Irlandii rodziny, co mo(e sugerowa& powrotn% migracj! definitywn%. Kolejn%
cech% charakterystyczn% migracji powrotnych do Irlandii jest fakt, (e ok. 10% wszystkich
migrantów powrotnych stanowili ludzie w wieku przedemerytalnym 45-64 lata (g#ównie
m!(czy)ni), co mo(e oznacza& ch!& powrotu na emerytur! do Irlandii.
Jedna z hipotez dotycz%cych irlandzkich migracji powrotnych mówi o tym, (e migranci
wracali tam, gdzie powstawa#y atrakcyjne miejsca pracy tworzone przez bezpo$rednich
inwestorów zagranicznych. W celu weryfikacji tej hipotezy zosta#y w Irlandii przeprowadzone
badania. Gdyby ta hipoteza zosta#a w pe#ni zweryfikowana pozytywnie, oznacza#oby to, (e
najwi!kszy wska)nik powrotów powinien by& na wschodnim wybrze(u, g#ównie w okolicach
Dublina. W istocie tak nie jest, jednak równie wysoki wska)nik utrzymuje si! na zachodnim
wybrze(u, w najmniej rozwini!tych hrabstwach (np. hrabstwo Mayo), gdzie wska)nik zatrudnienia
w przedsi!biorstwach BIZ jest najni(szy. Badanie to da#o podstawy do wnioskowania, (e nie
sytuacja na rynku pracy jest decyduj%cym, a na pewno nie jedynym czynnikiem sprzyjaj%cym
powrotom, ale wi!zi rodzinne i przywi%zanie do miejsca pochodzenia (Jones 2003) oraz ch!&
kszta#cenia dzieci w rodzimym systemie edukacyjnym (Walter 2002).
Mapa 4.1. Wska)nik powrotów na 1000
mieszka#ców w latach 1991-1996

Mapa 4.2. Wska)nik zatrudnienia w
przedsi%biorstwach BIZ w latach 1991-1996

'ród#o: Jones 2003: 158-159.
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4. 3. Rozwi'zania prawno-instytucjonalne i ich ewaluacja: instytucje, akty prawne
Trudno okre$li& chronologiczny pocz%tek irlandzkiej polityki emigracyjnej. Pierwsze
dzia#ania zwi%zane z zach!caniem do wyjazdu zagranic!, zw#aszcza osoby wykluczone spo#ecznie,
by#y jeszcze podejmowane przez w#adze brytyjskie (np. Orphan Emigration Scheme). Kolejne
dzia#ania, zdecydowanie nieformalne, by#y podejmowane przez Irlandzkie Pa"stwo Podziemne
i zmierza#y do zaanga(owania irlandzkich emigrantów do w#%czenia si! w walk! o niepodleg#o$&
(wsparcie finansowe i militarne oraz lobbing na rzecz wolnej Irlandii).
Po odzyskaniu niepodleg#o$ci i ukonstytuowaniu si! niezale(nej Republiki Irlandii w 1922
r. (po blisko 700 latach brytyjskiej niewoli) sytuacja gospodarcza by#a na tyle z#a, (e raczej
powodowa#a kolejne fale migracyjne- najwi!ksze lat 1950. i 1980.- a nie zach!ca#a do powrotów.
Nawet rozwi%zania dotycz%ce wsparcia rynku pracy w latach 1950. i wprowadzenie 0% podatku
korporacyjnego nie zach!ci#y Irlandczyków do powrotów. Czynniki te zadzia#a#y dopiero w latach
1990. Warto w tym miejscu wspomnie&, (e irlandzka konstytucja z 1937 r. (z poprawkami po
referendum dot. Porozumienia Wielkanocnego z 1998 r.) w art. 2 okre$laj%cym zasady
obywatelstwa osób urodzonych w Irlandii oraz tych, które prawnie zosta#y zakwalifikowane do
przyznania im irlandzkiego obywatelstwa, jednocze$nie stwierdzaj%c, (e „irlandzki naród ceni
wyj#tkow# !#czno&' z osobami o irlandzkich korzeniach, a mieszkaj#cych zagranic#, które
podzielaj# irlandzk# to"samo&' i dziedzictwo narodowe” [t#umaczenie w#asne].
W 1938 r. powsta#a jedna z pierwszych formalnych inicjatyw zmierzaj%ca do wsparcia
irlandzkich emigrantów zagranic%. Po tragicznym po(arze kwater pracowniczych, w których
zgin!#o 12 irlandzkich migrantów sezonowych, utworzono Mi!dzyresortowy Komitet ds. Migracji
Sezonowych, którego g#ównym zadaniem mia#o by& przeciwdzia#anie wyzyskowi irlandzkich
pracowników w krajach przyjmuj%cych.
Jedn% z bardziej sformalizowanych i ukonstytuowanych form aktywnej polityki
emigracyjnej Irlandii by#o utworzenie w 1984 r. tzw. Komitetu Diona, którego zadaniem mia#o by&
wsparcie organizacji charytatywnych oferuj%cych pomoc socjaln% dla irlandzkich emigrantów
w Wielkiej Brytanii. Grantem finansowym Diona21 zarz%dza do dnia dzisiejszego Komitet Diona,
który ukonstytuowa# si! jako komitet doradczy irlandzkiego rz%du w odniesieniu do pomocy
socjalnej dla irlandzkich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Grant Diona le(y w gestii Ministra
Przedsi!biorczo$ci, Handlu i Zatrudnienia i jest alokowany na wniosek Komitetu. Zarz%dza nim
Ambasada Irlandii w Londynie, a przewodnicz%cym komitetu jest Radca Handlowy. Obok
wspierania organizacji pozarz%dowych oferuj%cych pomoc najbardziej potrzebuj%cym
Irlandczykom zagranic% i finansowania bada" w zakresie potrzeb socjalnych, zadaniem Komitetu
jest równie( monitoring instrumentów i dzia#a" realizowanych w ramach brytyjskiej polityki
migracyjnej, które odnosz% si! lub nie (a powinny) do wsparcia socjalnego imigrantów. Komitet
Diona jest równie( odpowiedzialny za realizacj! programu ‘Safe Home’ adresowanego do
migrantów powrotnych w podesz#ym wieku.
Pod koniec lat 1990. opinia publiczna zacz!#a wywiera& presj! na zwi!kszenie $rodków
znajduj%cych si! w Funduszu Diona w celu jeszcze szerszego wsparcia tych Irlandczyków, którzy
nie poradzili sobie na emigracji. Argumentem przemawiaj%cym z tym by#a wielko$& tzw. pieni%dza
migracyjnego przekazywanego przez Irlandczyków do kraju.
Kolejnym przejawem dzia#a" w ramach niedookre$lonej jeszcze polityki emigracyjnej by#o
stworzenie w 1988 r., pod auspicjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Mi!dzyresortowego
Komitetu ds. Emigracji (ang. Inter-Departamental Committee on Emigration- ICE), w sk#ad
21

