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Wykaz najcz´Êciej u˝ywanych skrótów

BÂ Bank Âwiatowy (ang. WB)

EPS Europejska Polityka Sàsiedztwa

IDPs Osoby wewn´trznie przesiedlone 
(ang. internally displaced persons)

ILO Mi´dzynarodowa Organizacja Pracy

IOM Mi´dzynarodowa Organizacja Migracji

ICMPD Mi´dzynarodowy OÊrodek 
ds. Rozwoju Polityki Migracyjnej

JHA sprawiedliwoÊç i sprawy wewn´trzne

MFW Mi´dzynarodowy Fundusz Walutowy (ang. IMF)

OBWE Organizacja Bezpieczeƒstwa 
i Wspó∏pracy w Europie (ang. OSCE)

ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych

UNHCR Urzàd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych 
ds. Uchodêców

WNP Wspólnota Niepodleg∏ych Paƒstw
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Wprowadzenie

W ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i w ca∏ej Europie problematyka
migracji mi´dzynarodowych przekszta∏ci∏a si´ z zagadnienia zajmujàcego
wàskà grup´ analityków i urz´dników w sfer´ zainteresowania szerokich
kr´gów spo∏ecznych i wa˝ny element polityki paƒstwa. Wzros∏o znaczenie
migracji jako przedmiotu debaty publicznej. Wynika to z pojawienia si´ od-
miennych od dotychczasowych wyzwaƒ migracyjnych, wymagajàcych prze-
prowadzenia nowych badaƒ i dokonania zmian w polityce rzàdów. W wymiarze
globalnym zwi´kszy∏a si´ ogólna liczba migrantów (wed∏ug Departamentu
LudnoÊci ONZ obecnie na Êwiecie jest ich oko∏o 200 mln – jeszcze w 1980
roku by∏o ich dwa razy mniej), wzros∏o uczestnictwo kobiet w procesach mi-
gracyjnych, a imigracja zarobkowa sta∏a si´ trwa∏ym elementem krajowych
rynków pracy. Stale post´puje te˝ proces skupiania si´ migrantów w kilku
najbardziej rozwini´tych rejonach globu. W Europie migracja sta∏a si´ kluczo-
wym zagadnieniem debaty spo∏ecznej w Êwietle coraz ostrzej rysujàcych si´
trudnoÊci z integracjà migrantów, jak te˝ pog∏´biajàcego si´ kryzysu demo-
graficznego.

W ramach Unii Europejskiej mo˝na zaobserwowaç tendencj´ do coraz g∏´b-
szego umi´dzynarodowienia problematyki migracyjnej, co wymaga zmiany
dotychczasowych narodowych koncepcji polityki migracyjnej. Polska dotych-
czas nie wypracowa∏a zwartej koncepcji w∏asnej polityki migracyjnej. Masowa
migracja zarobkowa osób m∏odych, kryzys demograficzny, powi´kszajàce si´
luki na rynku pracy zmuszajà jednak do pilnego zaj´cia si´ tym problemem.

Obszar Europy Wschodniej i Kaukazu Po∏udniowego charakteryzuje si´ w∏asnà
specyfikà migracyjnà. Z racji ostatnich dwóch fal rozszerzenia Unii Europej-
skiej obszar ten coraz silniej uczestniczy w wymianie migracyjnej z krajami
UE. W tej sytuacji Unia Europejska zapewne b´dzie uwa˝niej obserwowaç
przep∏ywy migracyjne na obszarze by∏ego ZSRR. Niniejszà publikacj´ nale˝y
traktowaç jako analiz´ dà˝àcà w∏aÊnie do rozpoznania oraz usystematy-
zowania g∏ównych trendów migracyjnych wyst´pujàcych we wschodnim
sàsiedztwie UE. Opracowanie zawiera zarówno analizy poÊwi´cone tenden-
cjom ogólnym, jak te˝ sytuacji migracyjnej poszczególnych paƒstw obszaru.
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Przedmiotem opracowania sà wyzwania migracyjne wyst´pujàce w krajach
Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Bia∏oruÊ, Mo∏dawia) i Kaukazu Po∏udnio-
wego (Azerbejd˝an, Gruzja, Armenia), a zatem w tych paƒstwach by∏ego
Zwiàzku Radzieckiego, które graniczà lub w przewidywanej przysz∏oÊci
b´dà graniczyç z terytorium Unii Europejskiej oraz sà adresatami Europej-
skiej Polityki Sàsiedztwa (EPS). Nieuwzgl´dnione w opracowaniu Litwa, ¸otwa
i Estonia sà cz∏onkami UE, zaÊ paƒstwa Azji Centralnej nie uczestniczà w EPS.
Jednak ze wzgl´du na liczne wspó∏zale˝noÊci prawne i faktyczne wyst´pu-
jàce w ramach Wspólnoty Niepodleg∏ych Paƒstw, tam gdzie jest to uzasad-
nione, omawiana problematyka zostanie przedstawiona w perspektywie
ca∏ego obszaru.

Bioràc pod uwag´ trudnoÊci w definiowaniu zjawiska migracji mi´dzynaro-
dowych, na potrzeby publikacji przyj´to najbardziej ogólnà definicj´ tego po-
j´cia. Przez migracje mi´dzynarodowe b´dziemy rozumieç ka˝de przemiesz-
czenie si´ osoby poza granice kraju swojego pobytu z wy∏àczeniem wyjazdów
typu turystycznego czy s∏u˝bowego. Z punktu widzenia danego kraju mi-
granci sà imigrantami bàdê emigrantami, tj. osobami przybywajàcymi lub
opuszczajàcymi to paƒstwo. Migrantów b´dziemy tak˝e dzieliç na sta∏ych
i czasowych. Specyfika sytuacji migracyjnej na obszarze poradzieckim po-
woduje, ˝e nie mo˝na zastosowaç zalecanej przez ONZ typologii migrantów
czasowych – dzielàcej ich na migrantów d∏ugoterminowych (powy˝ej 12 mie-
si´cy) i krótkoterminowych. Najbardziej charakterystyczne dla tego obszaru
sà bowiem (poza legalnymi migracjami osiedleƒczymi) nieuregulowane wy-
jazdy czasowe, tzn. takie, których czasu trwania nie mo˝na okreÊliç. Podob-
ne trudnoÊci nastr´cza stosowanie terminologii uchodêczej przyj´tej przez
UNHCR, m.in. dlatego, ˝e wiele paƒstw w pierwszym okresie istnienia przy-
j´∏o zupe∏nie odmienne rozwiàzania prawne, np. rejestrujàc uciekinierów jako
migrantów przymusowych.

Dane statystyczne prezentowane w publikacji powinny byç traktowane z os-
tro˝noÊcià. Ich niepe∏na wiarygodnoÊç wynika zarówno z nieefektywnoÊci
systemów rejestracji migracji paƒstw omawianego obszaru, jak te˝ ich nie-
dostosowania metodologicznego. Wypracowane dla ÊciÊle reglamentowanych
przemieszczeƒ ludzi z czasów ZSRR, nie sà w stanie uchwyciç migracji cza-
sowych charakterystycznych dla obecnej epoki. Statystyki obejmujà zazwy-
czaj tych emigrantów, którzy oficjalnie zlikwidowali swoje gospodarstwa
domowe i wyjechali na sta∏e. Wa˝ny problem stanowi tak˝e niejednorod-
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noÊç stosowanych definicji migracji oraz metod zbierania danych. Utrudnia to
porównanie uzyskanych danych. Pytaniem otwartym pozostaje, czy stoso-
wana w innych rejonach Êwiata metodologia jest w stanie rozpoznaç wszys-
tkie typy przep∏ywów migracyjnych wyst´pujàcych w Europie Wschodniej
i na Kaukazie Po∏udniowym. Kolejny problem stwarza ma∏o rozbudowana
struktura zbieranych danych (szczególnie w biedniejszych krajach obszaru).
TrudnoÊci w uchwyceniu ca∏oÊci przep∏ywów migracyjnych powodujà, ˝e
w∏adze omawianych paƒstw niekiedy uzupe∏niajà dane dostarczane im przez
urz´dy meldunkowe, czyli tzw. OWIR-y (Oddzia∏y Wiz i Rejestracji) o statys-
tyki przekroczeƒ granicy. Jako wa˝ne êród∏o, wyrównujàce braki bie˝àcej
statystyki, traktowane sà tak˝e wyniki spisów powszechnych. Przytoczone
dane bezsprzecznie jednak dajà mo˝liwoÊç uchwycenia pewnych trendów,
w tym struktury i ewolucji przep∏ywów migracyjnych.

Niniejsza publikacja powsta∏a na podstawie analizy: dost´pnych materia∏ów
statystycznych, dokumentów rzàdowych, opracowaƒ oÊrodków analitycznych
i organizacji mi´dzynarodowych, gazet i czasopism z krajów zainteresowania.
Wa˝nà rol´ w przygotowaniu materia∏u odegra∏y tak˝e wyjazdy ekspertów
do poszczególnych paƒstw omawianego obszaru. Opracowanie sk∏ada si´
z trzech cz´Êci:
1. omawiajàcej uwarunkowania procesów migracyjnych na obszarze Europy
Wschodniej i Kaukazu Po∏udniowego, w tym uwarunkowania graniczne,
spo∏eczno-ekonomiczne oraz demograficzne;
2. przedstawiajàcej cechy ogólne procesów migracyjnych charakterystycz-
nych dla wschodniego sàsiedztwa UE;
3. zawierajàcej charakterystyk´ trendów migracyjnych i polityki migracyjnej
poszczególnych paƒstw obszaru.

Publikacja prezentuje wy∏àcznie wnioski i opinie autorów.
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Tezy

Tezy ogólne

1. Genezy wspó∏czesnych ruchów migracyjnych na obszarze Europy Wscho-
dniej i Kaukazu Po∏udniowego nale˝y poszukiwaç we wspólnym dziedzictwie
historycznym tego obszaru oraz masowych przemieszczeniach ludnoÊci, jakie
nastàpi∏y w XX wieku. Po upadku Zwiàzku Radzieckiego migracje zewn´trzne
stanowi∏y przede wszystkim funkcj´ kryzysów polityczno-etnicznych, jakie
wystàpi∏y w zwiàzku z formowaniem przez nowo powsta∏e kraje swojej to˝sa-
moÊci paƒstwowej. Od po∏owy lat 90. migracje nabra∏y charakteru ekonomicz-
nego i zacz´∏y równowa˝yç skutki problemów spo∏eczno-ekonomicznych
w biedniejszych krajach obszaru i dostarczaç pracowników dla powstajàcych
rynków pracy w bogatszych paƒstwach.

2. Wa˝nym czynnikiem wp∏ywajàcym na kszta∏t ruchów migracyjnych na
omawianym obszarze jest stosunkowo du˝a transparentnoÊç granic paƒst-
wowych, a tak˝e obowiàzujàcy na nich re˝im przekraczania granicy. Na wielu
odcinkach nie przeprowadzono demarkacji ani nawet pe∏nej delimitacji. Skom-
plikowana sytuacja panuje na Kaukazie Po∏udniowym i w Mo∏dawii, gdzie
funkcjonujà samozwaƒcze quasi-paƒstwa kontrolujàce fragmenty granic.
Mimo tendencji do zaostrzania zasad ruchu osobowego pomi´dzy poszcze-
gólnymi paƒstwami obszaru, nadal obowiàzuje stosunkowo liberalny re˝im
graniczny. Regu∏à jest ruch bezwizowy, poza relacjami pomi´dzy Rosjà i Gruzjà
oraz pomi´dzy Armenià i Azerbejd˝anem.

3. Po rozpadzie ZSRR wszystkie paƒstwa omawianego obszaru odczu∏y zna-
czàcy spadek dochodów i poziomu ˝ycia ludnoÊci. Notowany od kilku lat
wzrost ekonomiczny nie jest w stanie odwróciç sk∏onnoÊci spo∏eczeƒstw do
emigracji zarobkowej, gdy˝ nie towarzyszy mu równomierny rozwój rynków
pracy oraz wzrost p∏ac. Widoczne zró˝nicowanie w tempie rozwoju ekono-
micznego pozwala na podzielenie obszaru wschodniego sàsiedztwa UE na
dwie grupy: paƒstwa o Êrednim dochodzie (Rosja, Bia∏oruÊ, Ukraina) oraz paƒ-
stwa o niskim dochodzie (Mo∏dawia, Azerbejd˝an, Gruzja, Armenia). Wpraw-
dzie emigracja zarobkowa jest obecna tak˝e w paƒstwach wchodzàcych
w sk∏ad pierwszej grupy (zw∏aszcza na Ukrainie), jednak kraje te nie sà uza-
le˝nione od transferów finansowych przesy∏anych przez emigrantów.
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4. Proces rozpadu ZSRR zbieg∏ si´ w czasie z narastajàcymi objawami g∏´bo-
kiego kryzysu demograficznego. Dotknà∏ on szczególnie pó∏nocno-zachod-
nie obszary by∏ego imperium. Od poczàtku lat 90. Rosja, Ukraina i Bia∏oruÊ
notujà pog∏´biajàcy si´ ujemny przyrost naturalny. Na Kaukazie Po∏udniowym
tak˝e dosz∏o do znacznego spadku liczby ludnoÊci, ale by∏ on spowodowany
przede wszystkim nasilonà migracjà, wywo∏anà g∏´bokim kryzysem gospo-
darczym i konfliktami zbrojnymi. Trendy wskazujà, ˝e negatywne tendencje
w sytuacji demograficznej poszczególnych paƒstw regionu b´dà si´ jeszcze
pog∏´bia∏y. Prognozy dla Rosji i Ukrainy nie wykluczajà zmniejszenia si´ licz-
by ludnoÊci do po∏owy XXI wieku o ponad 30%. Tylko migracje zewn´trzne
mogà z∏agodziç negatywne skutki tych procesów. W tym kontekÊcie roÊnie
znaczenie paƒstw Azji Centralnej, które wcià˝ majà znaczny przyrost natu-
ralny, a ich poziom rozwoju jest ni˝szy ni˝ w pozosta∏ych paƒstwach b. ZSRR.

5. Ruchy migracyjne w paƒstwach Europy Wschodniej oraz Kaukazu Po∏ud-
niowego charakteryzujà si´ podobnà intensywnoÊcià oraz trendami rozwoju.
Procesy te by∏y najbardziej gwa∏towne bezpoÊrednio po rozpadzie ZSRR, obec-
nie majà tendencj´ do stopniowej stabilizacji. W du˝ym uproszczeniu ruchy
migracyjne wyst´pujàce w tym regionie mo˝na podzieliç na migracje etniczne
i migracje zarobkowe. Obecnie dominujàcym trendem jest migracja zarobko-
wa (w du˝ej mierze nielegalna), w niektórych krajach – zw∏aszcza w Rosji –
wzrasta znaczenie repatriacji. Wi´kszoÊç przep∏ywów migracyjnych na obsza-
rze poradzieckim nadal odbywa si´ w jego ramach (z wyjàtkiem paƒstw
ba∏tyckich). Kolejnà wspólnà cechà ruchów migracyjnych jest ich przewa˝a-
jàcy nieuregulowany prawnie charakter.

6. Procesy te sta∏y si´ tak˝e cechà dystynktywnà omawianego obszaru.
Paƒstwa wschodniego sàsiedztwa UE podzieli∏y si´ w pewnym uproszczeniu
na dwie grupy: kraje imigracyjne (Rosja, w mniejszym stopniu Bia∏oruÊ) oraz
kraje emigracyjne (Mo∏dawia, Armenia, Gruzja, w mniejszym stopniu Ukraina
oraz Azerbejd˝an). Bardzo ró˝ne jest tak˝e zagro˝enie nielegalnà migracjà
tranzytowà – od Ukrainy, le˝àcej na g∏ównym szlaku nielegalnej migracji
z Azji Po∏udniowej do Europy, po Armeni´ po∏o˝onà na peryferiach tranzyto-
wych ruchów migracyjnych. Cztery paƒstwa (kraje kaukaskie oraz Mo∏dawia)
doÊwiadczy∏y konfliktów zbrojnych na swoim obszarze i masowych ucieczek
ludnoÊci. Jednà z konsekwencji tych konfliktów jest obecnoÊç du˝ej liczby
uchodêców i osób wewn´trznie przesiedlonych.
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7. Nowym fenomenem, z jakim po upadku ZSRR zetkn´∏y si´ jego paƒstwa
sukcesyjne, jest nieregularna migracja tranzytowa z Azji (Azja Po∏udniowo-
-Wschodnia, Bliski i Ârodkowy Wschód), Afryki oraz paƒstw obszaru Wspól-
noty Niepodleg∏ych Paƒstw do krajów Europy Zachodniej. NielegalnoÊç tego
procederu powoduje, ˝e trudno jest oszacowaç jego realnà skal´ oraz dyna-
mik´ i oceniç skal´ zagro˝eƒ zwiàzanych z tym zjawiskiem. Bezsprzecznie
jednak jest to du˝e obcià˝enie dla tworzàcych si´ dopiero systemów zarzà-
dzania migracjami paƒstw WNP.

8. Polityka migracyjna poszczególnych paƒstw Europy Wschodniej i Kauka-
zu Po∏udniowego znajduje si´ na ró˝nym poziomie zaawansowania. Jednak
systemy migracyjne wszystkich omawianych paƒstw charakteryzujà si´ kil-
koma wspólnymi cechami, takimi jak: selektywnoÊç, braki w prawodawstwie
oraz zapleczu instytucjonalnym, represyjnoÊç, wysoki poziom wspó∏pracy
mi´dzynarodowej. Na polityk´ migracyjnà wp∏yw majà równie˝ typowe pro-
blemy krajów znajdujàcych si´ w procesie transformacji: s∏aboÊç instytucji,
nadmierny biurokratyzm, korupcja, chaos organizacyjny. Zbyt póêno, bo za-
ledwie kilka lat temu, zaj´to si´ problemem migracji zarobkowej.

Tezy dotyczàce poszczególnych paƒstw

ROSJA

Diaspora rosyjskoj´zyczna jest najliczniejszà na obszarze Wspólnoty Niepod-
leg∏ych Paƒstw, a poziom ˝ycia w Federacji Rosyjskiej wy˝szy ni˝ w wi´k-
szoÊci sàsiednich krajów, co sprawia, ˝e Rosja ma stale dodatnie saldo migra-
cyjne. Na poczàtku lat 90. migracja rekompensowa∏a wi´kszoÊç strat ludnoÊ-
ciowych wynikajàcych z ujemnego przyrostu naturalnego Rosji, obecnie ta
proporcja znaczàco zmala∏a.
O ile w poczàtkowym okresie najwi´ksze znaczenie wÊród przep∏ywów mi-
gracyjnych mia∏a migracja etniczna, o tyle obecnie – migracja zarobkowa
(w znacznej cz´Êci nielegalna). Rosja jest najwi´kszym rynkiem pracy, wch∏a-
niajàcym nadwy˝ki si∏y roboczej z sàsiednich paƒstw. Wyjazdy samych Rosjan,
w poszukiwaniu pracy, nie majà du˝ej skali. Znaczenie Federacji Rosyjskiej
jako szlaku nielegalnej migracji wydaje si´ maleç, gdy˝ stale rosnà logisty-
czne koszty przemytu, przy jednoczesnym wzroÊcie stopnia ryzyka.
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Rosji uda∏o si´ stworzyç zr´by systemu zarzàdzania politykà migracyjnà.
Jego efektywnoÊç obni˝ajà jednak ciàg∏e reorganizacje, brak sprecyzowanych
za∏o˝eƒ polityki migracyjnej, nadmierna represyjnoÊç struktur paƒstwowych
oraz korupcja. Polityka Rosji, tak˝e w dziedzinie migracji, nosi pi´tno tradycji
imperialnych, co szczególnie silnie odciska si´ na sferze kontaktów mi´dzy-
narodowych. Najwa˝niejszymi partnerami sà dla Rosji w tym zakresie Unia
Europejska i paƒstwa WNP. W kontaktach z UE Moskwa k∏adzie nacisk na
kwestie bezpieczeƒstwa i swobod´ podró˝owania, natomiast obszar WNP
jest coraz cz´Êciej traktowany jako rezerwuar taniej si∏y roboczej i reemi-
grantów, mogàcych z∏agodziç negatywne skutki kryzysu demograficznego.

UKRAINA

Kryzys spo∏eczno-ekonomiczny, jaki dotknà∏ Ukrain´ w latach 90., wywo∏a∏
zwi´kszonà emigracj´ jej ludnoÊci – zarówno sta∏à, jak i czasowà. Dopiero
w roku 2005, po raz pierwszy od wielu lat, saldo migracyjne Ukrainy osiàg-
n´∏o wartoÊç dodatnià. Zgodnie z oficjalnymi danymi, w latach 1991–2004
z Ukrainy wyjecha∏o ponad 2,5 mln mieszkaƒców, a przyby∏o ok. 2,2 mln.
Poza granicami kraju znajduje si´ te˝ kilkumilionowa rzesza migrantów
zarobkowych. Ich g∏ównymi krajami docelowymi sà: Federacja Rosyjska, Pol-
ska, W∏ochy i Portugalia. Przez Ukrain´ przechodzi intensywna migracja tran-
zytowa. G∏ówny kana∏ przerzutu imigrantów przez obszar Eurazji przecina
granic´ rosyjsko-ukraiƒskà, a nast´pnie przez terytorium Ukrainy zmierza
w kierunku zachodnich granic tego paƒstwa.

