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Postrzeganie

THE PROBLEM of the refugee - political, racial, 
religious - is as old as man. It becomes acute in 
every cruel and intolerant age. 

The present age is cruel and intolerant; and many 
people who are not either are nevertheless satiated 
of pity, so that they no longer react to tales of 
horror and injustice as they once would have done.

Źródło: H. F. Armstrong, Introduction w: 
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Źródło: https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean (04-04-2017)

Źródło: 1.2 million first time asylum seekers registered in 
2016, News Releases 46/2017, Eurostat 16.03.2017
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Kraje pochodzenia:
Sudan Południowy 800.000
Somalia 1.100.000
Afganistan 2.700.000
Syria 4.900.000
Palestyna 5.200.000

http://www.aljazeera.com/news/2016/10/ten-countries-host-world-refugees-report-161004042014076.html


Rola mediów

• Przed 2015 rokiem sporadyczne 
artykuły dotyczące uchodźców, 
częściej pojawiały się teksty na 
temat migrantów

• Teksty dotyczące uchodźców były 
„akcyjne”, dotyczy na przykład 
sytuacji w ośrodkach strzeżonych 
dla cudzoziemców

• Media społecznościowe

• Mowa nienawiści

• „Fake news”



Polskie społeczeństwo 
a migranci i uchodźcy

• Na podstawie komunikatów z badań CBOS.

• Rocznie CBOS publikuje około 200 komunikatów 
z badań, które obejmują wszystkie istotne dla 
społeczeństwa polskiego problemy .
(Źródło: http://www.cbos.pl/PL/o_firmie/o_firmie.php 04-04-2017)

• Problem migracji do Polski: 1992, 2015 (4), 2016

• Problem uchodźstwa: 1992, 1997, 1999, 2005, 
2015 (6), 2016 (10), 2017 (1)

http://www.cbos.pl/PL/o_firmie/o_firmie.php 04-04-2017


Obraz z wyników badań - migranci

• W stosunku do lat 90’ lepszy stosunek do 
imigracji

• W 2015 zmiana (w stosunku do 2005) w opinii 
Polaków na temat, czy Polska potrzebuje 
imigrantów

• Na tle państw Grupy Wyszehradzkiej Polska 
jest najbardziej otwartym państwem 
o najniższym poczuciu lęku



Obraz z wyników badań – uchodźcy (1)

• Generalnie  stosunek  Polaków  do  udzielania  
pomocy  uchodźcom  jest  pozytywny. Sprzeciw  
wobec  ich  przyjmowania  wyraża  zdecydowana  
mniejszość. – początek 2015. Do końca 2015 
kilkukrotnie odsetek Polaków wyrażających 
pozytywne opinie się zmieniał.

• Na koniec 2015 ponad połowa Polaków wyraża 
sprzeciw wobec przyjmowania uchodźców 
z krajów objętych konfliktami zbrojnymi.



Obraz z wyników badań – uchodźcy (2)

Źródło: Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców, Komunikat z Badań nr 1/2017, CBOS 2017, s. 2 



Uchodźca

to osoba (migrant), która „[...] na skutek
uzasadnionej obawy przed prześladowaniem
z powodu swojej rasy, religii, narodowości,
przynależności do określonej grupy społecznej lub
z powodu przekonań politycznych przebywa poza
granicami państwa, którego jest obywatelem i nie
może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać
z ochrony tego państwa, albo która nie ma żadnego
obywatelstwa i znajdując się na skutek podobnych
zdarzeń poza państwem swojego dawnego stałego
zamieszkania, nie może lub nie chce z powodu tych
obaw powrócić do tego państwa”.

Źródło: Konwencja Genewska – Konwencja dotycząca statusu uchodźców sporządzonej w Genewie dn. 28 lipca 1951 roku 
(Dz.U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515).



Tymczasem niechęć do innych narodów 
systematycznie rośnie. Pomiędzy 2010 a 2016 
rokiem wzrosła ona do niemal wszystkich 
ankietowanych przez CBOS narodów 
(wzrost od kilku do ponad 20 punktów 
procentowych). Wzrost ksenofobii dotyczy 
szczególnie młodych ludzi.

Źródło: https://oko.press/mit-polskiego-euroentuzjazmu-chcemy-ani-euro-ani-imigrantow-chcemy-
suwerennosci/ (04-04-2017)
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