Dion to irlandzkie s#owo oznaczaj%ce „ochronk!”.
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którego wchodzili przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa
Przedsi!biorczo$ci, Handlu i Zatrudnienia, Spraw Socjalnych i Rodziny, Zdrowia i Dzieci,
*rodowiska i Samorz%du Lokalnego, Edukacji i Nauki oraz Agencja Pracy i Szkole" FÁS. Zakres
dzia#a" Komitetu obejmowa#:
• monitoring, we wspó#pracy z konsulatami i ambasadami irlandzkimi w krajach
przyjmuj%cych rozwi%za" prawno-instytucjonalnych w krajach przyjmuj%cych,
które mog#yby dotyka& irlandzkich emigrantów;
• wymian! informacji i pomys#ów pomi!dzy ministerstwami i agencjami rz%dowymi,
zw#aszcza w odniesieniu do pomocy przedwyjazdowej i potencja#u powrotów;
• koordynacj! wspólnych inicjatyw i dzia#a";
• przygotowanie bazy danych dotycz%cych emigracji i spraw z ni% zwi%zanych;
• identyfikowanie p#aszczyzn, w których interwencja jest niezb!dna;
• przygotowanie rekomendacji dla Ministra Spraw Zagranicznych do dalszych
dzia#a".
Kolejnym komponentem polityki w odniesieniu do migrantów powrotnych, okre$lanej
w tamtym czasie polityk% wobec Irlandzkiej Diaspory 22, by#o pierwsze wyst%pienie Prezydent
Mary Robinson na rozpocz!cie pierwszej kadencji jej prezydentury, w którym powiedzia#a ona, (e
chce reprezentowa& tych Irlandczyków, którzy s% zarówno w kraju, jak i poza nim. W kolejnym
wyst%pieniu adresowanym do obu izb irlandzkiego parlamentu, wyg#oszonym 2 lutego 1995 r.
przedmiotem by#o „70 milionów ludzi rozsianych po ca!ym &wiecie, którzy mog# uwa"a' si% za
Irlandczyków”.23 Wyst%pienie mia#o charakter symboliczny. To jego retoryka, a nie propozycja
konkretnych instrumentów, mia#a stworzy& „podatny grunt” dla powracaj%cych migrantów. Pani
Prezydent chcia#a ukierunkowa& my$lenie irlandzkiego spo#ecze"stwa, (e emigracja to nie tylko
kronika cierpie", bólu i grobów bliskich poza granicami kraju, cho& te komponenty s% g#!boko
wpisane w irlandzk% to(samo$& narodow%, ale tak(e sukces Irlandczyków, którzy potrafili podj%&
trud emigracji, dostosowa& si! do warunków kraju przyjmuj%cego, wykszta#ci& si! na emigracji lub
wykorzystywa& wykszta#cenie zdobyte w Irlandii, a które niestety, przez pewien czas, nie mog#o
zosta& wykorzystane na rodzimym rynku pracy. Istotnym postulatem z#o(onym w 1995 r. przez
Pani% Prezydent by#o wsparcie irlandzkich placówek konsularnych oraz wspó#praca rz%du
z organizacjami pozarz%dowymi, które wspieraj% irlandzkich emigrantów do dzisiaj.
W tym samym roku parlamentarna Komisja ds. Rodziny wyda#a raport pt. „Family
Network-Irish Diaspora”, w którym odnios#a si! do znaczenia emigracji i wyzwa" z ni%
zwi%zanych dla irlandzkiej rodziny.
Od po#owy lat 1990., wraz z rozwojem „tygrysa celtyckiego” irlandzka gospodarka zacz!#a
odnotowywa& powa(ne niedobory pracowników. Jednak rz%d potrzebowa# 5 lat, aby stworzy&
strategi! zmierzaj%c% do wype#niania powsta#ych niedoborów na rynku pracy pracownikami spoza
rodzimego rynku pracy, w pierwszej kolejno$ci migrantami powrotnymi, tak(e przodkami
wcze$niejszych pokole" Irlandczyków, a nast!pnie pracownikami cudzoziemskimi (w pierwszej
kolejno$ci w ramach ówczesnej UE; nast!pnie z krajów akcesyjnych-A8; a w ostatniej kolejno$ci
obywatelami krajów trzecich, spoza UE).