Tworzenie systemu zarzàdzania migracjà nie zosta∏o na Ukrainie zakoƒczo-
ne. Od kilku lat zapowiadana jest reforma administracyjna kraju, która ma
objàç obecne struktury odpowiedzialne za kwestie migracyjne. Ukraina przy-
j´∏a pakiet podstawowych dokumentów z dziedziny migracji i uchodêstwa
oraz opracowa∏a ogólne za∏o˝enia polityki migracyjnej. Ukraiƒska polityka
migracyjna cierpi jednak na doraênoÊç. Wydaje si´, ˝e g∏ówne jej cele to nie-
dopuszczenie do przekszta∏cenia si´ kraju w oÊrodek nielegalnej imigracji
oraz ucywilizowanie migracji zarobkowej swoich obywateli. Celami polityki
zewn´trznej Ukrainy w dziedzinie migracji sà: umo˝liwienie jej obywatelom
swobodnego podró˝owania za granic´ i podejmowania tam pracy oraz uzys-
kanie ze strony wspólnoty mi´dzynarodowej pomocy finansowej i doradczej
w sferze walki z nielegalnà migracjà.
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BIA¸ORUÂ

Obecnie legalne ruchy migracyjne na Bia∏orusi nie odznaczajà si´ du˝à inten-
sywnoÊcià i nie majà du˝ego wp∏ywu na sytuacj´ gospodarczà i demogra-
ficznà kraju. Bia∏oruÊ odnotowuje dodatnie saldo migracyjne, które jednak
stopniowo maleje. Nieregularna emigracja ekonomiczna mo˝e dotyczyç kilku-
dziesi´ciu tysi´cy Bia∏orusinów, pracujàcych przede wszystkim w Rosji oraz
Polsce. Bia∏oruÊ stanowi dla UE pewne wyzwanie jako kraj tranzytowy dla
nielegalnych migrantów. Z drugiej strony w∏adze bia∏oruskie majà sk∏onnoÊç
do wyolbrzymiania zagro˝enia nielegalnà migracjà i wykorzystywania tego
zjawiska jako sztandarowego has∏a propagandowego w dialogu z krajami
zachodnimi.

System zarzàdzania politykà migracyjnà znajduje si´ w r´kach struktur si∏o-
wych. Priorytetem sà kwestie bezpieczeƒstwa.
Szczàtkowe programy integracyjne realizowane sà g∏ównie przez organizacje
mi´dzynarodowe i pozarzàdowe. System ten jest coraz bardziej podporzàd-
kowywany kwestii kontroli spo∏eczeƒstwa. W ostatnich dwóch latach w∏adze
bia∏oruskie przyj´∏y szereg przepisów utrudniajàcych wyjazd z kraju obywa-
teli oraz nap∏yw cudzoziemców. Instrumenty te pozwalajà w∏adzom kontro-
lowaç przep∏yw osób pod kàtem dzia∏alnoÊci politycznej migrantów. Polityka
w∏adz bia∏oruskich doprowadzi∏a do znacznego ograniczenia mo˝liwoÊci dzia-
∏ania tego paƒstwa na arenie mi´dzynarodowej. W tej sytuacji Miƒsk jest
niejako skazany na rozwój wspó∏pracy w ramach WNP.

MO¸DAWIA

Od momentu rozpadu ZSRR Mo∏dawia ma ujemny bilans migracyjny. Jest
krajem pochodzenia licznych emigrantów zarobkowych, jednak sama le˝y na
uboczu g∏ównych ruchów tranzytowych na obszarze WNP. Sytuacja ta mo˝e
ulec zmianie w zwiàzku z niedawnym rozszerzeniem Unii Europejskiej o Ru-
muni´ i Bu∏gari´. Skala emigracji zarobkowej nale˝y do najwa˝niejszych pro-
blemów spo∏eczno-ekonomicznych Mo∏dawii. Jak si´ szacuje, poza granicami
kraju pracuje, zwykle nielegalnie, nawet ok. 600 tys. Mo∏dawian.

W Mo∏dawii istniejà rozbudowane struktury rzàdowe zajmujàce si´ kwes-
tiami migracyjnymi oraz podstawowe dokumenty koncepcyjne poÊwi´cone
tym zagadnieniom. Brakuje jednak skutecznych mechanizmów implementa-
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cyjnych, m.in. w sferze rejestrowania przep∏ywów migracyjnych czy zwal-
czania nielegalnej migracji. W∏adze dà˝à do przej´cia kontroli nad migracjà
zarobkowà poprzez podpisywanie z innymi paƒstwami umów legalizujàcych
pobyt i zatrudnienie Mo∏dawian za granicà. Szans´ na uporzàdkowanie syste-
mu zarzàdzania migracjami oraz popraw´ kontroli granic stwarza wspó∏praca
Mo∏dawii z Unià Europejskà. Kluczowe pozostajà tak˝e stosunki z Rosjà. Jest
ona najwi´kszym rynkiem pracy dla mo∏dawskich emigrantów zarobkowych,
a jej wp∏yw na sytuacj´ w Naddniestrzu trudno przeceniç.

AZERBEJD˚AN

Azerbejd˝an jest krajem o intensywnych, aczkolwiek malejàcych przep∏y-
wach migracyjnych. Najwi´ksze ruchy migracyjne przypad∏y na prze∏om lat
80. i 90., kiedy to w wyniku konfliktu z Armenià z Azerbejd˝anu wyjecha∏a
niemal ca∏a populacja ormiaƒska (z wyjàtkiem Górskiego Karabachu), a przy-
by∏a rzesza uchodêców azerskich z Armenii oraz Karabachu. Obecnie podsta-
wowym trendem jest emigracja zarobkowa. G∏ównym docelowym krajem
tego typu wyjazdów pozostaje Rosja. Azerbejd˝an stopniowo staje si´ paƒs-
twem tranzytowym i docelowym dla imigrantów i uchodêców z Bliskiego
Wschodu oraz Azji Po∏udniowej. Na uwag´ zas∏uguje te˝ obecnoÊç du˝ej
rzeszy osób wewn´trznie przesiedlonych – uciekinierów z konfliktu kara-
baskiego.

W∏adze próbujà stworzyç ca∏oÊciowy system zarzàdzania migracjà. Mimo
pewnych post´pów, w tym m.in. rozpocz´cia walki z nielegalnà migracjà czy
prób obj´cia kontrolà przep∏ywów migracyjnych, nie wydaje si´, by azerbej-
d˝aƒski system by∏ w stanie poradziç sobie ze zwi´kszonà presjà migracyjnà,
np. zwiàzanà z zaostrzeniem sytuacji bezpieczeƒstwa na Bliskim Wschodzie.

GRUZJA

Gruzja jest krajem emigracyjnym. G∏ówna fala ruchów migracyjnych przy-
pad∏a na lata 90. Obecnie przep∏ywy migracyjne stabilizujà si´, lecz emigracja
zarobkowa z tego kraju nadal trwa. G∏ównym paƒstwem docelowym tych
wyjazdów jest Rosja, jednak ze wzgl´du na istnienie obowiàzku wizowego
z relacjach z tym krajem coraz popularniejszymi krajami migracji stajà si´
Turcja oraz paƒstwa Europy Zachodniej. W Gruzji przebywa du˝a grupa
uchodêców wewn´trznych z Osetii Po∏udniowej i Abchazji.
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W porównaniu z sàsiadami Gruzja ma najs∏abiej rozwini´tà polityk´ migra-
cyjnà, co wraz z powa˝nymi niedostatkami w zakresie ochrony granic utrud-
nia efektywnà kontrol´ nad przep∏ywami osobowymi. Dà˝enie do ca∏kowitej
restrukturyzacji procesu zarzàdzania migracjami mo˝e jednak, w d∏ugiej pers-
pektywie, pomóc w stworzeniu nowoczesnej i przemyÊlanej strategii migra-
cyjnej. G∏ównym kierunkiem wspó∏pracy mi´dzynarodowej, jakà Gruzja pro-
wadzi w dziedzinie migracji, jest kierunek europejski. JednoczeÊnie bardzo
istotnym z punktu widzenia potrzeb spo∏ecznych celem polityki gruziƒskiej
jest polepszenie relacji z Rosjà.

ARMENIA

Podstawowym trendem demograficznym niepodleg∏ej Armenii jest masowa
emigracja jej mieszkaƒców. G∏ównym krajem docelowym emigracji pozostaje
Rosja. Antagonizm armeƒsko-azerbejd˝aƒski spowodowa∏ masowe wyjazdy
mieszkaƒców narodowoÊci azerskiej oraz nap∏yw uchodêców ormiaƒskich
z Azerbejd˝anu.
Armenia ma stosunkowo dobrze rozwini´tà polityk´ migracyjnà oraz jej baz´
prawnà i instytucjonalnà. Jednak˝e cz´Êç za∏o˝eƒ tej polityki nie zosta∏a
wcielona w ˝ycie, co wynika zarówno z trudnoÊci finansowych, jak i nieefek-
tywnoÊci administracji. Armenia prowadzi w dziedzinie migracji aktywnà
polityk´ zewn´trznà. Blisko wspó∏pracuje z Rosjà, co sprawia, ˝e obywatele
Armenii mogà cieszyç si´ na terytorium Federacji Rosyjskiej stosunkowo dobrà
ochronà prawnà i socjalnà.
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C Z ¢ Â å  I
UWARUNKOWANIA

1. Kwestie graniczne

Problem ochrony granicy stanowi dla paƒstw Europy Wschodniej i Kaukazu
szczególne wyzwanie zwiàzane z tym, ˝e wi´kszoÊç linii granicznych na
tym obszarze ma status granic paƒstwowych dopiero od 15 lat. Dotyczy to
zw∏aszcza biedniejszych paƒstw regionu albo tych, które majà z geograficz-
nego punktu widzenia granice wyjàtkowo trudne do ochrony. Wa˝ne znacze-
nie odgrywajà tak˝e czynniki kulturowe i etniczne – linie graniczne cz´sto
rozdzielajà grupy narodowe lub oÊrodki kulturowo-gospodarcze, co wywo∏uje
intensywny ruch przygraniczny.

Problemy zwiàzane z ochronà granic majà równie˝ pod∏o˝e polityczne. Po
rozpadzie ZSRR nowo powsta∏e rzàdy, zaj´te umacnianiem swojej paƒstwo-
woÊci, nie przyk∏ada∏y zbytniej wagi do kwestii zabezpieczania granic. Fun-
damentalne znaczenie mia∏o tak˝e stanowisko Rosji, która przez pierwszych
par´ lat po uzyskaniu niezale˝noÊci forsowa∏a koncepcj´ ochrony zewn´trz-
nych granic WNP, a nie swoich nowych granic paƒstwowych. Uporzàdkowa-
nie sytuacji na granicach nie jest mo˝liwe bez uregulowania ich sytuacji
prawnej. Tymczasem pomi´dzy krajami WNP nadal istniejà nierozwiàzane
spory graniczne; na wielu odcinkach nie przeprowadzono delimitacji. Wyjàt-
kowo skomplikowana sytuacja panuje na Kaukazie Po∏udniowym i w Mo∏da-
wii, gdzie funkcjonujà nieuznawane przez spo∏ecznoÊç mi´dzynarodowà,
lecz de facto niepodlegle, organizmy kontrolujàce niektóre odcinki granic
paƒstwowych. Kwestia zawarcia porozumieƒ granicznych bywa tak˝e wy-
korzystywana jako instrument w bie˝àcej grze politycznej.

Kwestia kompleksowego zabezpieczenia granic poszczególnych paƒstw ob-
szaru sta∏a si´ realnym priorytetem ich polityki stosunkowo niedawno. Dopie-
ro w ostatnich kilku latach w∏adze paƒstwowe, umocnione wewn´trznie
i zarazem zaniepokojone narastaniem zagro˝eƒ zwiàzanych z nielegalnà mi-
gracjà, przemytem oraz terroryzmem, podj´∏y dzia∏ania na rzecz poprawy
sytuacji na swoich granicach. Na t´ ewolucj´ wp∏yw mia∏y tak˝e czynniki
zewn´trzne, zw∏aszcza zmiana polityki granicznej Rosji oraz ch´ç zawarcia
porozumieƒ o liberalizacji zasad ruchu osobowego z Unià Europejskà.
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1.1. Stan prawny

Uporzàdkowany stan prawny majà z regu∏y „stare” granice, czyli dawne
granice zewn´trzne imperium radzieckiego. Dotyczy to m.in. granic Ukrainy,
Bia∏orusi i Mo∏dawii z ich zachodnimi sàsiadami, tj. z Polskà, W´grami, S∏o-
wacjà, Rumunià. Tak˝e pó∏nocne oraz zachodnie odcinki dawnych granic ze-
wn´trznych rosyjskiej cz´Êci imperium majà od dawna ustalony status1, cho-
cia˝ od kilkudziesi´ciu lat nierozwiàzany pozostaje spór rosyjsko-norweski
o rozgraniczenie szelfu kontynentalnego na Morzu Barentsa. Pomi´dzy Rosjà
a Finlandià nie ma sporu terytorialnego, jednak niektóre fiƒskie Êrodowiska
podnoszà kwesti´ odzyskania ziem utraconych w czasie II wojny Êwiatowej.
Inaczej przedstawia si´ kwestia wschodnich granic paƒstwa rosyjskiego; ist-
niejàce w tym regionie spory graniczne by∏y „zamro˝one” w czasach istnienia
ZSRR, a trud ich rozwiàzania przypad∏ w udziale nowym w∏adzom rosyj-
skim. NajwczeÊniejszà genez´ ma konflikt z Chinami – w po∏owie XIX wieku
imperium rosyjskie wymog∏o na os∏abionym cesarstwie zrzeczenie si´ cz´Êci
ziem tradycyjne wchodzàcych w sk∏ad paƒstwa chiƒskiego. Spór ten rozwià-
zano w 1991 roku, podpisujàc uk∏ad o radziecko-chiƒskiej granicy paƒstwo-
wej, jednak status kilku wysp na rzece Argun oraz po∏àczeniu rzek Amur
i Ussuri zosta∏ okreÊlony dopiero w paêdzierniku 2004 roku. Roszczenia Ja-
ponii do nale˝àcych do Rosji po∏udniowych Kuryli powodujà, ˝e oba paƒstwa
nadal nie podpisa∏y traktatu pokojowego koƒczàcego II wojn´ Êwiatowà. „Sta-
re” granice paƒstw kaukaskich (z Turcjà i Iranem) sà formalnie wyznaczone.

Po rozpadzie ZSRR paƒstwa sukcesyjne przej´∏y terytorialne status quo i za-
akceptowa∏y dawne granice administracyjne rozdzielajàce poszczególnie re-
publiki radzieckie. Jednak czym innym by∏o przyj´cie ogólnej zasady nienaru-
szalnoÊci granic, a czym innym wyznaczenie tych granic w terenie, zw∏aszcza
˝e w przesz∏oÊci linii pomi´dzy danymi paƒstwami zwiàzkowymi nie trak-
towano zbyt rygorystycznie. Odezwa∏y si´ tak˝e dawne antagonizmy teryto-
rialne, st∏umione w czasach istnienia ZSRR. Nale˝y pami´taç, ˝e wiele granic
wewnàtrz imperium radzieckiego mia∏o charakter sztuczny, nieuwzgl´dnia-
jàcy uwarunkowaƒ historycznych, etnicznych ani gospodarczo-transporto-
wych. W gr´ wchodzi∏ te˝ czynnik finansowy – przeprowadzenie demarkacji
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1 Wcià˝ trwa jednak polsko-rosyjski spór o zasady ˝eglugi na Zalewie WiÊlanym oraz ukraiƒ-
sko-rumuƒski o delimitacj´ granicy morskiej.
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jest kosztownym i czasoch∏onnym procesem. Zawarcie porozumieƒ delimi-
tacyjnych bywa równie˝ opóêniane z powodów politycznych.

Rosja jako najwi´kszy kraj WNP, po∏o˝ony w samym Êrodku tego obszaru,
odgrywa g∏ównà rol´ w procesie regulowania sytuacji prawnej granic. To
ona tak˝e cz´sto inicjuje pewne procesy w polityce granicznej, kontynuowa-
ne nast´pnie przez inne paƒstwa. Stanowisko Rosji w kwestii prawnej regu-
lacji jej granic nale˝y uznaç za ambiwalentne. Z jednej strony Moskwa dà˝y
do uzyskania Êcis∏ej kontroli nad swoim terytorium, z drugiej zaÊ – z przyczyn
politycznych – nie wydaje si´ byç zainteresowana prawnym wytyczeniem
granic z krajami by∏ego ZSRR. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku Bia∏o-
rusi, z którà Rosja tworzy wspólne paƒstwo zwiàzkowe. W∏adze rosyjskie
d∏ugo zwleka∏y z podpisaniem uk∏adu granicznego z Kazachstanem, na które-
go pó∏nocnych obszarach zwarcie zamieszkujà etniczni Rosjanie. Uk∏ad delimi-
tacyjny pomi´dzy tymi dwoma krajami podpisano dopiero w styczniu 2005
roku. Rosyjsko-ukraiƒskie porozumienie o delimitacji granicy paƒstwowej
podpisano w styczniu 2003 roku, jednak dotyczy∏o ono tylko granicy làdo-
wej, której demarkacji jeszcze nie rozpocz´to. Jest ma∏o prawdopodobne, by
w najbli˝szej przysz∏oÊci rozwiàzano kwesti´ podzia∏u Morza Azowskiego
oraz CieÊniny Kerczeƒskiej. Stanowiska obu stron sà rozbie˝ne – Rosja chce,
by wody te mia∏y status „wspólnych wód wewn´trznych” obu paƒstw, pod-
czas gdy Ukraina opowiada si´ za ich rozgraniczeniem. Specyficzna sytuacja
panuje na granicach Rosji i paƒstw ba∏tyckich. Jedynà granicà, która ma
w pe∏ni uregulowany status prawny, jest granica rosyjsko-litewska.

Idàc za przyk∏adem Rosji, Bia∏oruÊ blokuje zakoƒczenie procesu uregulowania
granicy z Ukrainà, traktujàc ratyfikacj´ umowy granicznej jako argument
nacisku w sporze finansowym z Kijowem. W koƒcowej fazie znajduje si´ na-
tomiast proces demarkacji granicy Bia∏orusi z paƒstwami ba∏tyckimi. Granica
mo∏dawsko-ukraiƒska nie zosta∏a w pe∏ni wyznaczona, gdy˝ jej znaczna cz´Êç
znajduje si´ pod kontrolà separatystów naddniestrzaƒskich.

Szczególnie trudna sytuacja graniczna panuje na Kaukazie Po∏udniowym,
gdzie od wielu lat trwajà nierozwiàzane spory terytorialne. Gruzja nie kon-
troluje dwóch odcinków swojej granicy z Rosjà, które znajdujà si´ we
w∏adaniu separatystycznych re˝imów Abchazji i Osetii Po∏udniowej. Z kolei
formalnie nale˝àcy do Azerbejd˝anu Górski Karabach oraz cz´Êç azerbej-
d˝aƒskich terytoriów (niewchodzàcych uprzednio w sk∏ad tego okr´gu auto-
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nomicznego) znajdujà si´ pod kontrolà separatystów ormiaƒskich. Oznacza
to, ˝e Baku nie tylko nie kontroluje du˝ej cz´Êci swojej granicy z Armenià,
lecz tak˝e fragmentu granicy z Iranem. Wcià˝ nieuregulowany pozostaje
status prawny Morza Kaspijskiego. Równie˝ linia graniczna oddzielajàca ro-
syjski Kaukaz Pó∏nocny od Azerbejd˝anu i Gruzji nie zosta∏a jeszcze w pe∏ni
wyznaczona.

1.2. System ochrony granic

We wszystkich paƒstwach omawianego obszaru mo˝na zaobserwowaç dà-
˝enie w∏adz do uzyskania realnej kontroli nad przep∏ywem osób i towarów
przez granice. Przez wiele lat po upadku ZSRR granice pomi´dzy by∏ymi
republikami pozostawa∏y w du˝ym stopniu nieochraniane, co wynika∏o za-
równo z przyczyn politycznych, jak i trudnoÊci finansowych. Jednak wzrost
zagro˝eƒ transgranicznych, zaostrzenie przez Rosj´ zasad przekraczania
granicy, a tak˝e zmniejszenie si´ atrakcyjnoÊci modelu integracyjnego pro-
ponowanego przez Moskw´ spowodowa∏y, ˝e paƒstwa WNP rozpocz´∏y pro-
ces tworzenia granic paƒstwowych, rozumianych jako atrybut paƒstwowo-
Êci oraz bariera przeciw zagro˝eniom zewn´trznym. Proces tworzenia sys-
temu ochrony granic w poszczególnych paƒstwach regionu i na poszcze-
gólnych odcinkach granicznych znajduje si´ na ró˝nym etapie zawansowa-
nia. Najlepsze systemy ochrony znajdujà si´ na dawnych granicach ze-
wn´trznych ZSRR, gdzie za podstaw´ ich budowy pos∏u˝y∏a dawna ra-
dziecka infrastruktura.

W ciàgu ostatnich trzech lat tendencj´ zwi´kszania efektywnoÊci systemu
ochrony granic mo˝na zaobserwowaç w Rosji. W przeciwieƒstwie do lat 90.,
kiedy w∏adze na Kremlu drugoplanowo traktowa∏y kwestie ochrony ca∏oÊci
granicy paƒstwowej (poza odcinkiem czeczeƒskim), obecnie w∏adze chcà efek-
tywniej kontrolowaç granice, zw∏aszcza tam, gdzie naruszane sà interesy eko-
nomiczne Rosji oraz skàd p∏ynà zagro˝enia dla jej bezpieczeƒstwa. Polityk´ t´
os∏abia pewna ambiwalencja w post´powaniu w∏adz rosyjskich, które w pro-
blematyce granicznej widzà jednoczeÊnie instrument utrzymania wp∏ywów
na obszarze poradzieckim. Proces umacniania ochrony granicy ma zatem
wybiórczy charakter – Rosja nie wydaje si´ zainteresowana wzmocnieniem
swoich granic z Ukrainà oraz Bia∏orusià. Do niedawna podobny stosunek Mos-
kwa prezentowa∏a tak˝e do praktycznie nieochranianej granicy z Kazachsta-
nem, jednak zwi´kszajàce si´ zagro˝enie przemytem narkotyków oraz niele-
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galnà migracjà spowodowa∏y, ˝e przystàpi∏a do budowy infrastruktury na
tej granicy. Trwa tak˝e proces zmiany charakteru systemu ochrony granicy
z liniowego na operacyjny oraz profesjonalizacji oddzia∏ów granicznych.