22 Wcze$niej

dzia#ania w#adz by#y nakierowane na zach!canie do emigracji. W 1848 zastosowano The Orphan
Emigration Scheme, które mia# zach!ca& irlandzkie sieroty do wyjazdu z Irlandii do Australii.
23
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W marcu 2000 r. rz%d irlandzki ustanowi# program „Jobs Ireland Programme” maj%cy na
celu przyci%ganie do pracy w Irlandii pracowników, którzy mieliby wype#ni& powsta#e niedobory:
w pierwszej kolejno$ci migrantami powrotnymi. Przeznaczono na ten cel 4 mln ówczesnych
funtów irlandzkich, które mia#y by& wykorzystane w latach 2000-2002. Plan ten mia# zosta&
zrealizowany przez irlandzki Urz%d Pracy i Szkole" (FÁS).
FÁS wybra# instrumenty aktywnej polityki zatrudnieniowej, które mia#y, przynajmniej
w za#o(eniu doprowadzi& do sytuacji „natychmiastowego zatrudnienia migranta powrotnego”.
Pierwsz% z p#aszczyzn aktywno$ci FÁS by#o wykorzystanie istniej%cych zasobów. W latach 1980.,
kiedy to Irlandia odnotowywa#a bardzo wysok% stop! bezrobocia (ok. 18%), irlandzki urz%d pracy
zdecydowa# si! wys#a& swoich pracowników do partnerskich urz!dów pracy krajów UE10,
w których Irlandczycy najcz!$ciej podejmowali zatrudnienie, aby wesprze& tych, którzy
poszukiwali pracy zagranic%. W 2000 r. zakres obowi%zków delegatów FÁS odwróci# si! o 180
stopni, a ich nadrz!dnym zadaniem by#o zach!canie i wspieranie Irlandczyków powracaj%cych na
rodzimy rynek pracy.
W$ród nadrz!dnych celów realizacji rz%dowego programu by#y: wytworzenie ogólnej
$wiadomo$ci, (e Irlandia jest krajem przyjaznym do (ycia i pracy; zach!cenie jak najwi!kszej
ilo$ci wykwalifikowanych pracowników (g#ownie Irlandczyków wyedukowanych w Irlandii lub
zagranic%) do podj!cia pracy na irlandzkim rynku pracy; stworzenie globalnej platformy
rekrutacyjnej dla pracodawców; partnerstwo pomi!dzy biznesem, rz%dem (wybranymi
ministerstwami oraz agencjami rz%dowymi- g#ownie FÁS i IDA) oraz agencjami rekrutacyjnymi
w celu zwi!kszenia poda(y pracy w Irlandii.
W$ród kluczowych elementów programu znajdowa#y si!: portal internetowy (http://
www.jobsireland.ie); stworzenie bazy wolnych miejsc pracy i zach!canie pracodawców do
odpowiedzi na ka(de CV migranta powrotnego; kampania informacyjna: udzia# w targach
rekrutacyjnych i w targach karier oraz organizowanie „wystaw rekrutacyjnych” prezentuj%cych
warunki (ycia i pracy w Irlandii. Dzia#ania te zrealizowano w lokalizacjach najwi!kszych skupisk
Irlandczyków: Nowej Funlandii w Kanadzie; WB: Londyn, Birmingham, Manchester, Liverpool
i Walia; Nowy Jork; Bombaj (we wspó#pracy z Enterprise Ireland); Cape Town i Johannesburg;
Berlin; Hannover (we wspó#pracy z EXPO 2000) i Kolonia; Hiszpania.
Wspomniane wystawy rekrutacyjne by#y otwierane przez irlandzkie osobisto$ci: ministrów;
znane osoby (ycia publicznego. Wystawom zawsze towarzyszy#y panele dyskusyjne, do udzia#u,
w których zawsze zapraszano indywidualnych migrantów powrotnych, którzy ju( wrócili na
irlandzki rynek pracy, aby opowiedzieli o swoich do$wiadczeniach.
Jednym z nadrz!dnych celów omawianego programu by#o wpisanie go i wspó#prezentacja
z Narodowym Planem Rozwoju, którego elementem by#o zach!canie zagranicznych inwestorów
i pracowników do realizacji inwestycji w Irlandii. Dlatego jedn% z grup docelowych programu
realizowanego przez FÁS by#o zach!canie inwestorów zagranicznych, którzy mogliby przywie)&
do kraju, w ramach transferu, irlandzkich migrantów powrotnych. Jednym z przyk#adów dzia#a"
zrealizowanych w tym zakresie by#o zorganizowanie seminarium w Nowym Jorku w Construction
Companies and Consulting Engineers z panelem ekspertów (ministrów irlandzkiego rz%du, FÁS