Od lipca 2003 roku rosyjska s∏u˝ba graniczna (SG) wchodzi w sk∏ad Federal-
nej S∏u˝by Bezpieczeƒstwa (FSB). Ta zale˝noÊç decyduje w du˝ym stopniu
o kierunkach reformy s∏u˝by granicznej oraz charakterze jej dzia∏alnoÊci.
Trwa proces reformy struktury terytorialnej s∏u˝by granicznej, majàcy dopa-
sowaç jà do struktury administracyjnej kraju. Pierwszym elementem tej refor-
my by∏o utworzenie nowych okr´gów granicznych uwzgl´dniajàcych podzia∏
kraju na okr´gi federalne. Kolejnym etapem jest powo∏anie zarzàdów teryto-
rialnych ni˝szej rangi. Wa˝nym elementem restrukturyzacji SG by∏o powo∏a-
nie w maju 2005 roku stra˝y przybrze˝nej.

Po Zwiàzku Radzieckim rosyjska s∏u˝ba graniczna odziedziczy∏a podwójny,
policyjno-wojskowy charakter. Pion policyjny tworzy∏y jednostki odpowie-
dzialne za kontrol´ granicznà, zarzàdzanie i inne kwestie administracyjne,
natomiast granicy strzeg∏y jednostki typowo wojskowe, które niejednokrotnie
uczestniczy∏y w konfliktach zbrojnych na obszarze WNP. Zmiana charakteru
s∏u˝by granicznej na bardziej operacyjny by∏a deklarowanym celem w∏adz
od wielu lat. Jednak proces ten nabra∏ rzeczywistego przyspieszenia wraz
z w∏àczeniem SG do FSB. Zreformowane s∏u˝by uzyska∏y nowe uprawnienia
w zakresie prowadzenia dzia∏alnoÊci operacyjno-Êledczej oraz wywiadowczej.
Tworzone sà mobilne oddzia∏y specjalne. Wa˝nym elementem reformy jest
tak˝e wprowadzenie pe∏nego uzawodowienia s∏u˝b granicznych, które zgod-
nie z oficjalnymi zapowiedziami, powinno nastàpiç do koƒca 2008 roku.

Zgodnie z federalnym programem celowym „Granica Paƒstwowa Federacji
Rosyjskiej (2003–2010)” trwa proces wyposa˝ania granicy w odpowiednià
infrastruktur´. Warto pami´taç, ˝e po upadku ZSRR ok. 13 tys. km granicy nie
posiada∏o ˝adnego zabezpieczenia. Najwi´ksze Êrodki przeznaczane sà na
wyposa˝enie granicy w rejonie Kaukazu Pó∏nocnego – do koƒca 2007 roku
na ten cel planuje si´ wydaç si´ ok. 15 miliardów rubli. Trwa tak˝e proces
budowy infrastruktury na granicy z Kazachstanem. Do koƒca 2010 roku po-
winno na niej powstaç ok. 400 nowych obiektów granicznych2.
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2 Zob. wywiad z szefem FSB N. Patruszewem: Rossijskaja Gazieta, 26.05.2006; a tak˝e wywiad
z gen. W. Dienisowem, szefem Zarzàdu Ochrony Granicy Departamentu Organizacyjnego SG FSB:
Gazieta, 10–12.03.2006.
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Podobnà reform´ przechodzà te˝ systemy graniczne innych paƒstw WNP.
Kilka lat wczeÊniej ni˝ Rosja reform´ struktury terytorialnej przeprowadzi∏
ukraiƒski Komitet Paƒstwowy ds. Ochrony Granicy Paƒstwowej. W wyniku
zmian utworzono pi´ç zarzàdów regionalnych. W 2003 roku Komitet zosta∏
przekszta∏cony w Paƒstwowà S∏u˝b´ Granicznà (PSGU), formacj´ o charakte-
rze policyjnym i specjalnym statusie. Strona ukraiƒska planuje, ˝e do 2008
roku PSGU stanie si´ ca∏kowicie zawodowa. Chocia˝ od czasu rozpadu ZSRR
Ukraina wybudowa∏a znacznà liczb´ nowych stra˝nic i rozmieÊci∏a stosunko-
wo równomiernie oddzia∏y graniczne na ca∏ej d∏ugoÊci granicy paƒstwowej,
to system ochrony nadal znacznie odbiega od norm obowiàzujàcych w Unii
Europejskiej. Najwi´kszy przemyt towarów i ludzi przechodzi przez niezde-
markowanà granic´ z Rosjà. W maju 2006 roku w∏adze ukraiƒskie poinformo-
wa∏y o rozpocz´ciu budowy 400-kilometrowego rowu wzd∏u˝ granicy z Rosjà
w obwodzie ∏uhaƒskim.

System ochrony granic na Bia∏orusi opiera si´ natomiast na utrzymywaniu
typowych wojsk granicznych. Na granicy polsko-bia∏oruskiej funkcjonuje
dawna infrastruktura graniczna. Przy pomocy Rosji Bia∏oruÊ tworzy system
ochrony granicy z Litwà i ¸otwà. Granica z Ukrainà jest ochraniana jedynie
przez oddzia∏y mobilne, a granica z Rosjà pozostaje faktycznie niestrze˝ona.

1.3. Re˝im graniczny i polityka wizowa

Czynniki, takie jak: transgraniczne powiàzania etniczne, kulturowe i gospo-
darcze, intensywnoÊç migracji zarobkowej i handlu przygranicznego, brak
spo∏ecznej ÊwiadomoÊci granicy powodujà, ˝e utrzymanie otwartoÊci granic
ma kluczowe znaczenie dla spo∏eczeƒstw omawianych paƒstw. Liberalny
system przekraczania granicy pomi´dzy krajami WNP zosta∏ wprowadzony
w 1992 roku na mocy tzw. porozumienia z Biszkeku. Zgodnie z tym doku-
mentem, obywatele krajów WNP mogli poruszaç si´ we wzajemnym ruchu
osobowym bez wiz. Ponadto, powszechnà praktykà by∏o stosowanie tzw.
paszportów wewn´trznych3 oraz kilkunastu innych dokumentów. Taka sytua-
cja sprzyja∏a rozwojowi nielegalnej migracji i przest´pczoÊci transgranicznej
i nie przynios∏a zamierzonych efektów integracyjnych, dlatego te˝ w 2000
roku Rosja zdecydowa∏a si´ na wycofanie z uk∏adu biszkeckiego4. Przyczynà
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3 Odpowiedników polskich dowodów osobistych.
4 Po uprzednim wycofaniu si´ Turkmenistanu oraz zawieszeniu stosowania uk∏adu przez
Uzbekistan.
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zakoƒczenia obowiàzywania tej umowy by∏a tak˝e decyzja Rosji o wprowa-
dzeniu wiz dla obywateli Gruzji w zwiàzku z pogarszajàcymi si´ relacjami
politycznymi z tym krajem.

Rezygnacja najwi´kszego paƒstwa postawi∏a pod znakiem zapytania sen-
sownoÊç dalszego funkcjonowania porozumienia biszkeckiego. Poszczególne
paƒstwa obszaru zacz´∏y zawieraç dwustronne lub wielostronne porozu-
mienia o ruchu bezwizowym. G∏ównym multilateralnym porozumieniem
tego typu jest umowa z 2000 roku obowiàzujàca pomi´dzy paƒstwami
cz∏onkowskimi Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, czyli Rosjà, Bia∏oru-
sià, Kazachstanem, Kirgistanem, Tad˝ykistanem oraz Uzbekistanem, który
do∏àczy∏ do organizacji w 2006 roku. W praktyce w relacjach mi´dzy krajami
Europy Wschodniej i Kaukazu nadal obowiàzuje re˝im bezwizowy. Wyjàt-
kiem jest wspomniany wczeÊniej ruch wizowy w relacjach Rosji i Gruzji. Pod-
j´cie takich samych kroków wobec Tbilisi zapowiada∏a te˝ Bia∏oruÊ. Ponadto
ze wzgl´du na z∏y stan relacji armeƒsko-azerbejd˝aƒskich praktycznie nie
odbywa si´ ruch osobowy pomi´dzy tymi krajami.
Kolejnym krokiem na drodze zaostrzania zasad przekraczania granic na ob-
szarze WNP by∏o wprowadzenie przepisów ograniczajàcych liczb´ dokumen-
tów uprawniajàcych do wjazdu na terytorium danego kraju. Zasadniczo trend
ten prowadzi do uznania paszportu zagranicznego za jedyny tego typu doku-
ment. Jednak w stosunkach pomi´dzy blisko ze sobà wspó∏pracujàcymi kraja-
mi nadal utrzymujà si´ dawne zasady ruchu osobowego. Mechanizmem majà-
cym zwi´kszyç efektywnoÊç kontroli nad ruchem osobowym by∏o tak˝e wpro-
wadzenie tzw. kart migracyjnych, które cudzoziemcy wype∏niajà przy wjeê-
dzie. Karty te wprowadzi∏a Ukraina, Rosja oraz Bia∏oruÊ. Bogatsze kraje obsza-
ru planujà równie˝ wprowadzenie dokumentów biometrycznych5 i stworzenie
bazy danych biometrycznych o osobach przekraczajàcych granic´.

W relacjach pomi´dzy krajami Europy Wschodniej i Kaukazu a paƒstwami
Unii Europejskiej obowiàzuje zasadniczo re˝im wizowy (w niektórych przy-
padkach jednostronny). Chcàc u∏atwiç swoim obywatelom podró˝owanie za
granic´ w sytuacji zbli˝ajàcego si´ rozszerzenia strefy Schengen o nowe paƒs-
twa cz∏onkowskie Unii Europejskiej, kraje omawianego obszaru zabiegajà
o liberalizacj´ re˝imu wizowego w relacjach z UE, a w d∏u˝szej perspektywie
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5 Do grudnia 2006 roku w Rosji wydano 2,5 tysiàca paszportów biometrycznych w kilku pilo-
towych regionach kraju.
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– o ca∏kowite zniesienie obowiàzku wizowego. Pierwsze takie porozumienie,
upraszczajàce wzajemny ruch wizowy, zawar∏a z Unià Rosja (w maju 2006).
Trwajà negocjacje na temat podpisania analogicznej umowy z Ukrainà (po-
rozumienie zostalo parafowane w paêdzierniku 2006 roku podczas szczytu
UE–Ukraina w Helsinkach), o liberalizacj´ zabiega te˝ Mo∏dawia6. Paƒstwa
deklarujàce jako cel swojej polityki zagranicznej integracj´ euroatlantyckà
w jednostronnym trybie znios∏y obowiàzek wizowy dla obywateli m.in. UE
i USA. Takie decyzje podj´∏y Gruzja i Mo∏dawia. Ukraina nie wymaga∏a wiz
od obywateli paƒstw zachodnich w okresie pomi´dzy majem a wrzeÊniem
2005 roku, a nast´pnie znios∏a ten obowiàzek na sta∏e.

W sytuacji zaostrzajàcego si´ re˝imu granicznego sposobem na ogranicze-
nie utrudnieƒ zwiàzanych z przekraczaniem granicy mo˝e byç rozbudowa
infrastruktury przejÊç granicznych oraz optymalizacja zasad przeprowadza-
nia odprawy granicznej. Tymczasem infrastruktura graniczna w krajach WNP
jest przestarza∏a lub niewystarczajàco rozwini´ta, a regu∏y przekraczania gra-
nicy niejasne i tworzàce pole do nadu˝yç. Uprawnienia do kontroli na przejÊ-
ciach granicznych majà ró˝ne organy w∏adzy wykonawczej, dublujàce swoje
zadania. Na przejÊciach funkcjonujà tak˝e prywatne przedsi´biorstwa, zaj-
mujàce si´ m.in. sprzeda˝à ubezpieczeƒ. Punkty te majà ró˝ny status, nie-
które budynki nale˝à do prywatnych w∏aÊcicieli. Wiele przejÊç znajduje si´
w du˝ej odleg∏oÊci od granicy. Dobrym sposobem na skrócenie czasu prze-
kraczania granicy jest tak˝e wprowadzenie wspólnych odpraw granicznych
– takie odprawy funkcjonujà m.in. na niektórych przejÊciach na granicy
ukraiƒsko-polskiej. Na granicy tej istniejà te˝ tzw. punkty konsultacyjne,
u∏atwiajàce szybkà wymian´ informacji o sytuacji przygranicznej.

2. Sytuacja spo∏eczno-ekonomiczna

Pod∏o˝em wi´kszoÊci ruchów migracyjnych w paƒstwach Europy Wschod-
niej i Kaukazu Po∏udniowego jest trudna sytuacja spo∏eczno-ekonomiczna.
Po rozpadzie ZSRR wszystkie paƒstwa omawianego obszaru odczu∏y znaczàcy
spadek dochodów i poziomu ˝ycia ludnoÊci, zwiàzany z zerwaniem dotych-
czasowych wi´zi ekonomicznych oraz strukturalnym niedopasowaniem no-
wych gospodarek do wymogów wolnorynkowych, a tak˝e z niew∏aÊciwà
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6 Szerzej zob. poszczególne analizy krajowe.
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politykà gospodarczà. Notowany od kilku lat wzrost ekonomiczny nie jest
w stanie odwróciç sk∏onnoÊci spo∏eczeƒstw do emigracji zarobkowej (zw∏asz-
cza w biedniejszych krajach obszaru), gdy˝ nie towarzyszy mu wystarczajàcy
rozwój rynków pracy oraz wzrost p∏ac. Ponadto, omawiane kraje ró˝nià si´
poziomem dochodu narodowego oraz zapotrzebowania na si∏´ roboczà. Sà-
siadujà tak˝e z bogatà UE, co zach´ca ich obywateli do poszukiwania pracy
w krajach unijnych. Z drugiej strony nale˝y pami´taç, ˝e decyzje o wyjeêdzie
nie sà podejmowane przez migrantów na podstawie ch∏odnej analizy uwa-
runkowaƒ ekonomicznych, ale zale˝à od wielu czynników subiektywnych.
Widoczne zró˝nicowanie w tempie rozwoju ekonomicznego pozwala na po-
dzielenie obszaru wschodniego sàsiedztwa UE na dwie grupy: paƒstwa o Êred-
nim dochodzie (Rosja, Bia∏oruÊ, Ukraina)7 oraz paƒstwa o niskim dochodzie
(Mo∏dawia, Azerbejd˝an, Gruzja, Armenia)8. Chocia˝ emigracja zarobkowa
jest obecna w paƒstwach wchodzàcych w sk∏ad pierwszej grupy (zw∏aszcza
na Ukrainie), to kraje te nie sà tak bardzo uzale˝nione od transferów finan-
sowych przesy∏anych przez emigrantów jak paƒstwa zaklasyfikowane do
grupy o niskich dochodach. W zwiàzku z obserwowanym od paru lat znacz-
nym wzrostem cen na surowce energetyczne spoÊród omawianych paƒstw
mo˝na te˝ wyró˝niç grup´ krajów eksportujàcych rop´ naftowà i gaz (g∏ów-
nie Rosja, ale te˝ Azerbejd˝an). Paƒstwa te odnotowujà szybki wzrost gospo-
darczy, który nap´dza ich popyt wewn´trzny oraz stymuluje rozwój rynków
pracy (m.in. w sektorze wydobywczym, transporcie i budownictwie).

2.1. Dochód narodowy i wzrost gospodarczy

Wed∏ug ocen ekspertów, w porównaniu do koƒcowego okresu istnienia im-
perium radzieckiego Êredni spadek produktu krajowego brutto (PKB) w paƒst-
wach poradzieckich wyniós∏ w po∏owie lat 90. ponad 50%9. Tak gwa∏towny
spadek PKB skutkowa∏ powa˝nymi zak∏óceniami spo∏ecznymi. Nawet w naj-
bogatszej Rosji dopiero w styczniu 2007 roku w∏adze og∏osi∏y, ̋ e PKB przewy˝-
szy∏ poziom z 1990 roku. PKB zmniejsza∏ si´ w zasadzie do lat 1995–1996,
by si´ nast´pnie chwilowo ustabilizowaç a˝ do czasu kryzysu finansowego
w Rosji z 1998 roku, który objà∏ równie˝ gospodarki innych paƒstw obszaru
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7 Do tych paƒstw nale˝y zaliczyç tak˝e nie b´dàcy przedmiotem niniejszego opracowania
Kazachstan.
8 Taka typologia jest stosowana przez Bank Âwiatowy (BÂ).
9 Szacunki te nale˝y jednak przyjmowaç z ostro˝noÊcià, gdy˝ dane statystyczne w czasach
ZSRR by∏y sporzàdzane wed∏ug innej metodologii.
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WNP. W kolejnych latach PKB stopniowo rós∏, osiàgajàc szczególnie wysoki
poziom w latach 2003–2004, co by∏o spowodowane wzrostem Êwiatowych
cen na surowce energetyczne oraz metale (tabela 1). W 2004 roku przyrost
PKB wyniós∏ w Rosji 7,2%, na Ukrainie 12,1%. Towarzyszàce temu zjawisku
umocnienie si´ walut narodowych, presja inflacyjna oraz b∏´dy pope∏niane
przez w∏adze poszczególnych paƒstw spowodowa∏y, ˝e w latach 2005 i 2006
wzrost ten by∏ ju˝ mniejszy10 (nie dotyczy to krajów kaukaskich).

Jak wynika z tabeli, najbogatszym krajem omawianego obszaru, bioràc pod
uwag´ wskaênik PKB na osob´, pozostaje niezmiennie Rosja. Na kolejnych,
zbli˝onych do siebie miejscach plasujà si´ Bia∏oruÊ i Ukraina. Wzrost gospo-
darczy na Bia∏orusi jest bardziej stabilny, ale jednoczeÊnie jednostronny i wy-
nika m.in. ze Êcis∏ych relacji ekonomicznych z Rosjà. Wzrost na Ukrainie ma
bardziej skokowy charakter, ale kraj ten posiada wi´kszy potencja∏ rozwojowy.
Na Kaukazie najlepsze perspektywy gospodarcze wydaje si´ mieç Azerbejd˝an,
o ile tylko racjonalnie wykorzysta zyski z eksportu ropy naftowej. Od lat naj-
biedniejszym krajem obszaru pozostaje Mo∏dawia. Ró˝nice w PKB oraz dyna-
mika wzrostu tego wskaênika przek∏adajà si´ bezpoÊrednio na tendencje
migracyjne panujàce w spo∏eczeƒstwach omawianych paƒstw – najbogatsze
kraje majà zdecydowanie ni˝szà emigracj´, a ostatni cykl wzrostu gospo-
darczego mia∏ du˝y wp∏yw na generalne zmniejszenie si´ presji migracyjnej
na ca∏ym obszarze Europy Wschodniej i Kaukazu Po∏udniowego.
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Paƒstwo

Rosja

Ukraina

Bia∏oruÊ

Mo∏dawia

Azerbejd˝an

Gruzja

Armenia

2000

7205

4114

4809

1515

2550

2229

1983

Paƒstwo

2003

9182

5666

6104

1977

3401

2970

3524

2005

11041

7156

7710

2374

4600

3615

4269

2004

7,2

12,1

11,4

7,3

10,2

6,2

8,4

2005

6,4

2,6

9,2

7,0

24,3

7,7

11,7

PKB per capita w PPP* (w USD) Realny wzrost PKB (%)

Tabela 1. Produkt krajowy brutto w paƒstwach Europy Wschodniej i Kaukazu Po∏udniowego

Oprac. w∏asne na podstawie: IMF, World Economic Outlook Database 2006.
* Purchasing Power Parity – parytet si∏y nabywczej.

10 Specyficzna sytuacja ekonomiczna panuje na Ukrainie, która w 2005 roku odnotowa∏a mini-
malny wzrost gospodarczy (2,6%), a w 2006 roku ju˝ zdecydowanie wi´kszy, bo wynoszàcy 7%.
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2.2. Rynki pracy

W czasach ZSRR oficjalne wskaêniki zatrudnienia by∏y bardzo wysokie (co
wynika∏o m.in. z obowiàzywania zasady pe∏nego zatrudnienia oraz b´dàcej
jej rezultatem niskiej efektywnoÊci pracy), a p∏ace i dochody ludnoÊci pozo-
stawa∏y na relatywnie niskim, ma∏o zró˝nicowanym poziomie. Formalne
bezrobocie praktycznie nie istnia∏o. P∏ace nie pe∏ni∏y funkcji zap∏aty za prac´,
tak jak si´ to dzia∏o w krajach zachodnich, lecz by∏y jednà z wielu form
Êwiadczeƒ socjalnych. Struktura rynku pracy odpowiada∏a modelowi central-
nego sterowania gospodarkà, koncentracji na rozwoju przemys∏u ci´˝kiego
oraz Êcis∏ym powiàzaniom produkcyjnym w ramach ZSRR. Nic wi´c dziwnego,
˝e po uzyskaniu niepodleg∏oÊci rynki pracy krajów Europy Wschodniej i Kau-
kazu skurczy∏y si´, a istniejàca struktura zatrudnienia okaza∏a si´ nieprzys-
tawalna do nowych uwarunkowaƒ. Zmiany wymaga∏a ca∏a struktura – w la-
tach 90. poziom zatrudnienia w przemyÊle spad∏ kilkukrotnie w porównaniu
z czasami ZSRR. W biedniejszych krajach regionu nastàpi∏ rozwój rolnictwa.
Jak zauwa˝a A. A. Moskowska, rolnictwo przekszta∏ci∏o si´ w krajach WNP
w „bufor przeciw bezrobociu” – uprawa dzia∏ek sta∏a si´ jednym z wa˝nych
êróde∏ dochodów spo∏eczeƒstw11. Obserwuje si´ tak˝e stopniowy wzrost
znaczenia sektora us∏ug.
Pojawi∏o si´ równie˝ bezrobocie (tabela 2), nadal w du˝ym stopniu ukryte,
gdy˝ rzàdy omawianych paƒstw podtrzymywa∏y iluzj´ pe∏nego zatrudnie-
nia, za którym nie podà˝a∏y odpowiednie p∏ace, uwzgl´dniajàce wysokà
stop´ inflacji oraz szokowy wzrost cen. Trend ten by∏ szczególnie widoczny
w tych krajach, w których reformy wolnorynkowe by∏y fragmentaryczne.
Inaczej zatem ni˝ w krajach Europy Ârodkowej, kryzysowi gospodarczemu
nie towarzyszy∏o masowe bezrobocie, lecz niskie wynagrodzenia. Zjawisko
to wywo∏a∏o nieoficjalne bezrobocie, przejawiajàce si´ w tym, ˝e zatrudnieni
pracujà w symbolicznym wymiarze godzin albo te˝ znajdujà si´ na przymu-
sowych urlopach. Ponadto, w prawie wszystkich krajach odnotowuje si´
zwi´kszenie odsetka ludnoÊci nieczynnej zawodowo (tak˝e tej w wieku pro-
dukcyjnym). Z drugiej strony na obszarze WNP funkcjonuje bardzo rozwi-
ni´ta szara strefa zatrudnienia – wed∏ug szacunków mieÊci si´ w niej Êred-
nio od 30 do 40% ogó∏u ludnoÊci w wieku produkcyjnym12.
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11 A. A. Moskowska, Zaszczita zaniatosti i dochodow nasielenija w „pieriechodnyj pieriod”:
problemy stran SNG.
12 O. Pavlova, O. Rohozynsky, Labor Markets in CIS Countries, Warsaw 2005, s. 10.
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Wszystkie kraje WNP odczu∏y po rozpadzie ZSRR znaczàcy spadek realnych
p∏ac. Mimo obserwowanego od koƒca lat 90. wzrostu wynagrodzeƒ do chwili
obecnej nie osiàgn´∏y one poziomu sprzed 1991 roku. Ponadto p∏ace te cz´s-
to sà ustalane na ni˝szym poziomie ni˝ minimum socjalne (zw∏aszcza
w biedniejszych krajach obszaru). Kolejnà cechà, charakterystycznà tak˝e
dla paƒstw Europy Ârodkowej, jest dyferencjacja wynagrodzeƒ. Jak wynika
z badaƒ BÂ, zró˝nicowanie to osiàgn´∏o bardzo wysoki poziom, charakterys-
tyczny dla krajów rozwijajàcych si´ (w Rosji stosunek ten wynosi 1 do 11)14.
Du˝e ró˝nice w p∏acach wyst´pujà tak˝e pomi´dzy poszczególnymi paƒst-
wami obszaru – w 2005 roku nominalna Êrednia miesi´czna p∏aca w Rosji
wynios∏a 302 USD, a w Gruzji 50 USD (tabela 3).

Istnienie wysokiego ukrytego bezrobocia po∏àczonego z niskimi wynagrodze-
niami, niestanowiàcymi istotnego bodêca finansowego dla wi´kszoÊci grup spo-
∏ecznych na omawianym obszarze, zdewaluowa∏o znaczenie zatrudnienia jako
sposobu uzyskiwania Êrodków do egzystencji. Podnios∏o tak˝e zdecydowanie
atrakcyjnoÊç migracyjnego modelu zarobkowania. Z drugiej strony, sk∏onnoÊç
rzàdów do sztucznego podtrzymywania wysokiego poziomu zatrudnienia
zwi´ksza biernoÊç du˝ej cz´Êci ludnoÊci, która otrzymuje wynagrodzenie nie-
zale˝nie od osobistego zaanga˝owania. Taka sytuacja grozi skokowym wzros-

13 Dane te, uzyskane na podstawie badaƒ si∏y roboczej, zazwyczaj prezentujà wy˝szà liczb´
bezrobotnych ni˝ oficjalnie zarejestrowana.
14 World Bank, Enhancing Job Opportunities: Eastern Europe and the Former Soviet Union,
2005, s. 91–92.

Paƒstwo

Rosja

Ukraina

Bia∏oruÊ

Mo∏dawia

Azerbejd˝an

Gruzja

Armenia

Paƒstwo

2003

8,9

3,6

3,1

1,2

1,4

...

9,8

Tabela 2. Stopa bezrobocia w paƒstwach Europy Wschodniej i Kaukazu w wybranych latach 
w okresie 1997–2003

èród∏o: Komisja Ekonomiczna Narodów Zjednoczonych dla Europy, Departament Statystyki13

1997

11,2

2,8

2,8

1,7

1,3

8,0

11,0

Paƒstwo

1999

12,2

4,3

2,0

2,1

1,2

5,6

11,5

Paƒstwo

2001

8,7

3,7

2,3

1,7

1,3

5,5

9,8

Stopa bezrobocia (w %)
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tem bezrobocia (i w konsekwencji wzrostu emigracji zarobkowej) w przypad-
ku wystàpienia kryzysu gospodarczego i niemo˝noÊci dalszego subsydiowania
przez paƒstwo niedopasowanego do wymagaƒ rynkowych systemu wyna-
grodzeƒ. Z drugiej strony podj´cie radykalnych reform neoliberalnych bez za-
pewnienia odpowiedniej os∏ony socjalnej tak˝e mo˝e doprowadziç do wzrostu
liczby zarobkowych wyjazdów zagranicznych.

2.3. Ubóstwo

Jednym z wa˝niejszych skutków transformacji gospodarczej na omawianym
obszarze jest spadek poziomu ˝ycia wielu grup spo∏ecznych, wzrost liczby osób
˝yjàcych w biedzie, a tak˝e redukcja dost´pnoÊci ludnoÊci do Êwiadczeƒ socjal-
nych. W drugiej po∏owie lat 90. w wi´kszoÊci krajów WNP poni˝ej minimum
egzystencji pozostawa∏a Êrednio wi´cej ni˝ po∏owa spo∏eczeƒstwa. W ostatnich
latach wskaêniki ubóstwa w krajach Europy Wschodniej i Kaukazu polepszy∏y
si´ – wed∏ug wyliczeƒ BÂ, w ubóstwie absolutnym w bogatszych krajach
obszaru ˝yje od 5 do 20% ludnoÊci, a w biedniejszych, powy˝ej 40%15.

Jak wynika z tabeli 4, kraje o Êrednich dochodach (Rosja, Bia∏oruÊ, Ukraina)
charakteryzujà si´ stosunkowo niskim poziomem liczby ludnoÊci ˝yjàcej
w warunkach minimum biologicznego (2 USD dziennie) oraz wysokim wskaê-
nikiem ludnoÊci ˝yjàcej za ok. 4 USD dziennie. Ta ostania grupa, chocia˝ nie
jest skrajnie biedna, to mo˝e ∏atwo popaÊç w ubóstwo w przypadku wys-
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Paƒstwo

Rosja

Ukraina

Bia∏oruÊ

Mo∏dawia

Azerbejd˝an

Gruzja

Armenia

Tabela 3. Ârednie wynagrodzenie miesi´czne w 2005 r. (w USD)

èród∏o: Komitet Statystyczny WNP

Ârednia p∏aca

302

220

214

100

140

50

115

16 World Bank, Growth, Poverty and Inequality: Eastern Europe and the Former Soviet Union,
2005, s. 2.
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tàpienia zawirowaƒ ekonomicznych16. Natomiast paƒstwa takie jak Armenia,
Gruzja, Mo∏dawia odznaczajà si´ du˝ym odsetkiem osób skrajnie biednych. Spe-
cyficzna sytuacja panuje w Azerbejd˝anie, gdzie osób ˝yjàcych w absolutnej
biedzie jest stosunkowo niewiele, natomiast ponad 70% populacji stanowià
osoby ubogie. Nale˝y pami´taç, ˝e podawane dane nie obejmujà dochodów
uzyskiwanych w szarej strefie, które ∏agodzà skutki oficjalnego ubóstwa.

Analiza struktury biedy stanowi jeden z czynników pomocnych w okre-
Êleniu grup spo∏ecznych najbardziej sk∏onnych do emigracji. Podobnie jak
w innych paƒstwach na Êwiecie, szczególnie nara˝one na ubóstwo sà osoby
nieaktywne zawodowo, emeryci, rodziny wielodzietne lub niepe∏ne, rodziny
osób niepe∏nosprawnych lub jedynie formalnie pracujàcych. Na omawianym
obszarze w wi´kszym jednak stopniu ni˝ gdzie indziej bieda dotyka tak˝e
osoby pracujàce, przede wszystkim te zatrudnione w niezrestrukturyzowa-
nych ga∏´ziach gospodarki oraz w rolnictwie. Biedniejsze ni˝ w innych regio-
nach sà równie˝ osoby z wy˝szym wykszta∏ceniem. Specyficznà grupà, szcze-
gólnie wra˝liwà na ubóstwo, sà uchodêcy i osoby wewn´trznie przesiedlone17.
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Paƒstwo

Rosja

Ukraina

Bia∏oruÊ

Mo∏dawia

Azerbejd˝an

Gruzja

Armenia

2002

8,7

3,2

2,3

55,7

5,2

49,3

54,7

Paƒstwo

2003

1,4

43,4

4,2

51,6

50,4

Procent ludnoÊci ˝yjàcej w ubóstwie abso-
lutnym (2 USD dziennie wg PPP, 2000)

2002

41,0

31,0 

21,0 

90,0

74,0

45,0*

91,0

Paƒstwo

2003

22,0

85,0

70,0

46,0*

93,0

Procent ludnoÊci ˝yjàcej w ubóstwie 
(4 USD dziennie wg PPP, 2000)

Tabela 4. Poziom ubóstwa w krajach Europy Wschodniej i Kaukazu w latach 2002–2003 (w %)

Oprac. w∏asne na podstawie I. Sinicyna, Biednost’ i socyalnaja politika w stranach SNG, Warszawa
2006
* Dane dotyczàce liczby osób ˝yjàcych za ok. 4 USD dziennie wydajà si´ niewiarygodne, gdy˝ sà
mniejsze ni˝ szacunki osób ˝yjàcych w skrajnym ubóstwie (za ok. 2 USD)

16 Word Bank, Growth, Poverty..., op. cit., s. 1.
17 Osoby wewn´trznie przesiedlone (IDPs) to osoby, które zosta∏y zmuszone bàdê zobligowane
do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania, szczególnie w wyniku konfliktu zbrojnego,
naruszania praw cz∏owieka czy katastrof i nie przekroczy∏y prawnie uznanych granic paƒs-
twa; definicja stosowana przez UNHCR.
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3. Trendy demograficzne na obszarze WNP

Proces rozpadu ZSRR zbieg∏ si´ w czasie z narastajàcymi objawami g∏´bokie-
go kryzysu demograficznego. Dotknà∏ on szczególnie pó∏nocno-zachodnie
obszary by∏ego imperium, zamieszkane g∏ównie przez ludnoÊç pochodzenia
s∏owiaƒskiego. Od poczàtku lat 90. wszystkie paƒstwa tego regionu notujà
ujemny przyrost naturalny. Ich spo∏eczeƒstwa starzejà si´. W Azji Centralnej
i na Kaukazie Po∏udniowym tendencje demograficzne majà inny charakter,
co wynika z wi´kszej odr´bnoÊci wyznaniowej i cywilizacyjnej tych obsza-
rów od centrum by∏ego imperium. Azja Centralna, zdominowana przez lud-
noÊç wyznajàcà islam, by∏a najbardziej zacofanym gospodarczo regionem
ZSRR. Dlatego, o ile w zachodniej cz´Êci b. ZSRR obserwujemy procesy de-
mograficzne o charakterze zbli˝onym do procesów charakterystycznych dla
postindustrialnego Êwiata zachodniego, o tyle w Azji Centralnej sà one po-
dobne do procesów zachodzàcych w krajach rozwijajàcych si´.

Wed∏ug prognoz, najludniejsze paƒstwa obszaru WNP – Rosja i Ukraina – do
po∏owy XXI wieku mogà straciç ponad jednà trzecià ludnoÊci. Politycy rosyjscy
sà zdania, ˝e taki rozwój wydarzeƒ mo˝e zagroziç nie tylko mocarstwowym
ambicjom paƒstwa, lecz tak˝e jego bezpieczeƒstwu. Z liczbà ludnoÊci nieade-
kwatnà do obszernego i zasobnego w surowce naturalne terytorium Rosja
stanie si´ ∏akomym kàskiem dla agresywnych sàsiadów. W bli˝szej perspek-
tywie spadek liczby ludnoÊci, a tym samym ràk do pracy, mo˝e – zdaniem
polityków – zahamowaç rozwój gospodarki i utrwaliç jej surowcowy cha-
rakter. Strona ukraiƒska podkreÊla przede wszystkim spo∏eczne skutki depo-
pulacji.

Kryzys demograficzny, jaki prze˝ywajà pó∏nocno-zachodnie obszary b. ZSRR,
ma charakter systemowy i cywilizacyjny. W porównaniu z Europà Zachodnià
negatywne konsekwencje kryzysu sà pot´gowane przez nadmierne spo˝ycie
wysokoprocentowych alkoholi, niskà kultur´ pracy oraz niedostatecznà opiek´
zdrowotnà. Dominujàcy w danym paƒstwie model rozwoju cywilizacyjnego
trudno szybko skorygowaç. Z tego wzgl´du najefektywniejszym sposobem
z∏agodzenia negatywnych skutków depopulacji wydaje si´ aktywna i konsek-
wentna polityka migracyjna.

Dla dotkni´tych kryzysem demograficznym paƒstw regionu naturalnym te-
renem rywalizacji o po˝àdanych migrantów jest obszar by∏ego ZSRR. Utrzy-
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mujàcy si´ sentyment wobec by∏ych wspó∏obywateli, liczne kontakty rodzin-
ne i towarzyskie, ∏atwoÊç poruszania si´, znajomoÊç j´zyka rosyjskiego oraz
pewnych wzorców kulturowych sprawiajà, ˝e osoby wychowane na tym
obszarze ∏atwiej mogà integrowaç si´ ze spo∏eczeƒstwami innych paƒstw
WNP. W poczàtkowym okresie lat 90. fala migracyjna by∏a zjawiskiem ˝y-
wio∏owym, zwiàzanym z powrotami do stron rodzinnych i ucieczkà z rejo-
nów konfliktów. Swoistym zag∏´biem migracyjnym by∏ Kaukaz Po∏udniowy.
Jednak potencja∏ migracyjny tego regionu wydaje si´ wyczerpywaç. RoÊnie
znaczenie paƒstw Azji Centralnej, które wcià˝ majà znaczny przyrost natu-
ralny, a ich poziom rozwoju jest ni˝szy ni˝ w innych paƒstwach b. ZSRR.

3.1. Liczba ludnoÊci
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Paƒstwo

Azerbejd˝an 

(z Górskim 

Karabachem)

Armenia

Bia∏oruÊ

Gruzja

Abchazja

Osetia
Po∏udniowa

Kazachstan

Kirgistan

Mo∏dawia

Naddniestrze

Rosja

Tad˝ykistan

Turkmenistan

Uzbekistan

Ukraina

Ca∏a WNP

Tabela 5. Sta∏a ludnoÊç paƒstw WNP w latach 1989–2006 (w tys. osób, stan na 1 stycznia danego roku)

èród∏o: Demoskop Weekly, nr 237/8 (6-18.03.2006 r.) oraz dane spisu powszechnego przeprowadzo-
nego w ZSRR w 1989 r. W tabeli kursywà wyodr´bniono tzw. parapaƒstwa.

1989

7 021

3 305

10 152

5 409

16 464

4 258

4 335

147 022

5 903

3 523

19 810

51 452

278 654

1992

7 324,0

3 694,0

10 198,0

4 865,2

521,0

81,2

16 451,7

4 502,0

3 643,0

714,0

148 325,6

5 505,6

3 970,0

21 106,3

51 802,0

282 658,6

2002

8 141,4

3 212,9

9 950,9

4 371,5

213,5

50,0

14 851,1

4 946,5

3 413,1

578,0

142 782,2

6 375,5

4 889,0

25 115,8

48 221,1

277 112,5

2004

8 265,7

3 212,2

9 849,1

4 315,2

214,4

49,4

14 951,2

5 037,3

3 392,7

562,0

141 071,4

6 640,0

4 965,0

25 707,4

47 442,1

275 675,1

2005

8 347,3

3 215,8

9 800,1

4 289,1

214,6

49,2

15 074,8

5 092,8

3 386,0

554,0

140 317,8

6 780,4

5 008,0

26 021,3

47 100,5

275 251,7

2006

8 436,5

3 219,4

9 750,2

4 264,0

215,0

49,0

15 217,7

5 138,6

3 374,0

546,0

139 582,3

6 913,0

5 051,0

26 328,0

46 749,2

274 833,9
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Michai∏ Tulski, autor powy˝szej tabeli, stara∏ si´ wykorzystaç ró˝ne êród∏a,
aby zweryfikowaç oficjalne dane dotyczàce liczby ludnoÊci (chcàc uniknàç
ich dublowania oraz przek∏amaƒ). Szczególnie wyraênie widaç to na przy-
k∏adzie takich krajów, jak Turkmenistan i Rosja – przytoczone w tabeli liczby
znacznie ró˝nià si´ od podawanych przez oficjalne organy statystyczne. We-
d∏ug Federalnej S∏u˝by Statystyki Paƒstwowej Rosji (FSSP), liczba ludnoÊci
tego paƒstwa na 1 stycznia 2006 roku wynios∏a 142,7 mln osób, to jest po-
nad 3 mln wi´cej, ni˝ podaje Tulski. Ten jest jednak zdania, ˝e przyjmowane
przez FSSP za wielkoÊci bazowe dane spisu powszechnego z 2002 roku zo-
sta∏y zawy˝one w niektórych podmiotach federacji (np. w Moskwie i Czecze-
nii), a ponadto Tulski nie uwzgl´dnia w swoich obliczeniach osób o nieure-
gulowanym statusie prawnym. Podana przez niego liczba sta∏ej ludnoÊci
obszaru WNP wydaje si´ byç najbardziej zbli˝ona do rzeczywistoÊci. Wed∏ug
danych Mi´dzypaƒstwowego Komitetu Statystycznego WNP, liczba ta jest
znacznie wy˝sza i wynosi ok. 279 mln osób18.
Liczba ludnoÊci na obszarze WNP stopniowo spada. O ile w 1993 roku miesz-
ka∏o tam ponad 282,6 mln osób, o tyle w 2006 roku ju˝ niespe∏na 274,9 mln,
czyli o 7,7 mln osób mniej. Tempo spadku nie jest obecnie du˝e, gdy˝ ubytki
ludnoÊci w jednych paƒstwach sà rekompensowane wzrostem jej liczby
w innych, szczególnie centralnoazjatyckich. W porównaniu do 1992 roku
obecnie liczba ludnoÊci Ukrainy zmniejszy∏a si´ o ponad 5 mln osób (prawie
10%), a Rosji o ponad 8,7 mln osób (ok. 6%), natomiast w tym samym okresie
ludnoÊç Turkmenistanu wzros∏a o ponad 1 mln osób (ok. 25%), Uzbekistanu
o 5,2 mln (ok. 25%), a Tad˝ykistanu o 1,4 mln osób (ok. 26%). Procesy te spra-
wiajà, ˝e zmniejsza si´ proporcjonalny udzia∏ Rosji i Ukrainy w zaludnieniu
obszaru WNP. Nale˝y oczekiwaç, ˝e w perspektywie kilku lat ludnoÊç Rosji
b´dzie stanowi∏a mniej ni˝ po∏ow´ ogó∏u ludnoÊci WNP. Wcià˝ utrzymujà
si´ du˝e ró˝nice w g´stoÊci zaludnienia mi´dzy poszczególnymi paƒstwami
obszaru. O ile w Mo∏dawii na jeden kilometr kwadratowy przypada 111 osób,
o tyle w Kazachstanie jest tych osób jedynie 5, a w Rosji – 8.