oraz przedstawicieli zwi%zków pracodawców) i wystaw%. Wydarzeniem zainteresowa#y si! lokalne
media, które kilkakrotnie powtarza#y relacje. Kolejnym dzia#aniem zrealizowanym w ramach
programu by#y sta#e stoisko informacyjne na dubli"skim lotnisku, które g#ównie nasila#o swoje
dzia#anie w okresach przed$wi%tecznych i wakacyjnych.
Zamierzeniem FÁS by#o równie( nawi%zanie kontaktów ze spo#eczno$ciami migranckimi
w krajach przyjmuj%cych. Wraz instytucj% medialn% Smurfit Media publikowano gazety „Irish
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Post” w Wielkiej Brytanii i „Irish Voice” w Stanach Zjednoczonych, w których zamieszczano
informacje o wystawach rekrutacyjnych oraz informacje o sytuacji bie(%cej w Irlandii w ogóle,
a w szczególno$ci na irlandzkim rynku pracy. Do przygotowania informacji dotycz%cej pracy
w Irlandii zaanga(owano profesjonaln% agencje PR, która np. przygotowa#a informacje o (yciu
i pracy w Irlandii, które rozdawano w czasie Parady *w. Patryka w Nowym Jorku.
Z analiz FÁS wynika, (e „wystawy rekrutacyjne” w latach 2000-2002 odwiedzi#o ok. 400
tys. osób. Portal internetowy by# jednym z najcz!$ciej odwiedzanych w tamtym czasie witryn
internetowych i w okresie 6 miesi!cy mia# 22 miliony odwiedzin.
W 2002 roku irlandzki Senat (Seanad), grupa reprezentuj%ca emigrantów podj!#a dzia#ania
na rzecz wzrostu uprawnie" politycznych w$ród irlandzkich emigrantów nie posiadaj%cych
irlandzkiego obywatelstwa, jednak bez wi!kszych efektów.
W 2002 r. irlandzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podj!#o dzia#ania adresowane do,
jak to wówczas okre$lono, Irlandczyków zagranic%. Specjalnie do tego celu stworzono grup!
zadaniow%, która mia#a przygotowa& raport dla ówczesnego Ministra SZ, Briana Cowena24 ,
tworz%cy podstawy zintegrowanej, spójnej i d#ugoterminowej polityki emigracyjnej Irlandii.
Po raz pierwszy starano si! podej$& do polityki emigracyjnej w sposób holistyczny:
wyra)nie okre$lone za#o(enia, plan dzia#ania oraz struktury umo(liwiaj%ce faktyczn% realizacje
zaplanowanych dzia#a".
W$ród za#o(e" programu znalaz#y si!:
•zapewnienie, (e Irlandczycy przebywaj%cy poza granicami kraju, wyemigrowali
dobrowolnie; zostali przygotowani do wyjazdu i s% zdolni do niezale(nego funkcjonowania
w spo#ecze"stwach przyjmuj%cych;
•ochrona i wsparcie Irlandczyków przebywaj%cych zagranic%, zw#aszcza tych, którzy
zostali zmuszeni do emigracji oraz popadli w marginalizacj! w kraju przyjmuj%cym;
•u#atwienie powrotów i reintegracja w irlandzkim spo#ecze"stwie, zw#aszcza chorych
i starszych;
•wsparcie Irlandczyków przebywaj%cych zagranic%, którzy kultywuj% irlandzk% to(samo$&
narodow%.
W celu wype#nienia powy(szych za#o(e" programu skonstruowano zintegrowan% strategi!
dzia#ania, która opiera#a si! na stworzeniu trzech modu#ów wsparcia: (1) dla wyje(d(aj%cych; (2)
dla przebywaj%cych zagranic%; (3) oraz dla powracaj%cych do Irlandii.
1. Modu# wsparcia dla wyje(d(aj%cych (Pre-departure services):
• przygotowanie do niezale(nego (ycia i planowania $cie(ki zawodowej w ramach
modu#u edukacyjnego na poziomie szko#y podstawowej i gimnazjum (edukacja
w spo#ecze"stwie wielokulturowym oraz w klasie maturalnej (planowanie $cie(ki
zawodowej; alternatywy wzgl!dem emigracji);
• przygotowanie wszechstronnych materia#ów informacyjnych przygotowuj%cych
potencjalnych migrantów do wyjazdu (np. we wspó#pracy z sieci% Biur Porad
Obywatelskich);
• okre$lenie zasad wsparcia finansowego dla organizacji, które zajmuj% si!
udzielaniem informacji i porad „migracyjnych”.
2. Modu# wsparcia dla Irlandczyków zagranic% (Services to the Irish Abroad):