3.2. Przyrost naturalny

W latach 60. XX wieku we wszystkich paƒstwach regionu wskaênik dzietnoÊci
co najmniej trzykrotnie przewy˝sza∏ wskaênik ÊmiertelnoÊci. W Azerbejd˝a-
nie czy Armenii ró˝nica ta by∏a prawie siedmiokrotna. Przy czym, co ciekawe,
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w tym okresie ró˝nice w liczbie zgonów na 1000 mieszkaƒców mi´dzy po-
szczególnymi republikami ZSRR by∏y minimalne. Stopniowo zaczà∏ jednak
narastaç proces dyferencjacji. Na poczàtku XXI wieku liczba zgonów na 1000
mieszkaƒców w Azerbejd˝anie i Armenii by∏a ju˝ ponad dwukrotnie mniejsza
ni˝ w Rosji czy na Ukrainie. I o ile na przestrzeni ostatniego pó∏wiecza ogólny
wspó∏czynnik ÊmiertelnoÊci w paƒstwach Kaukazu Po∏udniowego zwi´kszy∏
si´ jedynie nieznacznie (najbardziej w Gruzji), o tyle w paƒstwach z przewagà
ludnoÊci s∏owiaƒskiej uleg∏ on podwojeniu. Na Ukrainie ju˝ na poczàtku lat
90. liczba zgonów i narodzin prawie si´ zrówna∏a. W 2000 roku ju˝ w ca∏ym
regionie, z wyjàtkiem paƒstw Kaukazu Po∏udniowego, wskaênik ÊmiertelnoÊci
przewy˝sza∏ analogiczny wskaênik dzietnoÊci. Na Ukrainie, gdzie sytuacja
by∏a najtrudniejsza, ró˝nica ta by∏a dwukrotna.
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Paƒstwo

Azerbejd˝an

Armenia

Bia∏oruÊ

Gruzja

Mo∏dawia

Rosja

Ukraina

Tabela 6. Ogólny wspó∏czynnik dzietnoÊci dla wybranych paƒstw obszaru WNP (liczba urodzeƒ 
na 1000 osób), za lata 1950–2003

èród∏o: www..demoscope.ru/weekly/spp/sng_cbr.php

1950

40,60

33,70

25,50

24,40

38,90

26,90

22,90

1960

42,60

40,10

24,45

24,70

29,30

23,20

20,50

1970

29,20

22,10

16,24

19,20

19,40

14,60

15,20

1980

25,20

22,70

16,01

17,70

19,80

15,90

14,80

1990

27,24

24,00

13,98

17,10

17,70

13,40

12,70

2000

14,80

9,00

9,40

11,00

10,20

8,70

7,80

2001

13,60

9,10

9,20

10,80

10,04

9,08

9,31

2002

13,50

10,00

8,94

10,70

9,85

9,73

8,00

2003

15,80

11,10

9,20

11,20

10,10

10,10

8,20

Paƒstwo

Azerbejd˝an

Armenia

Bia∏oruÊ

Gruzja

Mo∏dawia

Rosja

Ukraina

Tabela 7. Ogólny wspó∏czynnik ÊmiertelnoÊci dla wybranych paƒstw obszaru WNP (liczba zgonów 
na 1000 osób), za lata 1950–2003

èród∏o: www..demoscope.ru/weekly/spp/sng_cbr.php

1950

11,10

12,00

8,00

14,40

11,30

10,10

8,50

1960

6,70

6,80

6,60

6,50

6,42

7,39

6,90

1970

6,70

5,10

7,63

7,30

7,39

8,68

8,80

1980

7,00

5,50

9,90

8,60

10,09

11,02

11,35

1990

6,00

6,20

10,75

9,00

9,72

11,20

12,13

2000

5,90

6,30

13,48

10,70

11,33

15,33

15,39

2001

5,60

6,80

14,07

10,50

11,04

15,62

16,43

2002

5,70

8,00

17,78

10,70

11,55

16,25

14,00

2003

8,80

7,00

14,50

11,10

11,50

15,30

16,30
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Wzrost wskaênika ÊmiertelnoÊci jest kluczowy dla wyjaÊnienia fenomenu
ujemnego przyrostu naturalnego w takich paƒstwach jak Rosja, Ukraina
i Bia∏oruÊ, gdy˝ tempo spadku wskaênika dzietnoÊci by∏o porównywalne we
wszystkich paƒstwach regionu. Nale˝y oczekiwaç, ˝e negatywne tendencje
w przyroÊcie naturalnym ustabilizujà si´ na d∏u˝szy okres, stopniowo obej-
mujàc wszystkie paƒstwa, mo˝e z wyjàtkiem Azerbejd˝anu.

LudnoÊç Rosji i Ukrainy stanowi prawie 90% populacji omawianego obszaru,
dlatego nale˝a∏oby dok∏adniej przyjrzeç si´ procesom demograficznym za-
chodzàcym w obu tych paƒstwach, gdy˝ b´dà one wywiera∏y dominujàcy
wp∏yw na ca∏y region.

Po raz pierwszy w swojej najnowszej historii Rosja zetkn´∏a si´ z proble-
mem ujemnego przyrostu naturalnego w 1992 roku. Od tej cezury liczba
zgonów ju˝ stale przekracza liczb´ narodzin o ponad 700 tys. przypadków
rocznie. Wed∏ug ocen specjalistów tendencja ta utrzyma si´ co najmniej do
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Rok

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Liczba narodzin
(w tys.)

1795

1588

1379

1408

1364

1305

1260

1283

1215

1267

1312

1397

1477

1508

1460

Liczba zgonów
(w tys.)

1691

1807

2129

2301

2204

2082

2016

1989

2144

2225

2255

2332

2366

2298

2303

Ró˝nica
(w tys.)

104

-219

-750

-893

-840

-777

-765

-706

-929

-958

-943

-935

-889

-790

-843

Oczekiwana 
d∏ugoÊç ˝ycia

69,01

67,89

65,14

63,98

64,64

65,89

66,64

67,02

65,93

65,27

65,30

64,80

64,90

Tabela 8. Przyrost naturalny i oczekiwana d∏ugoÊç ˝ycia w Rosji, lata 1991–2005

èród∏o: L. Rybakowski, Diemograficzeskoje buduszczeje Rossii i migracyonnyje procesy. Socis, 3/2005;
Federalna S∏u˝ba Statystyki Paƒstwowej Rosji (FSSP)
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po∏owy XXI wieku. O ile w poczàtkowym okresie ujemny przyrost naturalny
by∏ w du˝ym stopniu rekompensowany przez dodatnie saldo migracyjne,
o tyle w ostatnim okresie rekompensata ta nie przekracza∏a 10% rocznie.
Ujemnemu przyrostowi naturalnemu towarzyszy∏a tendencja zmniejszania
si´ Êredniej d∏ugoÊci ˝ycia, co Êwiadczy∏o o swoistym regresie cywiliza-
cyjnym, jaki prze˝ywa Rosja.

Ukraina jeszcze wczeÊniej ni˝ Rosja, bo ju˝ w 1991 roku, zetkn´∏a si´ ze zjawis-
kiem ujemnego przyrostu naturalnego. W 1996 roku przekroczy∏ on 300 tys.
osób rocznie i od tego momentu nie spada∏ poni˝ej tego poziomu. Sytuacj´
demograficznà Ukrainy komplikowa∏ jeszcze fakt, i˝ przez d∏ugi okres mia∏a
ona ujemny bilans migracyjny. W latach 1994–2001 przekracza∏ on Êrednio-
rocznie 100 tys. osób. Korelacja tych dwóch czynników sprawi∏a, ˝e proces
zmniejszania si´ liczby ludnoÊci Ukrainy przebiega∏ szczególnie szybko. Do-
piero w 2005 roku Ukraina osiàgn´∏a dodatni bilans migracyjny (4,6 tys. osób).
Prognozy demograficzne dla Ukrainy tak˝e przewidujà utrzymywanie si´
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Rok

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Liczba narodzin
(w tys.)

657,2

630,8

596,8

557,5

521,5

492,9

467,2

442,6

419,2

389,2

385,1

376,4

390,7

408,6

427,3

426,1

Liczba zgonów
(w tys.)

629,6

669,9

697,1

741,7

764,6

792,6

776,7

754,2

719,9

739,2

758,1

745,9

754,9

765,4

761,3

782,0

Ró˝nica
(w tys.)

27,6

-39,1

-100,3

-184,2

-243,1

-299,7

-309,5

-311,6

-300,7

-350,0

-373,0

-369,5

-364,2

-356,8

-334,0

-355,9

Oczekiwana 
d∏ugoÊç ˝ycia

69,30

68,67

67,98

67,22

66,93

67,36

68,08

68,32

67,91

68,33

68,32

68,24

68,22

Tabela 9. Przyrost naturalny i oczekiwana d∏ugoÊç ˝ycia na Ukrainie, lata 1990–2005

èród∏o: Paƒstwowy Komitet Statystyczny Ukrainy
(www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ds/nas_rik/nas_u/2002.html)
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ujemnego przyrostu naturalnego co najmniej do po∏owy XXI wieku, choç
tempo spadku powinno si´ zmniejszyç.

3.3. Struktura wiekowa

Jak wynika z tabeli 10, spo∏eczeƒstwa paƒstw WNP starzejà si´, choç tempo
i charakter tych procesów sà ró˝ne. Mi´dzy rokiem 1989 a 2005 we wszyst-
kich paƒstwach spad∏ procentowy udzia∏ dzieci do lat 14. Najwi´kszy spadek
mia∏ miejsce w Rosji, Mo∏dawii, Azerbejd˝anie oraz Armenii i wynosi∏ 8 punk-
tów procentowych. Najmniejszy spadek odnotowano w Turkmenistanie oraz
Uzbekistanie – odpowiednio 4 i 5 punktów procentowych. Na Ukrainie i w Ro-
sji dzieci do lat 14 stanowià obecnie zaledwie 15% populacji. Dla porówna-
nia w Tad˝ykistanie stanowià one a˝ 38% ludnoÊci.

W krajach s∏owiaƒskich oraz Armenii znaczàco wzros∏a liczba ludzi w pode-
sz∏ym wieku (65+). Na Ukrainie liczebnie przewy˝szajà oni ju˝ kategori´
dzieci do lat 14, wkrótce to samo nastàpi w Rosji i na Bia∏orusi. Procentowy
udzia∏ w populacji najstarszej kategorii obywateli jest na Ukrainie a˝ cztero-
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Paƒstwo

Azerbejd˝an 

Armenia

Bia∏oruÊ

Gruzja

Kazachstan

Kirgistan

Mo∏dawia

Rosja

Tad˝ykistan

Turkmenistan

Ukraina

Uzbekistan

1989

33

30

23

25

32

38

28

23

43

41

22

41

Paƒstwo

2005

25

22

16

19

25

31

20

15

38

37

15

36

Przedzia∏ wiekowy 
0–14 lat

1989

63

64

67

66

62

58

64

67

53

56

67

55

Paƒstwo

2005

68

68

70

68

68

63

70

71

58

59

69

60

Przedzia∏ wiekowy 
15–64 lata

1989

5

5

10

9

6

5

8

10

4

4

12

4

Paƒstwo

2005

7

11

15

13

8

6

10

14

4

4

16

4

Przedzia∏ wiekowy 
65+

Tabela 10. Struktura wiekowa spo∏eczeƒstw paƒstw obszaru WNP (w %)

èród∏o: Demoskop Weekly, nr 235/6, 20.02–05.03.2006; 

http://demoscope.ru/weekly/2006/0235/barom01.php
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krotnie wi´kszy ni˝ w Uzbekistanie czy Tad˝ykistanie. W konsekwencji, o ile
na poczàtku XXI wieku Êrednia wieku statystycznego Ukraiƒca wynosi∏a 39
lat, a Rosjanina 38 lat, o tyle w przypadku Tad˝yka czy Turkmena by∏y to za-
ledwie 23 lata. Te wskaêniki b´dà w najbli˝szej przysz∏oÊci okreÊla∏y dyna-
mik´ procesów demograficznych na obszarze WNP, m.in. zmian´ w propor-
cjach zaludnienia na korzyÊç paƒstw Azji Centralnej. Choç z czasem, tak˝e
w tym regionie, tempo przyrostu naturalnego powinno znaczàco os∏abnàç.

3.4. Struktura narodowoÊciowa

Zwiàzek Radziecki by∏ tyglem ponad stu narodów. Pi´tnaÊcie z nich posiada∏o
w∏asne republiki narodowe tworzàce federacj´. W∏adze paƒstwowe prowa-
dzi∏y jednak polityk´, która nie liczy∏a si´ z etnicznymi odr´bnoÊciami danych
terytoriów. Deportowano ca∏e narody, z miejsca na miejsce przerzucano masy
robotników i specjalistów, Êwiadomie dà˝àc do unifikacji struktury etnicznej
paƒstwa. Ukuto nawet termin „naród sowiecki” – czyli taki, którego pod-
staw´ stanowi ideologia, a nie pochodzenie etniczne. W rezultacie tej poli-
tyki w wi´kszoÊci republik stopniowo spada∏ udzia∏ procentowy ludnoÊci
rodzimej. Wed∏ug spisu z 1989 roku, w Kazachstanie Kazachowie stanowili
tylko 39,7% ludnoÊci republiki i by∏ to najni˝szy wskaênik dla ca∏ego ZSRR.
Najbardziej jednorodnà etnicznie republikà by∏a Armenia, gdzie Ormianie sta-
nowili 93,3% ludnoÊci.

Po rozpadzie ZSRR w∏adze nowych niepodleg∏ych paƒstw radykalnie zmieni∏y
zasady polityki narodowoÊciowej, dà˝àc do umocnienia pozycji tytularnych
narodów. Rozpoczà∏ si´ proces ̋ ywio∏owej repatriacji, ∏àczenia rodzin. W kilku
regionach, szczególnie na Kaukazie i w Mo∏dawii dosz∏o do konfliktów zbroj-
nych, które zaowocowa∏y falami migracyjnymi. Naj∏atwiej by∏o opuszczaç
takie obszary ludnoÊci nap∏ywowej. Nastàpi∏ wzrost nastrojów ksenofobicz-
nych, zdarza∏y si´ przypadki dyskryminowania tzw. obcych (m.in. w dost´pie
do stanowisk kierowniczych). Cz´sto dawano im do zrozumienia, ˝e sà je-
dynie goÊçmi – nie zawsze po˝àdanymi.

Najnowsze spisy powszechne zarejestrowa∏y znaczne zmiany w strukturze
narodowoÊciowej na obszarze WNP. We wszystkich paƒstwach, z wyjàtkiem
Rosji, dosz∏o do zwi´kszenia udzia∏u ludnoÊci rodzimej w strukturze naro-
dowoÊciowej. Wed∏ug danych z 2001 roku, odsetek Ormian w Armenii wzrós∏
do 98%. W Kazachstanie, odsetek Kazachów ju˝ w 1999 roku osiàgnà∏ 53%.
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Nawet na Ukrainie, z jej dramatycznie kurczàcà si´ liczbà ludnoÊci, mi´dzy
rokiem 1989 a 2001 odsetek Ukraiƒców wzrós∏ z 72,7 do 77,8%. Zosta∏o to
spowodowane masowà migracjà Rosjan oraz zauwa˝alnymi wÊród tej mniej-
szoÊci procesami asymilacyjnymi. Podobne procesy majà miejsce tak˝e na
Bia∏orusi.

Jedynym paƒstwem WNP, w którym zarówno w liczbach bezwzgl´dnych, jak
i procentowo odsetek tytularnej ludnoÊci spad∏, by∏a Rosja. Jest to tendencja
trwajàca co najmniej od pó∏wiecza. Wed∏ug spisu z 1959 roku Rosjanie sta-
nowili 83,3% ludnoÊci RFSRR, w 1979 roku – 82,6%, w 1989 roku – 81,5%,
a w 2002 roku – 79,8% ludnoÊci Federacji Rosyjskiej. Masowy nap∏yw Rosjan
migrujàcych z obszaru WNP nie by∏ w stanie odwróciç tej tendencji, a jedynie
jà spowolni∏. Przyczynà spadku by∏ fakt, ˝e etniczni Rosjanie, w przeciwieƒ-
stwie do niektórych autochtonicznych narodów Federacji Rosyjskiej (m.in.
Czeczeni, narody Dagestanu), jak i przedstawicieli narodów nap∏ywowych,
mieli ujemny przyrost naturalny.

Wydaje si´, ˝e tendencja spadku udzia∏u procentowego Rosjan w populacji
Federacji Rosyjskiej b´dzie mia∏a charakter trwa∏y. W konsekwencji mo˝e
ona istotnie wp∏ywaç na za∏o˝enia polityki migracyjnej rzàdu w Moskwie.
W∏adze muszà si´ bowiem liczyç z narastajàcymi tendencjami ksenofo-
bicznymi, majàcymi swe êród∏a m.in. w kurczàcym si´ stanie posiadania
etnosu rosyjskiego. W tej sytuacji nadmierne otwarcie na obcych kulturowo
imigrantów mo˝e spotkaç si´ z silnymi oporami spo∏ecznymi i doprowadziç
do zaostrzenia konfliktów wewn´trznych.
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C Z ¢ Â å  I I  
TRENDY OGÓLNE

Ruchy migracyjne w paƒstwach Europy Wschodniej oraz Kaukazu Po∏udnio-
wego charakteryzujà si´ podobnà intensywnoÊcià oraz trendami rozwoju.
Procesy te by∏y najbardziej gwa∏towne bezpoÊrednio po rozpadzie ZSRR,
obecnie majà tendencj´ do stopniowej stabilizacji. Ewolucji podlegajà tak˝e
ich uwarunkowania. Po upadku Zwiàzku Radzieckiego migracje zewn´trzne
stanowi∏y przede wszystkim funkcj´ kryzysów polityczno-etnicznych, jakie
wystàpi∏y w zwiàzku z formowaniem przez nowo powsta∏e kraje swojej to˝-
samoÊci paƒstwowej.
Od po∏owy lat 90. nabra∏y charakteru ekonomicznego i zacz´∏y równowa˝yç
skutki problemów spo∏eczno-ekonomicznych w biedniejszych krajach obsza-
ru oraz dostarczaç pracowników dla powstajàcych rynków pracy w bogat-
szych paƒstwach.
Wspólnà cechà ruchów migracyjnych na omawianym obszarze jest ich nie-
uregulowany charakter19. Procesy migracyjne wywar∏y du˝y wp∏yw na kszta∏t
spo∏eczeƒstw paƒstw poradzieckich: ich sk∏ad narodowy oraz struktur´
spo∏ecznà, rozpowszechnianie si´ okreÊlonych wzorców kulturowych.

Z drugiej strony ruchy migracyjne w poszczególnych paƒstwach obszaru
majà wiele cech ró˝niàcych je od siebie.
Odmienne potencja∏y ekonomiczne oraz demograficzne spowodowa∏y, ˝e
pod wzgl´dem charakterystyki przep∏ywów migracyjnych kraje te podzieli∏y
si´ w pewnym uproszczeniu na dwie grupy: kraje imigracyjne (Rosja, w mniej-
szym stopniu Bia∏oruÊ) oraz kraje emigracyjne (Mo∏dawia, Armenia, Gruzja,
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19 Termin migracje o nieuregulowanym charakterze (nieregularne, nieudokumentowane)
oznacza migracje, które odbywajà si´ niezgodnie z przepisami prawa paƒstwa wysy∏ajàcego,
tranzytowego, lub – najcz´Êciej – kraju przyjmujàcego. Dotyczy to zazwyczaj nielegalnego
przekraczania granicy lub pos∏ugiwania si´ podczas przekraczania fa∏szywymi dokumenta-
mi, niezgodnego z prawem przebywania na terytorium danego kraju lub nielegalnej pracy.
Ten typ migracji bardzo cz´sto okreÊla si´ mianem migracji nielegalnych. Termin nieregular-
na migracja (irregular migration) jest u˝ywany m.in. przez UNHCR, Rad´ Europy, OBWE, IOM,
ILO. Natomiast Unia Europejska stosuje okreÊlenie nielegalna migracja (illegal migration); sze-
rzej zob. K. Koser, Irregular migration, state security and human security, paper prepared for
the Policy Analysis and Research Programme of Global Commission on International Migra-
tion, September 2005.
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w mniejszym stopniu Ukraina oraz Azerbejd˝an). Bardzo ró˝ne jest tak˝e za-
gro˝enie nielegalnà migracjà tranzytowà – od Ukrainy, le˝àcej na g∏ównym
szlaku nielegalnej migracji z Azji Po∏udniowej do Europy, po Armeni´ po∏o-
˝onà na peryferiach tranzytowych ruchów migracyjnych.
Cztery paƒstwa (kraje kaukaskie oraz Mo∏dawia) doÊwiadczy∏y konfliktów
zbrojnych na swoim obszarze i masowych ucieczek ludnoÊci.

1. Dynamika i struktura przestrzenna 
procesów migracyjnych

Genezy charakteru wspó∏czesnych ruchów migracyjnych w Europie Wscho-
dniej i na Kaukazie Po∏udniowym nale˝y poszukiwaç we wspólnym dziedzic-
twie historycznym tego obszaru – przez wieki by∏ on cz´Êcià imperium ro-
syjskiego, a nast´pnie ZSRR. Wraz z podbojem przez Rosj´ nowych ziem na
peryferie imperium posuwali si´ tak˝e osadnicy s∏owiaƒscy. Z czasem prze-
mieszczenia ludnoÊci nabra∏y masowego charakteru.
Za czasów Stalina w∏adze dokonywa∏y deportacji ca∏ych narodów (m.in. Niem-
ców, narodów Kaukazu Pó∏nocnego) czy niepo˝àdanych grup spo∏ecznych
(przede wszystkim zamo˝nych ch∏opów). Powszechnà praktykà by∏y admini-
stracyjnie regulowane przemieszczenia ludnoÊci do nowo tworzonych oÊrod-
ków przemys∏owych. Poniewa˝ granice zewn´trzne ZSRR by∏y zamkni´te,
a poszczególne republiki ró˝ni∏y si´ stopniem rozwoju gospodarczego i zapo-
trzebowania na si∏´ roboczà, imperium radzieckie odnotowywa∏o te˝ inten-
sywne dobrowolne ruchy migracyjne.