24

„Ireland and the Irish Abroad. Report of the Task Force on Policy regarding Emigrants to the Minister for Foreign
Affairs Mr. Brian Cowen, T.D.” (August 2002).
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• promocja zasad wspó#pracy pomi!dzy instytucjami statutowymi i dobroczynnymi
w Irlandii i zagranic% zajmuj%cymi si! irlandzkimi emigrantami;
• alokacja $rodków finansowych dla organizacji dzia#aj%cych na rzecz krzewienia
irlandzkiej to(samo$ci narodowej (budowania wspólnoty, dzia#alno$& kulturalna
i sportowa);
• zlecona ekspertyza na temat faktycznych mo(liwo$ci komunikacyjnych Internetu
w docieraniu do potencjalnych migrantów w kraju i faktycznych zagranic%;
• ustanowienie Programu Nagród dla najbardziej efektywnie dzia#aj%cych instytucji
wspieraj%cych Irlandczyków zagranic%.
3. Modu# wsparcia dla migrantów powrotnych (Services to Returning Emigrants):
• ustanowienie zasad finansowania opieki zdrowotnej i socjalnej (w tym
mieszkalnictwo) dla migrantów powrotnych w podesz#ym wieku;
• wprowadzenie programu „Wakacje w Irlandii” dla Irlandczyków w podesz#ym
wieku, na sta#e mieszkaj%cych w Wielkiej Brytanii, którzy nie s% w stanie
przesiedli& si! na sta#e do Irlandii;
• wprowadzenie porad i szkole" zawodowych dla migrantów powrotnych (Agencja
Pracy i Szkole" FÁS).
Odpowiedzialno$& za polityk! wobec migrantów oraz koordynacj! wszelkich dzia#a" z ni%
zwi%zanych ponosi irlandzkie MSZ. Do tego celu pod jego auspicjami, Grupa Zadaniowa
sugerowa#a stworzenie specjalnie do tego przeznaczonej instytucji - Agencji dla Irlandczyków
Zagranic% - z bud(etem 18 milionów euro w 2003 r. i 34 milionów euro w 2005 r.- w miejsce
istniej%cego od 1988 r., a wspomnianego powy(ej, Mi!dzyresortowej Grupy ds. Emigracji.
Warto zwróci& uwag!, (e Mi!dzyresortowa Grupa ds. Emigracji przygotowa#a raport
odpowiadaj%cy na propozycje przygotowane w strategii ’Ireland and the Irish Abroad’ dla Ministra
SZ przez Grup! Zadaniow%. Wi!kszo$& z rekomendacji zosta#a przyj!ta pozytywnie, z wyj%tkiem
ustanawiania nowej instytucji okre$lanej jako Agencja dla Irlandczyków Zagranic%.
Mi!dzyresortowa Grupa ds. Emigracji sugerowa#a raczej poruszanie si! w ramach istniej%cych
struktur instytucjonalnych, zdecydowanie popar#a skoncentrowanie dzia#a" w MSZ oraz
stworzenie co$ na kszta#t Grupy Doradczej dla Ministra SZ wraz z sekretariatem ulokowanym
w MSZ, która to mia#aby koordynowa& podejmowane dzia#ania. Ostatecznie powsta# Wydzia# ds.
Irlandczyków Zagranic% w MSZ (Unit of Irish Abroad).
Wraz z rozszerzeniem UE w 2004 r. i wprowadzeniem nowych zasad w dost!pie do
irlandzkiego rynku pracy dla obywateli pa"stw trzecich, zosta#a podniesiona kwestia
podejmowania pracy w Irlandii przez osoby, które posiadaj% korzenie irlandzkie, a nie posiadaj%
irlandzkiego obywatelstwa (g#ównie Amerykanie), poniewa( ich mo(liwo$ci w podejmowaniu
pracy w Irlandii, zgodnie z zasadami polityki imigracyjnej, znacznie zosta#y ograniczone. Rz%d
irlandzki jednak konsekwentnie utrzyma# w mocy wyj$ciowe postanowienia, wprowadzaj%c jednak
tzw. Fast Track Visa System dla wysoko wykwalifikowanych pracowników spoza UE, co mia#o
u#atwia& podejmowanie pracy zw#aszcza przez tych obcokrajowców, którzy posiadaj% irlandzkie
korzenie, a nie posiadaj% irlandzkiego obywatelstwa.
W 2008 r. $wiat akademicki25 przygotowa# Position Paper, który mia#by dawa& podstawy
do stworzenia strategii wobec Irlandzkiej Diaspory. Ide% tego dokumentu jest aktywizacja
i networking istniej%cych zagranic% ró(nego rodzaju organizacji irlandzkich, nie tylko organizacji
25
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oferuj%cych wsparcie socjalne, ale tak(e ró(nego rodzaju stowarzysze", klubów, o$rodków,
towarzystw etc. Autorzy dokumentu uwa(aj%, (e tego typu „powi%zanie” jest istotne z punktu
widzenia Irlandzkiej Diaspory, poniewa( w niektórych lokalizacjach wyst!puje nagromadzenie
ró(nego rodzaju irlandzkich instytucji, a w innych nie, co mo(e sprzyja& poczuciu wyobcowania
irlandzkich emigrantów przebywaj%cych w tych miejscach, gdzie irlandzkich organizacji po prostu
nie ma. W dokumencie zwrócono uwag!, (e nie ma wyra)nej polityki pa"stwa irlandzkiego wobec
Irlandzkiej Diaspory, okre$laj%cej czytelne zasady wspó#dzia#ania, z korzy$ci% dla obu stron.
Zw#aszcza wspó#praca z organizacjami skupiaj%cymi $rodowiska specjalistów, jak np. z Irish
Network for Irish Professional in New York albo Irish Technological Ledearship Group w Dolinie
Krzemowej. W zamierzeniu autorów strategia dzia#a" wobec Irlandzkiej Diaspory powinna
odnosi& si! do ca#ego spectrum (yciowych spraw i zach!ca& do dzia#a" na rzecz kraju ojczystego:
spo#ecznych, kulturowych, politycznych oraz ekonomicznych.
Autorzy zaproponowali struktur! dzia#a" w ramach strategii:
Tabela 4.3. Struktura dzia"a# w ramach strategii dla Irlandzkiej Diaspory
Relacje

Irlandia- Irlandzka Diaspora

Wsparcie
U#atwienie, rozwój
- Pomoc socjalna, wsparcie, porady, - Sieci biznesowe i wsparcie biznesu
informacja, lobbing, pomoc prawna (Iris (Enterprise Ireland, BioLink USA-Ireland,
hAbroad Unit, konsulaty/ambasady, TechLink, UK-Ireland);
organizacja parasolowa EAN);
- Pieni%dz migracyjny i filantropia (Ireland
- Obs#uga migrantów powrotnych EAN;
Fund, IFI etc.);
- Wydarzenia kulturalne i piel!gnowanie - Wsparcie polityczne;
to(samo$ci narodowej (tak(e przez media
- Wsparcie BIZ;
publiczne RTE).
- Rynki zbytu dla irlandzkich produktów.
- Programy rekrutacji utalentowanych - Programy: „Nowy irlandzki ambasador” i
migrantów (FAS i DETE);
dla absolwentów szkó# wy(szych;