Poczàtkowo migracje w ramach ZSRR odbywa∏y si´ w jednym kierunku –
z zachodnich kraƒców paƒstwa na rosyjski wschód oraz do pó∏nocnego Ka-
zachstanu, w mniejszym stopniu do innych republik Azji Centralnej i na Kau-
kaz. Intensywne przep∏ywy odnotowywano te˝ pomi´dzy sàsiadujàcymi ze
sobà republikami, zw∏aszcza pokrewnymi kulturowo i j´zykowo.
W latach 60. i 70. s∏owiaƒskie rezerwy demograficzne zacz´∏y si´ wyczerpy-
waç i rozpoczà∏ si´ proces powrotów ludnoÊci rosyjskoj´zycznej do centralnych
regionów imperium. Tak˝e Mo∏dawianie czy rdzenni mieszkaƒcy Kaukazu Po-
∏udniowego coraz cz´Êciej emigrowali do Rosji i na Ukrain´. Trendy te trwa∏y
do rozpadu ZSRR.
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Upadek imperium radzieckiego przyniós∏ kilka fundamentalnych zmian
w procesach migracyjnych. Po pierwsze, dotychczasowe migracje wewn´trz-
ne sta∏y si´ migracjami zewn´trznymi. Po drugie, otwarto granice zewn´trz-
ne, a republiki zwiàzkowe sta∏y si´ niezale˝nymi paƒstwami z w∏asnym pra-
wodawstwem i granicami.
Rozpocz´∏a si´ spontaniczna w´drówka ludnoÊci, gdy˝ cz´Êç osób chcia∏a
w nowych uwarunkowaniach politycznych powróciç do paƒstw, które uzna-
wa∏a za swoje ojczyzny oraz po∏àczyç si´ z rodzinami zamieszkujàcymi
w innych krajach by∏ego imperium.
Do swoich krajów pochodzenia wracali te˝ ˝o∏nierze rozsiani po ca∏ym ob-
szarze. Ponadto, w wyniku wybuchu konfliktów zbrojnych (Górski Karabach,
Naddniestrze, Abchazja, Osetia Po∏udniowa, Tad˝ykistan) kilka milionów lud-
noÊci zosta∏o zmuszonych do opuszczenia miejsc zamieszkania.
Rozpad ZSRR przyniós∏ te˝ nowe uwarunkowania spo∏eczno-gospodarcze:
spadek poziomu ˝ycia ludnoÊci, inflacj´ oraz bezrobocie, ale te˝ mo˝liwoÊç
podejmowania krótkotrwa∏ej migracji zarobkowej czy handlu przygranicz-
nego.
Wszystkie te czynniki zaowocowa∏y du˝à dynamikà zewn´trznych ruchów
migracyjnych, która jednak – przynamniej wed∏ug oficjalnej statystki – by∏a
ni˝sza ni˝ dynamika migracji wewnàtrz ZSRR z drugiej po∏owy lat 80.
Rosyjscy badacze podkreÊlajà, ˝e wbrew obiegowym opiniom, po upadku
ZSRR ruch osobowy pomi´dzy poszczególnymi krajami WNP zmala∏, co jest
zwiàzane m.in. z kryzysem gospodarczym i politycznym w nowych niepod-
leg∏ych paƒstwach oraz zmniejszeniem si´ mo˝liwoÊci legalnej migracji20.
Z drugiej jednak strony nale˝y pami´taç, ˝e wobec panujàcego w tym okre-
sie chaosu administracyjnego znaczna cz´Êç ruchów migracyjnych nie zosta-
∏a zarejestrowana. Ponadto, jak zauwa˝ajà V. Jontsev oraz I. Ivanhiouk, ruchy
migracyjne charakterystyczne dla obecnej epoki odznaczajà si´ zwi´kszonym
udzia∏em migracji czasowej i po jej uwzgl´dnieniu okazuje si´, ˝e sumarycz-
na migracja w Rosji w latach 1989–2001 kilkakrotnie wzros∏a21. Po trzecie
zaÊ, migracja wewn´trzna rzàdzi si´ innymi prawami i jest z natury bardziej
liczna.
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20 Zob. V. Tishkov, Z. Zayonchkovskaya, G. Vitkovskaya, Migration in the countries of the for-
mer Soviet Union, paper prepared for the Policy Analysis and Research Programme of Global
Commission on International Migration, September 2005, s. 3.
21 V. Jontsev, I. Ivanhiouk, “Russia in the world migration flows: trends of the last decade”, [w:]
World in the Mirror of International Migration, Vol. 10, Moscow 2002, s. 50.
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Jak wynika z przedstawionego rysunku, intensywnoÊç wymiany migracyjnej
sukcesywnie mala∏a – pomi´dzy 1990 a 2000 rokiem przep∏ywy migracyjne
w ramach WNP zmniejszy∏y si´ czterokrotnie. Najwi´kszà dynamik´ zaob-
serwowano na poczàtku lat 90. (prawie 2 mln przejazdów rocznie). Mniej
wi´cej do 1994–1995 roku utrzymywa∏a si´ ona na stosunkowo wysokim
poziomie. W drugiej po∏owie dekady zdecydowanie spad∏a, co mo˝na wià-
zaç m.in. z ostatecznym zakoƒczeniem migracji przymusowych i repatriacji,
kryzysem ekonomicznym w Rosji i tendencjà do zaostrzenia zasad ruchu
osobowego. W 2002 roku wynios∏a zaledwie 660 tys. przejazdów. W latach
1991–2001 we wszystkich interesujàcych nas krajach zmniejszy∏a si´ liczba
przybywajàcych imigrantów (najmniej w Rosji, najbardziej w Armenii), jak
i osób wyje˝d˝ajàcych (najbardziej w Rosji, najmniej w krajach Kaukazu)22.
Nale˝y jednoczeÊnie pami´taç, ˝e w rzeczywistoÊci nat´˝enie przep∏ywów
by∏o wy˝sze, przynajmniej na poczàtku lat 90., poniewa˝ du˝a ich cz´Êç nie
zosta∏a odnotowana przez statystyki migracyjne, w tym m.in. przejazdy ˝o∏-
nierzy czy ucieczki migrantów przymusowych. Ponadto od po∏owy lat 90. na
pierwszy plan wysun´∏y si´ trudne do rejestracji czasowe wyjazdy zarobkowe.
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Rysunek 1. Dynamika przep∏ywów migracyjnych pomi´dzy krajami WNP w latach 1989–2002
(1000 osób)

23 Za: ˚. Zajonczkowska, „Diesiat’ let SNG – diesiat’ let migracyj mie˝du stranami-uczastni-
kami”, Demoscope Weekly, No. 45–46, 3–16.12.2001.

èród∏o: V. Tishkov, Z. Zayonchkovskaya, G. Vitkovskaya, Migration in the countries..., op. cit., s. 4.
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Wi´kszoÊç przep∏ywów migracyjnych na obszarze poradzieckim nadal odbywa
si´ w jego ramach (z wyjàtkiem paƒstw ba∏tyckich). O ile na poczàtku lat 90.
wszystkie interesujàce nas paƒstwa (poza Rosjà) odnotowywa∏y zarówno
masowe wyjazdy, jak te˝ nieco mniejszy nap∏yw ludnoÊci z zagranicy, o tyle
w ciàgu ostatniej dekady przybra∏y zdecydowanà postaç krajów imigracyj-
nych bàdê emigracyjnych. Do pierwszej grupy nale˝y zaliczyç Rosj´ oraz
Bia∏oruÊ, która od wielu lat utrzymuje, co prawda niezbyt du˝e, ale dodatnie
saldo migracyjne ze wszystkimi paƒstwami obszaru WNP. Specyficzna sytua-
cja panuje na Ukrainie, która stanowi∏a kraj masowego nap∏ywu przedsta-
wicieli narodów s∏owiaƒskich oraz Tatarów, ale te˝ jeszcze liczniejszej emi-
gracji motywowanej ekonomicznie. Kraje kaukaskie oraz Mo∏dawi´ nale˝y
zaliczyç do paƒstw typowo emigracyjnych.

Rosja stanowi centrum ruchów migracyjnych na obszarze WNP. Na ten kraj
przypada oko∏o 75% wszystkich imigrantów na obszarze WNP (w 1989 r. oko∏o
40%). Wed∏ug oficjalnych statystyk w latach 1991–2000 Rosja przyj´∏a 6,9 mln
imigrantów z krajów poradzieckich23. Wed∏ug najnowszego raportu Organi-
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23 Patrz cz. III, analiza krajowa poÊwi´cona Rosji.
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Rysunek 2. Saldo migracyjne w poszczególnych paƒstwach obszaru w 1989 r. oraz 2000 r.

Oprac. w∏asne na podstawie Demoskop Weekly, nr 45–46, 3–16.12.2001; 
http://demoscope.ru/weekly/045/tema04.php
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zacji Narodów Zjednoczonych w 2005 roku na terytorium Rosji zamieszkiwa∏o
12,1 mln imigrantów, co stawia∏o ten kraj na drugim miejscu pod wzgl´dem
liczebnoÊci populacji migrantów (za USA)24. Wed∏ug oficjalnych statystyk
najwi´cej imigrantów przyby∏o w 1994 roku, w nast´pnych latach liczba ta
znaczàco si´ zmniejszy∏a, by osiàgnàç stosunkowo stabilny poziom na po-
czàtku obecnego stulecia. Specyficzny by∏ w tym kontekÊcie rok 2005, w któ-
rym Rosja odnotowa∏a najwi´kszy od czterech lat przyrost25. T́  geograficznà
jednostronnoÊç procesów migracyjnych na obszarze WNP potwierdzajà oceny
dotyczàce skali i kierunku nieuregulowanej migracji – Rosja jest najwi´k-
szym rynkiem dla nielegalnych pracowników z krajów Wspólnoty.
Wymiana paƒstw WNP z krajami spoza tego obszaru jest zdecydowanie
mniejsza ni˝ wymiana w ramach obszaru poradzieckiego. Oficjalnie rejestro-
wana migracja tego typu obejmuje przede wszystkim osoby pochodzenia
˝ydowskiego i niemieckiego, ale te˝ m.in. specjalistów wyje˝d˝ajàcych do
Stanów Zjednoczonych czy krajów Europy Zachodniej. G∏ównymi krajami
docelowymi tego typu wyjazdów sà Niemcy, Stany Zjednoczone oraz Izrael.

Szacuje si´, ˝e w latach 1992–2002 z krajów obszaru WNP wyjecha∏o poza
ten region oko∏o 2,6 mln osób, z czego ponad 1 mln osób z Rosji i 540 tys.
z Ukrainy26. Wed∏ug obliczeƒ ˚anny Zajonczkowskiej, udokumentowana emi-
gracja z krajów WNP wynosi∏a w latach 1991–1995 ok. 300 tys. osób rocznie,
a w latach 1998–2000 ok. 200 tys. osób rocznie27. Po roku 2000 odsetek ten
jeszcze nieznacznie spad∏. Powa˝nym przekszta∏ceniom uleg∏ te˝ sk∏ad etnicz-
ny wyje˝d˝ajàcych. O ile na poczàtku lat 90., wÊród emigrantów przewa˝ali
przedstawiciele narodowoÊci niemieckiej lub ˝ydowskiej, o tyle obecnie do-
minujà reprezentanci narodowoÊci tytularnych. Wydaje si´, ˝e obecny sto-
sunkowo niski poziom legalnej migracji do krajów UE czy Ameryki Pó∏nocnej
wynika zarówno z wyczerpania si´ spe∏niajàcych kryteria repatriacji osób
narodowoÊci niemieckiej czy ˝ydowskiej, jak te˝ z coraz mniej liberalnej po-
lityki migracyjnej paƒstw przyjmujàcych.
Co najmniej równie liczna jak wyjazdy legalne jest nieuregulowana migracja,
najcz´Êciej przybierajàca charakter emigracji zarobkowej. Na Zachodzie pra-
cuje kilka milionów osób z obszaru WNP, m.in. Ukraiƒców, Rosjan i Mo∏dawian.
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24 Wed∏ug przyj´tej przez raport metodologii, imigrantem jest ka˝dy cz∏owiek urodzony poza
granicami kraju, w którym mieszka.
25 Patrz cz. III, analiza krajowa poÊwi´cona Rosji.
26 V. Tishkov, Z. Zayonchkovskaya, G. Vitkovskaya, “Migration in the countries...”, op. cit., s. 15.
27 ˚. Zajonczkowska, „Diesiat’ let...”, op. cit.
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Oficjalna imigracja do paƒstw Europy Wschodniej i Kaukazu spoza WNP jest
niska. Inaczej kszta∏tuje si´ nieuregulowana imigracja. Na omawianym ob-
szarze przebywa stosunkowo du˝a, cz´sto jednak przeszacowywana grupa
imigrantów z Azji Po∏udniowej (m.in. Chiny, Wietnam, Pakistan, Indie, Bangla-
desz, Afganistan, Sri Lanka) oraz w mniejszym stopniu z Afryki. Cz´Êç tych
migrantów traktuje WNP jako obszar tranzytowy na drodze do Europy Za-
chodniej oraz USA i Kanady. Cz´Êç jednak osiedla si´, podejmujàc nielegalnà
prac´. Wydaje si´, ˝e w najwi´kszym stopniu dotyczy to obywateli Chin,
Wietnamu, Korei Pó∏nocnej oraz Afganistanu.

2. Migracja etniczna i migracja zarobkowa

W du˝ym uproszczeniu ruchy migracyjne wyst´pujàce w Europie Wschodniej
i na Kaukazie Po∏udniowym mo˝na podzieliç na dwie podstawowe kategorie:
(1) migracje etniczne – czyli warunkowane przyczynami etnicznymi migracje
dobrowolne (w tym repatriacje28 oraz impatriacje29) lub przymusowe;
(2) migracje zarobkowe – spowodowane trudnoÊciami ekonomicznymi migra-
cje majàce na celu podj´cie pracy za granicà.
Pierwszy typ migracji przewa˝a∏ na poczàtku lat 90., od po∏owy dekady za-
cz´∏a dominowaç migracja zarobkowa (w du˝ej mierze nielegalna). Ze wzgl´-
du na nierozwiàzane konflikty etniczno-terytorialne w Karabachu, Abchazji
czy Naddniestrzu migracje przymusowe majà raczej sta∏y charakter, repatria-
cje – zdecydowanie sta∏y, zaÊ migracje zarobkowe bywajà sta∏e, choç prze-
wa˝ajà wÊród nich migracje czasowe, w tym sezonowe.

Migracje etniczne i zarobkowe przenikajà si´ nawzajem. Do migracji o pod-
∏o˝u etnicznym zaliczymy wszelkie migracje, w których decyzja o wyjeêdzie
by∏a podejmowana ze wzgl´du na czynniki etniczne, kulturowe, j´zykowe,
pami´tajàc jednoczeÊnie, ˝e ruchom tym cz´sto towarzyszy∏y uwarunkowa-
nia ekonomiczne. W wielu przypadkach deklarowana ch´ç powrotu do swo-
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28 Repatriacja to zorganizowany przez w∏adze paƒstwa albo inne instytucje publiczne powrót
do ojczyzny osób; definicj´ podano za: S∏ownik Migracyjny (www.migration-news.uw.edu.pl/
slownik.htm).
29 Przez impatriacj´ rozumie si´ proces przesiedlenia urodzonych i wychowanych za granicà
potomków obywateli danego paƒstwa, o okreÊlonej narodowoÊci lub pochodzeniu, w obecne
granice tego paƒstwa; tam˝e.
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jej duchowej ojczyzny by∏a wykorzystywana jako szansa na zmian´ kraju
zamieszkania i polepszenie warunków ˝yciowych. Z kolei w przypadku mi-
gracji niedobrowolnych ludzie opuszczali miejsca dotkni´te konfliktem w oba-
wie przed przeÊladowaniami etnicznymi, ale te˝ ze wzgl´du na niebezpie-
czeƒstwa zwiàzane z wojnà, jak te˝ ze wzgl´du na kryzys gospodarczy.

Podstawowym kierunkiem migracji etnicznych jest powrót migrantów do
ich paƒstw narodowych lub krajów o pokrewnej to˝samoÊci kulturowo-j´zy-
kowej, zw∏aszcza jeÊli kraje te oferujà lepsze warunki bytowe ni˝ dotychcza-
sowe paƒstwa zamieszkania. I tak stanowiàca du˝à cz´Êç tych ruchów repa-
triacja i impatriacja Rosjan z Azji Centralnej i Kaukazu by∏a skierowana do
Rosji, ale te˝ na Ukrain´ i Bia∏oruÊ. Wyjazdy S∏owian w ma∏ym stopniu dotk-
n´∏y kraje ba∏tyckie, gdy˝ poziom ˝ycia w tych paƒstwach by∏ stosunkowo
wysoki. Opisanà tendencj´ potwierdza∏a tak˝e migracja z rejonów ogarni´-
tych konfliktami etnicznymi, a zatem z Kaukazu i Naddniestrza – w tych
przypadkach rdzenna ludnoÊç ucieka∏a do swoich krajów tytularnych, ale te˝
do paƒstw s∏owiaƒskich, w tym g∏ównie do Rosji.

G∏ównym skutkiem migracji etnicznych jest wzrost homogenicznoÊci etnicz-
nej paƒstw WNP. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w krajach Kaukazu
Po∏udniowego; w mniejszym stopniu dotyczy Ukrainy czy Bia∏orusi. Jedynym
paƒstwem o przeciwstawnej tendencji jest Rosja.

Konsekwencjà migracji przymusowych jest obecnoÊç du˝ej liczby uchodê-
ców i osób wewn´trznie przesiedlonych. Najwi´cej takich osób mieszka na
Kaukazie Po∏udniowym, a zw∏aszcza w Azerbejd˝anie. Dzi´ki stopniowej in-
tegracji przesiedleƒców wewn´trznych oraz ich powrotom do miejsc zamiesz-
kania, ich liczba zmala∏a. Jednak bez rozwiàzania konfliktu w Górskim Kara-
bachu czy Abchazji likwidacja tego problemu nie wydaje si´ mo˝liwa. Wed∏ug
danych rosyjskich, ta kategoria migrantów na ca∏ym obszarze WNP w swoim
szczycie w po∏owie lat 90. liczy∏a 3,6 mln osób, nale˝y jednak pami´taç, ˝e
definicja przymusowej migracji wyst´pujàca na tym obszarze30 nie do koƒca
odpowiada standardom mi´dzynarodowym. Wed∏ug danych Mi´dzynarodo-
wej Organizacji Migracji (IOM), pod koniec 2000 roku na ca∏ym obszarze WNP
przebywa∏o ponad 549 tys. uchodêców pochodzàcych z tego regionu (g∏ów-
nie w Armenii i Azerbejd˝anie) oraz ponad 1,3 mln osób wewn´trznie prze-
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30 Szczególnie do czasu przystàpienia poszczególnych paƒstw do Konwencji Genewskiej.
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siedlonych (najwi´cej w Azerbejd˝anie, Rosji i Gruzji)31. Podana liczba nie
obejmuje uchodêców czeczeƒskich, którzy uciekli do innych regionów Rosji
w zwiàzku z wybuchem konfliktu zbrojnego w 1999 roku. Wed∏ug UNHCR
w tej sytuacji znalaz∏o si´ najprawdopodobniej ok. 350 tys. osób32. Uchodêcy
i azylanci spoza obszaru WNP stanowili o wiele mniejszà grup´ – wed∏ug
danych IOM, w 2000 roku by∏o ich ok. 27 tys., g∏ównie Afgaƒczyków33.

Zdecydowanie mniejszà skal´ przybra∏o wychodêstwo poza obszar by∏ego
ZSRR. Wed∏ug IOM w 2001 roku w krajach Europy Zachodniej i Centralnej
obywatele paƒstw WNP z∏o˝yli ponad 54 tys. wniosków o przyznanie sta-
tusu uchodêcy34. G∏ównym krajem pochodzenia tych wniosków jest Rosja,
skàd po wybuchu drugiej wojny czeczeƒskiej zacz´∏a p∏ynàç rosnàca fala
uciekinierów z Kaukazu Pó∏nocnego. W 2004 roku w paƒstwach UE (w∏àczajàc
nowych cz∏onków) obywatele Rosji z∏o˝yli ponad 28 tys. wniosków o azyl,
w 2005 roku ju˝ o wiele mniej, bo 19,5 tys.35. Najprawdopodobniej sytuacja
ta jest po cz´Êci wynikiem wzgl´dnego polepszenia si´ sytuacji bezpieczeƒ-
stwa w Czeczenii, a po cz´Êci rezultatem zaostrzenia si´ polityki azylowej
Unii Europejskiej. W nast´pnej kolejnoÊci po Czeczenach o status uchodêcy
ubiegajà si´ m.in. obywatele Armenii, Azerbejd˝anu, Gruzji, Ukrainy. Wi´k-
szoÊç wniosków o status uchodêcy z obszaru WNP zostaje odrzucona jako
nieuzasadnione lub niespe∏niajàce kryteriów Konwencji Genewskiej. Osobom,
które nie spe∏niajà wymogów, ale którym po powrocie do ojczyzny grozi∏oby
jakiekolwiek niebezpieczeƒstwo, zgodnie z zasadà non-refoulement, przyzna-
wane sà ró˝ne formy ochrony czasowej.