Irlandia-„nowi Irlandczycy”

- Struktury wspieraj%ce integracje - Wsparcie dla irlandzkich inwestorów
migrantów w Irlandii i ich organizacje zamierzaj%cych prowadzi& interesy w
(Minister ds. Integracji; programy krajach pochodzenia migrantów;
przeciwko rasizmowi; imigracyjne NGO;
- Budowanie relacji biznesowych pomi!dzy
grupy wsparcia.
Irlandi% a krajami pochodzenia imigrantów;
- Rozwijanie programów wymiany
kulturalnej, spo#ecznej i edukacyjnej.
- Filantropia i wsparcie socjalne
- Wzajemne wsparcie na poziomie
lokalnym, regionalnym, narodowym i
- W s p a r c i e o rg a n i z a c j i n a j c z ! $ c i e j mi! d zy na rod ow ym , z w#a s zc za t ym
odwiedzanych przez migrantów
rodakom, którzy otwieraj% nowy biznes lub
wchodz% na nowe rynki;

Irlandzka Diaspora-Irlandzka Diaspora

- Interakcja pomi!dzy spo#eczno$ciami
irlandzkimi w ró(nych cz!$ciach kraju
przyjmuj%cego, np. programy wymiany
kulturalnej, sportowej;

- Rozwój transnarodowych archiwów i
projektów zwi%zanych z dziedzictwem
narodowym.
- Filantropa wspieraj%ca imigrantów w - Budowanie linków biznesowych z
Irlandii;
imigrantami przebywaj%cymi w Irlandii i
Irlandzka Diaspora-„nowi Irlandczycy” - Dzielenie si! do$wiadczeniami zw#aszcza tworzenie nowych kana#ów biznesowych.
przez migrantów powrotnych z
imigrantami.

'ród#o: Boyle, Kitchin 2008.
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Autorzy dokumentu sugeruj% jak najszybsze stworzenie Zielonej Ksi!gi uwzgl!dniaj%cej
struktur! i propozycje dzia#a" oraz sposoby ich wdro(enia. Nast!pnie stworzenie Bia#ej Ksi!gi
i przyj!cie jej przez irlandzki parlament. Propozycja strategii jest obecnie poddawana dyskusji.
Irlandzka polityka emigracyjna, wyj$ciowo nieuporz%dkowana, sk#adaj%ca si!
z wyrywkowych inicjatyw (jak np. Komiet Diona, czy inercyjny Mi!dzyresortowy Komitet ds.
Emigracji) na prze#omie wieków XX i XXI nabra#a spójno$ci, d#ugoterminowo$ci i pewnej
konsekwencji, cho& bez wyra)nego ugruntowania legislacyjnego. Jak pokazuje powy(sza analiza
nie powsta#y (adne specyficzne instrumenty prawne w odniesieniu do migracji powrotnej,
a instrumenty, którymi pos#uguje si! rz%d maj% raczej charakter „mi!kki” (Komitety
Mi!dzyresortowe, wydzia#y w ramach ministerstw, strategie, plany dzia#ania etc.). Je(eli jaka$
sfera jest regulowana przez prawo unijne, np. transfer emerytur i rent, Irlandczycy nie stosuj%
dodatkowych rozwi%za" prawnych.
Warto w tym miejscu zauwa(y&, (e rz%d irlandzki, pomimo zmiany statusu Irlandii z kraju
emigracyjnego w kraj imigracyjny, prowadz%c od niedawna przecie( wyra)nie zorientowan% na
pozyskiwanie pracowników w ramach UE, polityk! imigracyjn%, nie zrezygnowa# z polityki
emigracyjnej. Emigracja, nawet ta krótkookresowa, tzw. gap year, jest wpisana w irlandzk%
mentalno$&. Na tym etapie tak(e potrzebne jest wsparcie, edukacja m#odzie(y, przygotowanie do
wyjazdu, umiej!tno$& samodzielnego funkcjonowania w wielokulturowych spo#ecze"stwach
przyjmuj%cych, planowanie karier, poszukiwanie alternatyw wobec emigracji. Jednocze$nie rz%d
irlandzki widzi ci%g#% konieczno$& wspierania, poprzez pomoc organizacjom charytatywnym, tych
irlandzkich emigrantów, którzy zostali wykluczeni przez spo#ecze"stwa przyjmuj%ce, a z ró(nych
wzgl!dów nie s% w stanie powróci& do rodzimego kraju (zw#aszcza Irlandczyków w Wielkiej
Brytanii) oraz emigrantów lat 1950. i 1960., którzy aktualnie s% w podesz#ym wieku (zw#aszcza
tych, którzy (yj% w krajach przyjmuj%cych w bardzo trudnych warunkach). To dla nich stworzono
specjalne programy umo(liwiaj%ce powrót osób starszych do kraju, b%d) je(eli to nie jest mo(liwe
na sta#e, to chocia( na wakacje. Istotna nadal wydaje si! by& kwestia reintegracji na irlandzkim
rynku pracy, zw#aszcza tych emigrantów, którzy przez d#ugi czas zarobkowali poza nim (w tym ma
pomaga& irlandzki Urz%d Pracy i Szkole" FÁS). Kluczowe wydaj% si! by& zagadnienia dotycz%ce
uznawalno$ci kwalifikacji i nostryfikacji dyplomów, które powierzono w Irlandii instytucjom do
tego powo#anym (tak(e w ramach konkretnych bran().
Jako podsumowanie przedstawiona jest zbiorcza chronologia irlandzkiej polityki