Migracje etniczne wytraci∏y ju˝ swój zasadniczy impet, chocia˝ nadal sà
obecne. Poza swoimi paƒstwami narodowymi wcià˝ zamieszkuje du˝a grupa
S∏owian, a zw∏aszcza Rosjan. Jednak wi´kszoÊç tych osób nie jest raczej za-
interesowana zmianà miejsca zamieszkania, o ile nie nastàpi jakiÊ powa˝ny
kryzys polityczno-spo∏eczny lub warunki ˝ycia oferowane przez paƒstwa
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31 IOM, Migration Trends in Eastern Europe and Central Asia: 2001–2002 Review, s. 17–18.
32 UNHCR, UNHCR Paper on Asylum Seekers from the Russian Federation in the context of the
situation in Chechnya, February 2003. W roku 2006 w zale˝noÊci od pochodzenia statystyk
liczba osób wewn´trznie przesiedlonych w zwiàzku z konfliktem czeczeƒskim by∏a szacowa-
na na 24–170 tys. osób.
33 IOM, Migration Trends..., op. cit.
34 Ibidem, s. 175.
35 Dane za: Europejska Rada ds. Uchodêców i Wyp´dzonych (ECRE).
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przyjmujàce nie b´dà zasadniczo ró˝ne do tych, jakie panujà w ich obecnych
ojczyznach. Wed∏ug ocen rosyjskich demografów, osób, które nale˝à do ro-
syjskiego kr´gu j´zykowego i by∏yby sk∏onne w perspektywie kilkunastu lat
emigrowaç do Rosji, jest na obszarze by∏ego ZSRR maksymalnie ok. 4,5 mln
(spoÊród ok. 17 mln Rosjan lub osób rosyjskoj´zycznych zamieszka∏ych w in-
nych ni˝ Federacja Rosyjska paƒstwach by∏ego ZSRR). Wydaje si´, ̋ e z przyczyn
kulturowych i ekonomicznych najbardziej sk∏onni do emigracji b´dà przedsta-
wiciele diaspory rosyjskoj´zycznej z Azji Centralnej, chocia˝ wed∏ug oficjalnych
statystyk najwi´ksza liczbowo mniejszoÊç rosyjska mieszka na Ukrainie36.

Migracje zarobkowe (w wi´kszoÊci o nieuregulowanym charakterze) sà obec-
nie najbardziej popularnym typem ruchów migracyjnych wyst´pujàcych na
obszarze WNP. Wed∏ug szacunków IOM z 2002 roku, corocznie w ten rodzaj
migracji zaanga˝owanych jest oko∏o 10 mln osób wewnàtrz regionu oraz kilka
milionów poza nim37. Podobnà liczb´ przytacza S. W. Riazancew – zgodnie
z jego ocenami liczba imigrantów z krajów WNP pracujàcych poza swojà oj-
czyznà wynosi od 8 do 11 mln osób38. Autorzy badania poÊwi´conego migra-
cji pracowniczej, zrealizowanego w latach 2000–2003 w ramach rosyjskiego
Niezale˝nego Centrum Badawczego ds. Migracji Paƒstw WNP i Krajów Ba∏-
tyckich, równie˝ podajà liczb´ 10 mln, z tym ˝e odmiennie szacujà jej po-
szczególne cz´Êci sk∏adowe. Wed∏ug nich liczba ta dzieli si´ na migracje oby-
wateli Rosji (3–3,5 mln wewn´trznych migrantów oraz 1–1,5 mln osób
pracujàcych poza obszarem WNP) oraz migracje z innych paƒstw WNP
(w tym oko∏o 3 mln migrantów pracujàcych w Rosji oraz 2 mln osób przeby-
wajàcych w innych krajach obszaru WNP lub poza nim). Badacze podkreÊlajà
jednoczeÊnie, ˝e przytoczone przez nich liczby sà raczej niedoszacowane ni˝
przeszacowane39. Oficjalnie zarejestrowanych pracowników zagranicznych
w regionie jest ponad milion. Stosunkowo niewielka jest tak˝e liczba legal-
nych migrantów zarobkowych przebywajàcych poza obszarem WNP.
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36 Osoby te zadeklarowa∏y narodowoÊç rosyjskà podczas spisu powszechnego.
37 IOM, Migration Trends..., op. cit., s. 16.
38 S. W. Ryazantsev, Labour Migration in Russia and CIS Countries: Socio-economic Significance
and Approaches to Regulation, 2005.
39 ˚. A. Zajonczkowskaja, Trudowaja migracyja w stranach SNG: sriedstwo adaptacyi k eko-
nomiczeskomu krizisu i istocznik nowych wyzowow. G∏awnyje itogi mie˝stranowych issle-
dowanij, materia∏y z konferencji „Migracja, socjalne i mi´dzykulturowe aspekty trwa∏ego roz-
woju”, Moskwa, marzec 2004.
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Wa˝nà wskazówk´ do rozpoznania rozmiarów migracji zarobkowej na ob-
szarze WNP dajà szacunki dotyczàce Rosji, która jest g∏ównym w regionie
krajem przyjmujàcym zagranicznych pracowników. Eksperci rosyjscy (Jelena
Tiurkanowa, ˚anna Zajonczkowska, Galina Witkowska, W∏adimir Mukomie∏)
szacujà liczb´ nielegalnych migrantów zarobkowych przebywajàcych na
terenie Rosji na 3 do 5 mln osób.

Jak wynika z tabeli 11, skala emigracji zarobkowej i znaczenie migracji za-
robkowych dla poszczególnych krajów Europy Wschodniej i Kaukazu Po∏ud-
niowego jest bardzo ró˝ne; poczynajàc od Rosji, w której emigranci zarob-
kowi stanowià znikomà cz´Êç aktywnej zawodowo ludnoÊci, po Armeni´ czy
Mo∏dawi´, gdzie praktycznie w co trzeciej rodzinie ktoÊ pracuje za granicà.
Ró˝ne sà te˝ kierunki tej emigracji. O ile nadal dla wi´kszoÊci migrantów
z obszaru WNP docelowym krajem wyjazdów pozostaje Rosja, o tyle stop-
niowo wzrasta znaczenie innych paƒstw – g∏ównie cz∏onków UE, USA i Turcji.
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40 Bez Naddniestrza.

Paƒstwo

Rosja

Ukraina

Bia∏oruÊ

Mo∏dawia

Azerbejd˝an 

Gruzja

Armenia

Liczba emigrantów 
zarobkowych w tys. 

(szacunki)

500–1000

2000–3000

200–280

350–60040

1000–1500

300–400

300–700

Liczba ludnoÊci aktywnej 
zawodowo w tys. 

(stan na koniec 2004 r.)

72,909*

22,614 (2003)

4,428**

1,432***

3,865

2,049****

1,232** (2003) 

G∏ówne kraje docelowe

Niemcy, USA, Izrael

Rosja, Polska, W∏ochy,
Czechy, Portugalia, 
Hiszpania

Rosja, Polska

Rosja, W∏ochy, Turcja

Rosja, Turcja, Iran, 
ZEA, Niemcy

Rosja, Grecja, Turcja, 
USA, Niemcy

Rosja, USA, 
kraje Europy Zachodniej

Tabela 11. Emigracja zarobkowa z krajów Europy Wschodniej i Kaukazu Po∏udniowego

Oprac. w∏asne na podstawie szacunków ekspertów; liczb´ ludnoÊci aktywnej zawodowo podano za
Mi´dzynarodowà Organizacjà Pracy (poza danymi dotyczàcymi Gruzji)

* populacja de iure
** populacja de iure bez si∏ zbrojnych
*** populacja de facto
**** populacja de facto bez si∏ zbrojnych
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3. Nieuregulowana migracja tranzytowa

Nowym fenomenem, z jakimi po upadku ZSRR zetkn´∏y si´ jego paƒstwa suk-
cesyjne, jest nieuregulowana migracja tranzytowa z Azji (Azja Po∏udniowo-
-Wschodnia, Bliski i Ârodkowy Wschód), Afryki oraz paƒstw obszaru WNP do
krajów Europy Zachodniej. NielegalnoÊç tego procederu z przyczyn oczywis-
tych utrudnia oszacowanie jego realnej skali i dynamiki oraz ocen´ skali za-
gro˝eƒ zwiàzanych z tym zjawiskiem. Bezsprzecznie jednak jest to du˝e ob-
cià˝enie dla tworzàcych si´ dopiero systemów zarzàdzania migracjami paƒstw
WNP, funkcjonujàcych dodatkowo w sytuacji êle ochranianych granic i nie-
dopasowanego prawodawstwa. Tak˝e i dalsze uszczelnianie granic UE przy
jednoczesnej du˝ej otwartoÊci granic wewnàtrz obszaru WNP mo˝e spowo-
dowaç, ̋ e migranci chcàcy udaç si´ dalej na Zachód pozostanà na sta∏e w kra-
jach tranzytowych, jako ˝e paƒstwa WNP nie dysponujà efektywnymi mecha-
nizmami ich wydalenia. Jak podkreÊlajà eksperci IOM, próba uporania si´ z tym
fenomenem powinna polegaç na tworzeniu wi´kszej przestrzeni dla legal-
nej migracji i u∏atwianiu przechodzenia migrantów z szarej strefy do strefy
legalnej. Tymczasem rzàdy paƒstw WNP przejawiajà tendencj´ do interpre-
towania nieregularnej migracji w kategorii przest´pstwa i skupiajà si´ na
represyjnych metodach jego zwalczania, co jeszcze zaostrza ten problem41.

Oszacowanie skali nielegalnej migracji utrudniajà tak˝e: brak jednolitego
podejÊcia metodologicznego i uznanej definicji tego zjawiska, niepe∏noÊç
zbieranych danych oraz ich publiczna niedost´pnoÊç. Ponadto trudno jest
oddzieliç nielegalnych migrantów tranzytowych od nielegalnych pracowni-
ków, dlatego te˝ przedstawione ni˝ej dane obejmujà wszystkich migrantów
o nieuregulowanym statusie. Jak podaje IOM, w 2002 roku w∏adze paƒstw
omawianego obszaru ocenia∏y liczb´ nielegalnych migrantów (zarówno
tych z obszaru WNP, jak i spoza) na 0,5–1% ca∏oÊci populacji poszczególnych
paƒstw42. Jednak aktualne oficjalne szacunki sà wy˝sze. Rosyjski MSW oce-
nia liczb´ nielegalnych migrantów na co najmniej kilka milionów osób43.
Mi´dzynarodowy OÊrodek ds. Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) przy-
tacza oceny s∏u˝by granicznej, wed∏ug których na terytorium Rosji przeby-
wa ok. 1,5 mln nielegalnych migrantów z Azji Po∏udniowej, Centralnej oraz
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41 IOM, Migration Trends in Eastern Europe..., op. cit., s. 31.
42 Dane za IOM.
43 Szerzej zob. cz. III, analiza krajowa poÊwi´cona Rosji.
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z Afryki44. Wed∏ug informacji ukraiƒskich, na Ukrainie przebywa od kilkudzie-
si´ciu tysi´cy do miliona nielegalnych migrantów45. Warto pami´taç, ˝e wÊród
polityków z obszaru WNP istnieje tendencja do zawy˝ania szacunków doty-
czàcych liczby nielegalnych migrantów. Wydaje si´ zatem, ˝e nielegalna mi-
gracja tranzytowa przep∏ywajàca przez terytorium by∏ego ZSRR stanowi
pewne zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa Polski i UE, jednak w przeciwieƒstwie
do fali migracji biegnàcej przez po∏udnie Europy, nie przybra∏a ona jeszcze
znaczàcych rozmiarów.

Wa˝nym êród∏em informacji mogàcym pomóc w uchwyceniu dynamiki nie-
uregulowanej migracji sà statystyki graniczne. Analiza danych s∏u˝b granicz-
nych pozwala te˝ na lepsze uchwycenie realnej wielkoÊci tego zjawiska, gdy˝
nielegalne przekroczenia granicy sà najcz´Êciej dokonywane przez osoby
spoza paƒstw WNP – obywatele tych krajów zazwyczaj nie majà trudnoÊci
w legalnym dostaniu si´ na terytorium innych paƒstw omawianego obszaru.
Jak wynika ze statystyk rosyjskich, na przestrzeni 10 lat liczba osób zatrzyma-
nych podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy zdecydowanie wzro-
s∏a. Statystyki ukraiƒskie z ostatnich lat wskazujà na stosunkowo stabilne, ale
wysokie wskaêniki zatrzymaƒ nielegalnych migrantów (ok. 30 tys. osób rocz-
nie, zatrzymanych podczas próby przekroczenia granicy i wewnàtrz kraju)46.
Trudno jednoznacznie wyrokowaç, czy sytuacja ta jest wynikiem zwi´kszenia
zagro˝enia nielegalnà migracjà czy te˝ mo˝na jà t∏umaczyç poprawà efektyw-
noÊci kontroli poszczególnych odcinków granicznych. Nale˝y jednoczeÊnie
pami´taç, ˝e najbardziej zagro˝one nielegalnà migracjà granice wewnàtrz
obszaru WNP sà s∏abo ochraniane.

Nielegalni imigranci przybywajà na obszar WNP najcz´Êciej przez kraje Azji
Centralnej, w mniejszym stopniu przez paƒstwa Kaukazu Po∏udniowego.
Nast´pnie w wi´kszoÊci przypadków kierujà si´ do Rosji, a potem na Ukrain´,
Bia∏oruÊ lub do paƒstw ba∏tyckich i stamtàd próbujà przedostaç si´ do kra-
jów Europy Zachodniej. Czasami przylatujà bezpoÊrednio na Ukrain´ lub
Bia∏oruÊ ze swoich paƒstw ojczystych lub z krajów Azji Centralnej i Turcji.

C
z

´
Ê

ç
 I

I.
 T

re
n

d
y

 o
g

ó
ln

e
50

44 International Centre for Migration Policy Development, Overview of the Migration Systems
in the CIS Countries, Vienna, September 2005, s. 199.
45 Szerzej zob. cz. III, analiza krajowa poÊwi´cona Ukrainie.
46 Zob. International Centre for Policy Studies, Institute for Public Affairs, White paper: Ukrai-
ne’s migration policy to control illegal migration, Draft for Discussion, June 2006, s. 9.
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Migranci podró˝ujàcy drogà làdowà szczególnie upodobali sobie te granice,
które z ró˝nych przyczyn sà ca∏kowicie nieochraniane lub te˝ strze˝one
w niedostatecznym stopniu, a zatem granic´ rosyjsko-kazachstaƒskà, rosyj-
sko-ukraiƒskà, rosyjsko-bia∏oruskà, ukraiƒsko-bia∏oruskà. Natomiast za naj-
bardziej popularne porty lotnicze nale˝y uznaç te, na których nie wyst´puje
zbyt skrupulatna kontrola dokumentów lub porty sà na tyle du˝e, ˝e grupy
migranckie podró˝ujàce na Zachód nie budzà wi´kszego zainteresowania.
PopularnoÊcià cieszà si´ tak˝e lotniska tych paƒstw, które prowadzà sto-
sunkowo liberalnà polityk´ wizowà.
O ile w przesz∏oÊci nielegalni migranci w drodze do Unii Europejskiej
najcz´Êciej wykorzystywali granic´ polsko-ukraiƒskà, o tyle obecnie bardziej
popularna jest granica ukraiƒsko-s∏owacka. Nielegalni migranci przedosta-
jàcy si´ do paƒstw ba∏tyckich najcz´Êciej przekraczajà granic´ bia∏orusko-
-litewskà. Na terenie Polski najwi´kszà sumarycznie liczb´ zatrzymaƒ niele-
galnych migrantów stra˝ graniczna dokonuje na granicy polsko-niemieckiej,
chocia˝ wzrasta liczba zatrzymaƒ na granicy z Ukrainà (zob. tabela 12). Ma-
leje liczba migrantów z Azji Po∏udniowej zatrzymanych na nielegalnym prze-
kraczaniu granicy (poza Wietnamczykami). Na w miar´ stabilnym, powoli
rosnàcym, poziomie utrzymuje si´ natomiast liczba obywateli paƒstw WNP
próbujàcych tego procederu.

Ze statystyk miejscowych formacji granicznych oraz MSW wynika, ˝e w nie-
regularnà migracj´ tranzytowà przez obszar WNP najcz´Êciej uwik∏ani sà oby-
watele Chin, Afganistanu, Wietnamu, Indii, Pakistanu, Bangladeszu. Z tran-
zytu przez kraje Kaukazu Po∏udniowego (g∏ównie Azerbejd˝an) korzystajà
zazwyczaj mieszkaƒcy Afganistanu, Indii, Pakistanu oraz iraccy Kurdowie. Mi-
granci z Afganistanu, Chin, Wietnamu przedostajà si´ na terytorium Rosji i in-
nych paƒstw Europy Wschodniej g∏ównie przez kraje Azji Centralnej.

Do pierwszego paƒstwa tranzytowego na obszarze WNP migranci najcz´Ê-
ciej przybywajà legalnie lub na podstawie sfa∏szowanych dokumentów,
a nast´pnie ju˝ nielegalnie próbujà przekroczyç – autobusami, kolejà (cza-
sami pieszo) – kolejne granice paƒstwowe. Do przedostania si´ na obszar
WNP migranci cz´sto wykorzystujà wizy turystyczne lub studenckie. Migran-
ci z krajów po∏o˝onych w pobli˝u obszaru WNP cz´sto próbujà nielegalnie
przekroczyç granic´. Popularne jest korzystanie z poÊrednictwa zorganizowa-
nych grup przest´pczych, dzia∏ajàcych pod przykrywkà firm turystycznych,
przygotowujàcych sfa∏szowane dokumenty i kana∏y przerzutu. 
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Rok

2003

2004

2005

Zatrzymani
ogó∏em

5662

5762

4526

Cudzoziemcy

3592

4472

3598

Zatrzymani na poszczegól-
nych odcinkach granicy

z Rosjà: 80

z Bia∏orusià: 44

z Ukrainà: 807

z Litwà: 110

ze S∏owacjà: 420

z Czechami: 1110

z Niemcami: 2706

na granicy morskiej: 60

na granicy lotniczej: 226

z Rosjà: 62

z Bia∏orusià: 72

z Ukrainà: 659

z Litwà: 62

ze S∏owacjà: 231

z Czechami: 1131

z Niemcami: 3168

na granicy morskiej: 77

na granicy lotniczej: 215

z Rosjà: 39

z Bia∏orusià: 114

z Ukrainà: 931

z Litwà: 40

ze S∏owacjà: 232

z Czechami: 887

z Niemcami: 1848

na granicy morskiej: 76

na granicy lotniczej: 224

Zatrzymani wed∏ug obywa-
telstwa (wybrane kraje)

Afganistan: 140

Armenia: 41

Bia∏oruÊ: 56

Chiny: 195

Gruzja: 21

Indie: 216

Irak: 28

Mo∏dawia: 144

Pakistan: 161

Rosja: 310

Ukraina: 873

Wietnam: 243

Afganistan: 45

Armenia: 80

Bia∏oruÊ: 101

Chiny: 218

Gruzja: 59

Indie: 93

Irak: 12

Mo∏dawia: 276

Pakistan: 143

Rosja: 557

Ukraina: 1884

Wietnam: 146

Afganistan: 7

Armenia: 70

Bia∏oruÊ: 98

Chiny: 66

Gruzja: 86

Indie: 7

Irak: 10

Mo∏dawia: 355

Pakistan: 35

Rosja: 456

Ukraina: 1388

Wietnam: 325

Tabela 12. Zatrzymani za niezgodne z prawem przekroczenie polskiej granicy paƒstwowej w latach
2003–2005

Dane Stra˝y Granicznej RP
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Migracja tranzytowa ma zdecydowanie zorganizowany charakter, migranci
rzadko podró˝ujà samodzielnie, cz´Êciej w grupach tworzonych przez struk-
tury przest´pcze. Kana∏y przerzutu nielegalnych migrantów sà tak˝e wyko-
rzystywane do przemytu ofiar handlu ludêmi, szczególnie kobiet, które sà na-
st´pnie zmuszane do prostytucji lub w mniejszym stopniu do niewolniczej
pracy w krajach zachodnich.

4. Migranci a paƒstwa przyjmujàce i wysy∏ajàce

Migracja wywiera znaczny wp∏yw na sytuacj´ politycznà, gospodarczà
i spo∏ecznà omawianych paƒstw. Dotyczy to szczególnie krajów o ogólnie
du˝ym odsetku migrantów (emigrantów bàdê imigrantów), takich jak Rosja,
Mo∏dawia czy Armenia. W przypadku paƒstw wysy∏ajàcych migracje niosà
ze sobà ryzyko odp∏ywu pracowniczego i intelektualnego potencja∏u kraju
(„drena˝ mózgów”), ale jednoczeÊnie przynoszà transfery finansowe z za-
granicy tak potrzebne rozwijajàcym si´ gospodarkom. Natomiast paƒstwa
przyjmujàce stykajà si´ z problemem nieuregulowanej migracji zarobkowej
i zwiàzanymi z tym zagro˝eniami: napi´ciami na tle etnicznym, rozwojem
przest´pczoÊci oraz wzrostem tendencji ksenofobicznych w spo∏eczeƒstwie.

Czasowi migranci zarobkowi nie tylko nie tracà kontaktu z ojczyznà, ale
i zazwyczaj regularnie przesy∏ajà pieniàdze rodzinom pozosta∏ym w kraju.
Z tych transferów utrzymuje si´ niemal co trzecia rodzina w Mo∏dawii i kra-
jach kaukaskich oraz co dziesiàta rodzina na Ukrainie czy w Rosji47. Nomi-
nalne rekordy w tym zakresie bije Mo∏dawia, która wed∏ug wyliczeƒ Banku
Âwiatowego ma najwi´ksze na omawianym obszarze transfery per capita.
Uzale˝nienie gospodarek od transferów z zagranicy jest szczególnie silne
w przypadku biedniejszych krajów obszaru, gdzie przekazy (i to tylko te od-
bywajàce si´ kana∏ami oficjalnymi) stanowià du˝à cz´Êç PKB danego kraju
i zazwyczaj przekraczajà poziom inwestycji zagranicznych. Niesie to ze sobà
okreÊlone korzyÊci, takie jak ∏agodzenie skutków socjalnych kryzysów gos-
podarczych, tworzenie si´ klasy Êredniej umiejàcej funkcjonowaç w warun-
kach rynkowych, powstawanie ma∏ej przedsi´biorczoÊci czy rozwój insty-
tucji finansowych. JednoczeÊnie rodzi te˝ zagro˝enia, w tym: silnà zale˝noÊç
paƒstw emigracyjnych od krajów przyjmujàcych ich pracowników, brak kon-
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troli paƒstw nad przesy∏ami pieni´˝nymi przekazywanymi przez emigran-
tów, które w du˝ym stopniu odbywajà si´ poza oficjalnym sektorem banko-
wym. Ponadto, w przeciwieƒstwie do inwestycji zagranicznych, transfery od
migrantów zarobkowych przeznaczane sà zazwyczaj na konsumpcj´, a nie
na rozwój. Z drugiej strony konsumpcja ta nap´dza popyt wewn´trzny.