emigracyjnej (Wykres 4.4).
Wykres 4.4 Chronologia irlandzkiej polityki emigracyjnej
Mi!dzyresortowy
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'ród#o: opracowanie w#asne.
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Konkluzje
Irlandia jest jednym z niewielu krajów $wiata o tak niebagatelnych do$wiadczeniach
w odniesieniu do emigracji w ogóle, a w szczególno$ci do migracji powrotnych. Analiza fal
emigracyjnych ró(nych okresów pokazuje zró(nicowanie tego fenomenu pod wzgl!dem struktury
spo#eczno-demograficznej oraz kraju docelowego, do którego docierali irlandzcy emigranci
(jednak z dominacj% USA i Wielkiej Brytanii). Warto jednak zwróci& uwag!, (e o ile ludzie
wyje(d(ali w ró(nych okresach, o tyle mog% wraca& (je$li nie oni sami, to ich dzieci) w zbli(onym
czasie. Powroty migrantów ró(nych fal emigracyjnych do Irlandii trwaj% nieprzerwanie od 1996 i
nasili#y si! na prze#omie wieków XX i XXI.
Jak pokazuje analiza danych spisowych, wracaj% ludzie o wysokim kapitale ludzkim, którzy
przyczyniaj% si! do irlandzkiego wzrostu gospodarczego. Nie oznacza to jednak, (e w$ród
migrantów powrotnych nie ma ludzi, którzy nie do$wiadczyli stanu bezrobocia. Im tak(e, a mo(e
przede wszystkim, potrzebne jest wsparcie po powrocie (najcz!$ciej oferowane przez irlandzki
Urz%d Pracy i Szkle" FÁS).
W przypadku irlandzkim teza, (e dobre miejsca pracy, zw#aszcza te zwi%zane
z bezpo$rednimi inwestycjami zagranicznymi, przyci%gaj% emigrantów do powrotu, nie zosta#a w
pe#ni potwierdzona. Okazuje si!, (e równie wa(nym, a mo(e nawet wa(niejszym czynnikiem s%
wi!zi rodzinne i przywi%zanie do miejsca pochodzenia. W wielu przypadkach migranci wracaj%
tam, sk%d wyjechali.
Wyj$ciowo chaotyczna, reakcyjna polityka emigracyjna Irlandii, obecnie zintegrowana,
spójna, wielowymiarowa i d#ugoterminowa jest przyk#adem polityki budowanej od podstaw.
Jednak w dalszym ci%gu irlandzka polityka emigracyjna nie jest zakorzeniona legislacyjnie, co
mo(e oznacza& pewne ograniczenia w skuteczno$ci dzia#a". Warto zwróci& uwag! na
uwzgl!dnienie w ramach irlandzkiej polityki emigracyjnej wsparcia dla wyje(d(aj%cych,
przebywaj%cych zagranic% oraz powracaj%cych z zagranicy. Podzia# szczegó#owych dzia#a" na owe
trzy modu#y sprzyja kompletno$ci z jednej strony, i skuteczno$ci z drugiej w odniesieniu do
realizacji priorytetów i wydatkowania bud(etu. Centraln% osi% polityki emigracyjnej Irlandii
wydaje si! by& wsparcie i networking organizacji (przede wszystkim charytatywnych) dzia#aj%cych
na rzecz Irlandczyków zarówno przebywaj%cych w kraju emigracji, jak i powracaj%cych z
zagranicy. Szczególny jednak nacisk wydaje si! by& po#o(ony na wsparcie osób wykluczonych
spo#ecznie w krajach przyjmuj%cych oraz wsparcie osób starszych.
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