Z emigracjà wià˝e si´ zjawisko „drena˝u mózgów” polegajàce na utracie naj-
bardziej wartoÊciowego potencja∏u ludzkiego. Osoby wykszta∏cone stanowià
du˝y odsetek ogó∏u migrantów opuszczajàcych paƒstwa poradzieckie.
W latach 90. za granic´ wyje˝d˝ali przede wszystkim naukowcy specjalizu-
jàcy si´ w naukach Êcis∏ych oraz in˝ynierowie z du˝ym doÊwiadczeniem za-
wodowym, obecnie przewa˝ajà m∏odzi naukowcy czy doktoranci. Szczegól-
nie niebezpieczny by∏ odp∏yw specjalistów z szeroko pojmowanego sektora
obronnego; intensywna emigracja charakteryzowa∏a m.in. tzw. ZATO (miasta
zamkni´te). Trudno jednak oszacowaç skal´ „drena˝u mózgów” i jego rze-
czywiste konsekwencje dla gospodarek omawianych paƒstw. Wed∏ug ró˝-
nych szacunków, z Rosji stanowiàcej centrum tego procesu w latach 90.
wyjecha∏o na sta∏e od 10 do 30 tys. uczonych i nauczycieli akademickich50.
Kilkakrotnie wi´ksza jest liczba naukowców, którzy wyemigrowali na kon-
trakty czasowe. Jak szacujà eksperci, roczne straty finansowe Rosji wynik∏e
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Paƒstwo

Mo∏dawia

Armenia

Azerbejd˝an 

Gruzja

Transfery 
wed∏ug bilansu 
p∏atniczego (B)

464

16248

156

237

Ocena wielkoÊci
transferów

(W)

500 

(w 2004 r. 700)

850

700

27549

WielkoÊç
bezpoÊrednich

inwestycji
zagranicznych

58

121

2352

334

B% PKB

23,8

5,9

2,1

6,0

W% PKB

25,6

30,8

9,5

6,9

Tabela 13. WielkoÊç transferów przesy∏anych przez emigrantów w wybranych krajach w 2003 r. 
(w mln USD)

èród∏o: IMF Balance of Payment Statistics Yearbook 2004; World Bank Global Development
Finance 2004 database

48 Wy˝sze szacunki przytacza raport USAID z 2004 r.; zob. cz. III, analiza poÊwi´cona Armenii.
49 Wed∏ug ocen IOM z 2003 r. – 480 mln USD.
50 I. Malakha, „On ‘brain drain’ from Russia during the second half of the 1990’s”, [w:] World
in the Mirror of..., Moscow 2002, s. 142.
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z tego zjawiska oscylujà wokó∏ 50 mld USD (∏àcznie ze stratami potencjal-
nymi)51.

Z kolei g∏ównym skutkiem ruchów imigracyjnych jest nap∏yw taniej si∏y ro-
boczej. Problem ten dotyczy przede wszystkim Rosji, która dzi´ki imigracji
otrzymuje pracowników, potrzebnych jej w sytuacji rozwoju rynku pracy
i niedostatku w∏asnych rezerw ludzkich. Import pracowników jest dla Rosji
koniecznoÊcià, jednak niew∏aÊciwa polityka migracyjna, ma∏o elastyczne pra-
wodawstwo i niedorozwój rynków pracy powodujà, ̋ e wi´ksza cz´Êç przyby-
wajàcych imigrantów zatrudnia si´ w szarej strefie. W konsekwencji paƒstwo
nie otrzymuje wp∏ywów z ich pracy, a migranci padajà ofiarà nadu˝yç ze
strony pracodawców. Zwi´ksza si´ te˝ konkurencja dla miejscowych pra-
cowników nisko kwalifikowanych. Nast´puje równie˝ odp∏yw kapita∏u za gra-
nic´ – wed∏ug szacunków, mo˝e to byç od kilku do kilkunastu miliardów do-
larów rocznie.

Nieuregulowana migracja ma bezpoÊredni zwiàzek ze zjawiskiem przest´p-
czoÊci zorganizowanej. Pozostawanie imigrantów w szarej strefie z jednej
strony zwi´ksza podatnoÊç tej grupy na udzia∏ w przest´pczoÊci zorganizo-
wanej (organizacji kontrabandy towarów, przerzutu ludzi czy narkotyków),
a z drugiej – pozbawia jà ochrony przed dzia∏aniami grup przest´pczych.
Charakterystycznym zjawiskiem jest w tym kontekÊcie dzia∏anie w krajach
obszaru WNP grup przest´pczych funkcjonujàcych pod przykrywkà agencji
poÊrednictwa pracy, zajmujàcych si´ wysy∏aniem ludzi do nielegalnej pracy
oraz rekrutacjà kobiet do prostytucji. Na obszarze WNP funkcjonujà tak˝e
organizacje przest´pcze o charakterze etnicznym, rekrutujàce swoich cz∏on-
ków spoÊród migrantów wywodzàcych si´ z danej grupy narodowej. Posz-
czególne grupy opanowa∏y okreÊlone strefy handlu lub innej dzia∏alnoÊci
gospodarczej. Z drugiej strony warto pami´taç, ˝e spo∏eczne tendencje do
wiàzania przest´pczoÊci z okreÊlonymi grupami emigranckimi sà cz´sto wy-
olbrzymione i stanowià wynik wzrostu ksenofobii.

Powa˝nym problemem zwiàzanym z nap∏ywem du˝ej liczby cudzoziemców
jest wzrost popularnoÊci idei ksenofobicznych i nacjonalistycznych. Tenden-
cj´ t´ podsyca nieumiej´tnie prowadzona polityka imigracyjna. Jak wynika
z badaƒ, zaledwie jedna trzecia mieszkaƒców rosyjskich miast uwa˝a, ˝e
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imigranci przynoszà po˝ytek52. Fobie antyimigranckie w Rosji przybierajà
przede wszystkim postaç „kaukazofobii” dotykajàcej przybyszów z Kaukazu
Po∏udniowego, rosyjskiego Kaukazu Pó∏nocnego oraz z Azji Centralnej. Wy-
stàpienia o pod∏o˝u ksenofobicznym oraz napi´cia na tle etnicznym majà
miejsce od dawna w po∏udniowych regionach Rosji oraz w Moskwie i Peters-
burgu (zamieszkanych przez du˝e skupiska imigrantów), ale te˝ coraz cz´Ê-
ciej pojawiajà si´ w innych cz´Êciach kraju. Stosunkowo du˝à przychylnoÊcià
cieszà si´ natomiast imigranci z obszaru WNP rosyjskiego lub przynajmniej
s∏owiaƒskiego pochodzenia.

5. Polityka migracyjna i wspó∏praca mi´dzynarodowa

Polityka migracyjna poszczególnych paƒstw obszaru WNP znajduje si´ na
ró˝nym poziomie zaawansowania. Ponadto, w zale˝noÊci od charakteru tren-
dów migracyjnych, kraje te przyjmujà odmienne priorytety jej rozwoju. Jed-
nak stosunkowo czytelny podzia∏ na paƒstwa wysy∏ajàce i przyjmujàce mi-
grantów, wspó∏zale˝noÊci ekonomiczne oraz powiàzania kulturowe powo-
dujà, ˝e migracje raczej ∏àczà ni˝ dzielà obszar poradziecki. Wspólne dziedzic-
two oraz wysoka wspó∏zale˝noÊç przep∏ywów migracyjnych sprawiajà za-
tem, ˝e systemy migracyjne wszystkich omawianych paƒstw charakteryzujà
si´ kilkoma wspólnymi cechami. Sà to m.in. selektywnoÊç, niedostatek odpo-
wiedniego prawodawstwa oraz zaplecza instytucjonalnego, represyjnoÊç, wy-
soki poziom wspó∏pracy mi´dzynarodowej. Na polityk´ migracyjnà wp∏yw
majà te˝ typowe problemy krajów znajdujàcych si´ w procesie transformacji,
takie jak: s∏aboÊç instytucji, nadmierny biurokratyzm, korupcja, chaos orga-
nizacyjny.

Problematyka migracyjna znajduje si´ w obszarze zainteresowania w∏adz
paƒstw WNP dopiero od kilku lat. BezpoÊrednio po rozpadzie ZSRR nowo
powsta∏e kraje, zaj´te tworzeniem zr´bów swojej paƒstwowoÊci, praktycz-
nie nie kontrolowa∏y przep∏ywów migracyjnych. Ówczesna polityka migra-
cyjna by∏a liberalna, pozwalajàca mieszkaƒcom ca∏ego obszaru poradziec-
kiego na szybkie uzyskanie obywatelstwa jednego z krajów. Ze wzgl´du na
wybuch konfliktów etnicznych i ogromnà fal´ repatriacji tworzàce si´ wów-
czas instytucje migracyjne koncentrowa∏y si´ na rozwiàzywaniu problemów
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migracji przymusowej i uchodêstwa, regulowaniu powrotów narodów de-
portowanych.

Kolejnym etapem rozwoju polityki migracyjnej by∏o stworzenie podstawo-
wego prawodawstwa regulujàcego zasady wjazdu i wyjazdu, przebywania
cudzoziemców i inne. Przepisy te, opierajàce si´ w du˝ym stopniu na daw-
nym radzieckim biurokratycznym podejÊciu do kwestii regulacji przep∏y-
wów ludnoÊci, utrudnia∏y cudzoziemcom mo˝liwoÊç legalnego zameldowania
si´. Przy stosunkowo otwartych granicach paƒstwowych stworzy∏o to pole
do bardzo szybkiego powstania szarej strefy migracyjnej. Za nast´pnà ce-
zur´ w ewolucji systemów migracyjnych mo˝na uznaç zakoƒczenie funkcjo-
nowania umowy z Biszkeku o ruchu bezwizowym, kiedy to wÊród rzàdów
paƒstw Europy Wschodniej i Kaukazu zacz´∏a dominowaç tendencja do po-
strzegania migracji w kontekÊcie bezpieczeƒstwa. Skutkowa∏o to rozbudowà
prawodawstwa dotyczàcego zwalczania nielegalnej migracji oraz tworze-
niem odpowiednich instytucji. W wyniku tego polityka migracyjna nabra∏a
charakteru regulacyjno-represyjnego, tym bardziej ˝e dla równowagi nie
stworzono koncepcji integracji migrantów. Nawet repatrianci zostali pozo-
stawieni sami sobie w procesie przechodzenia przez ˝mudnà procedur´ le-
galizacji pobytu. Powoli obserwuje si´ dà˝enie do zmiany tego podejÊcia.
Jest to widoczne m. in. w Rosji, która wprowadzi∏a u∏atwienia w systemie
rejestracji cudzoziemców oraz rozpocz´∏a realizacj´ programu przyciàgania
repatriantów.

Zbyt póêno, bo zaledwie kilka lat temu, zaj´to si´ problemem migracji za-
robkowej. W tym czasie emigranci z obszaru WNP stworzyli ju˝ za granicà
g´ste sieci nieformalnej pracy, wspierane cz´sto przez lokalne w∏adze i oplà-
tane paj´czynà powiàzaƒ kryminalnych. W tej sytuacji kilka milionów oby-
wateli paƒstw WNP pracuje nielegalnie w Rosji, a kolejnych kilka w krajach
Europy Zachodniej. Sà oni przez to praktycznie pozbawieni opieki swoich
paƒstw ojczystych. Pozostawaniu migrantów w szarej strefie sprzyja korup-
cja panujàca wÊród urz´dników oraz funkcjonariuszy organów Êcigania. Wa˝-
nym problemem jest tak˝e brak koordynacji polityk krajów wysy∏ajàcych
i przyjmujàcych migrantów. Mimo funkcjonujàcej praktyki podpisywania przez
kraje obszaru umów bilateralnych o migracji pracowniczej, porozumienia te
nie sà brane pod uwag´ podczas ustalania przez poszczególne paƒstwa kwot
migracyjnych, ani nie gwarantujà imigrantom dost´pu do Êwiadczeƒ socjal-
nych. Tak˝e i postanowienia porozumienia o wspó∏pracy w sferze migracji
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pracowniczej i ochronie socjalnej migrantów pracowników – zawartego
w 1994 roku w ramach WNP – pozostajà w du˝ej cz´Êci martwe.

Nale˝y oczekiwaç, ˝e w ciàgu najbli˝szych kilku lat sytuacja ta ulegnie popra-
wie, gdy˝ sprawa regulacji migracji pracowniczej staje si´ politycznym prio-
rytetem poszczególnych paƒstw obszaru. Rosja opracowa∏a prawodawstwo
u∏atwiajàce uzyskanie pozwolenia na legalny pobyt, przeprowadzi∏a tak˝e
próbne akcje amnestyjne dla cudzoziemców nielegalnie przebywajàcych na
jej terytorium. Ukraina przyj´∏a program pomocy emigrantom pracujàcym
za granicà. Mo∏dawia stworzy∏a system nadzoru nad firmami wysy∏ajàcymi
ludzi do pracy za granic´ oraz strategi´ lokowania transferów finansowych
przesy∏anych przez emigrantów. Zarówno Ukraina, Mo∏dawia, jak i kraje kau-
kaskie dà˝à do zawarcia z paƒstwami, w których pracujà ich obywatele, poro-
zumieƒ o wzajemnej ochronie migrantów pracowniczych oraz umów o legal-
nym zatrudnieniu.

Wszyscy wschodni sàsiedzi UE doÊç aktywnie uczestniczà we wspó∏pracy
mi´dzynarodowej. Wspó∏prac´ t´ mo˝na w pewnym uproszczeniu podzieliç
na trzy obszary tematyczno-geograficzne. Do pierwszej kategorii nale˝y zali-
czyç wspó∏prac´ prowadzonà w ramach organizacji mi´dzynarodowych i fo-
rów wspó∏pracy wielostronnej, o zasi´gu globalnym lub europejskim. Od tych
organizacji paƒstwa obszaru otrzymujà najcz´Êciej pomoc technicznà, do-
radztwo, wsparcie finansowe. Organizacje te niekiedy poÊredniczà w procesie
udzielania pomocy przez poszczególne paƒstwa zachodnie. Kolejnà formà
wspó∏pracy jest udzia∏ w mechanizmach wypracowanych w ramach Wspól-
noty Niepodleg∏ych Paƒstw. Celem paƒstw emigracyjnych jest utrzymanie
swobodnego dost´pu do rynków pracy innych paƒstw WNP, natomiast Rosja
traktuje to forum jako mechanizm utrzymania swoich wp∏ywów w regionie
oraz instrument zwalczania nielegalnej migracji. Znacznie efektywniejsze sà
jednak bilateralne kana∏y wspó∏pracy funkcjonujàce na tym obszarze. Od paru
lat zwi´ksza si´ aktywnoÊç UE w sferze wspó∏pracy migracyjnej z krajami
Europy Wschodniej i Kaukazu Po∏udniowego. Co prawda ogranicza si´ ona
g∏ównie do realizacji programów pomocy technicznej, jednak Europejska
Polityka Sàsiedztwa (EPS) uzna∏a kwestie graniczne oraz migracyjne za klu-
czowy obszar wspó∏pracy w ramach tzw. Planów Dzia∏ania, stanowiàcych
g∏ówny instrument implementacyjny EPS53. Dla paƒstw WNP najwa˝niejszà
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sferà wspó∏pracy z UE jest polityka wizowa. G∏ównym celem tych krajów jest
maksymalne zliberalizowanie re˝imu wizowego w relacjach z UE, a w d∏u-
giej perspektywie ca∏kowite zniesienie wiz.

Na obszarze WNP aktywnie dzia∏ajà Mi´dzynarodowa Organizacja Migracji
(IOM) oraz Urzàd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodê-
ców (UNHCR). Ta ostatnia instytucja pe∏ni szczególnà rol´ w sytuacji, gdy
w regionie znajduje si´ du˝a liczba uchodêców i osób wewn´trznie przesie-
dlonych. Rola UNHCR stopniowo maleje, gdy˝ systemy migracyjne omawia-
nych paƒstw okrzep∏y ju˝ na tyle, ˝e stworzy∏y w∏asne mechanizmy przyz-
nawania statusu uchodêcy, a pomoc mi´dzynarodowa dla uchodêców na ob-
szarze WNP jest bardzo ograniczona. IOM jest obecna we wszystkich paƒst-
wach WNP, m.in. pomagajàc w stworzeniu systemów zarzàdzania migracjà
i granicami, doradzajàc w przygotowaniu dokumentów, stanowiàc forum
koordynacji polityki pomi´dzy poszczególnymi paƒstwami. IOM odpowiada
tak˝e, obok UNHCR i Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Cz∏owieka
OBWE, za monitoring implementacji postanowieƒ konferencji paƒstw WNP
z 1996 roku, poÊwi´conej problematyce migracyjnej54.

Funkcjonujà tu tak˝e bardziej nieformalne, majàce charakter konsultacyjny,
inicjatywy organizowane przez paƒstwa UE oraz wyspecjalizowane organi-
zacje mi´dzynarodowe. W tym kontekÊcie nale˝y wymieniç m.in. tzw. pro-
ces Söderköping, wspó∏organizowany przez IOM, UNHCR oraz Szwedzkà Rad´
Migracyjnà, majàcy na celu wzmocnienie wspó∏pracy w dziedzinie migracji
i azylu pomi´dzy krajami Europy Wschodniej a ich sàsiadami z Unii Euro-
pejskiej. Po wejÊciu do UE paƒstw Europy Ârodkowej i krajów ba∏tyckich
nastàpi∏o tak˝e przekierowanie na kraje WNP tzw. procesu budapeszteƒskie-
go, stanowiàcego forum dialogu mi´dzyrzàdowego na temat zarzàdzania
migracjami. W sk∏ad tego procesu wchodzi obecnie 50 paƒstw i 10 organi-
zacji mi´dzynarodowych55.

Jak wczeÊniej wspomniano, pomoc udzielana przez organizacje mi´dzynaro-
dowe jest czynnikiem wp∏ywajàcym na kszta∏t polityki migracyjnej paƒstw
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54 Regionalna konferencja WNP, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele rzàdów poszcze-
gólnych paƒstw, reprezentanci organizacji mi´dzynarodowych oraz dzia∏acze organizacji poza-
rzàdowych, dotyczàca szeroko pojmowanej problematyki uchodêczej i azylowej.
55 Szerzej zob. www.icmpd.org
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Europy Wschodniej i Kaukazu. Zjawisko to jest najbardziej widoczne w mniej-
szych paƒstwach, w których organizacje aktywnie uczestniczà w wypraco-
wywaniu aktów prawnych i dokumentów koncepcyjnych oraz budowie od-
powiedniej infrastruktury (oÊrodków dla uchodêców, centrów pomocy dla
ofiar handlu ludêmi, oÊrodków deportacyjnych). Sprzyja to dostosowywaniu
prawodawstwa do standardów mi´dzynarodowych oraz pomaga niedoÊwiad-
czonym rzàdom w przyjmowaniu sprawdzonych gdzie indziej rozwiàzaƒ.
Z drugiej strony prowadzi do asymetrii w rozwoju systemów migracyjnych,
w ramach których jedne sfery, jak np. walka z handlem ludêmi, sà stosun-
kowo dobrze rozwini´te, a inne nie doczeka∏y si´ nawet podstawowych
instrumentów prawnych. Brak mechanizmów radzenia sobie z niektórymi
charakterystycznymi dla paƒstw obszaru WNP zjawiskami migracyjnymi
powoduje, ˝e organizacje mi´dzynarodowe pomijajà niekiedy w swojej dzia-
∏alnoÊci wa˝ne z punktu widzenia odbiorców obszary tematyczne.

Kraje Europy Wschodniej i Kaukazu Po∏udniowego sà sygnatariuszami wa˝-
niejszych konwencji mi´dzynarodowych z zakresu migracji. Wszystkie oma-
wiane paƒstwa podpisa∏y Konwencj´ Genewskà o statusie uchodêców oraz
Konwencj´ z Palermo o zwalczaniu przest´pczoÊci zorganizowanej (w wi´k-
szoÊci przypadków wraz z protoko∏ami dodatkowymi dotyczàcymi m.in.
zwalczania handlu ludêmi, szczególnie kobietami i dzieçmi oraz nielegalnego
przerzutu imigrantów drogà làdowà, morskà i powietrznà). Odmiennie przed-
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Paƒstwo

Rosja

Ukraina

Bia∏oruÊ

Mo∏dawia

Azerbejd˝an 

Gruzja

Armenia

Konwencja Genewska 
o statusie uchodêców
oraz protokó∏ nowojorski

2 lutego 1993 r.

10 czerwca 2002 r.

(protokó∏ nowojorski

4 kwietnia 2002 r.)

23 sierpnia 2001 r.

31 stycznia 2002 r.

12 lutego 1993 r.

9 sierpnia 1999 r.

6 lipca 1993 r.

Konwencja z Palermo 
o zwalczaniu transnaro-
dowej przest´pczoÊci 
zorganizowanej

26 maja 2004 r.

21 maja 2004 r.

25 czerwca 2003 r.

16 wrzeÊnia 2005 r.

30 paêdziernika 2003 r.

5 wrzeÊnia 2006 r.

1 lipca 2003 r.

Konwencja ONZ 
o ochronie praw wszystkich
migrantów pracowniczych
i cz∏onków ich rodzin

Nie uczestniczy

Nie uczestniczy

Nie uczestniczy

Nie uczestniczy

11 stycznia 1999 r.

Nie uczestniczy

Nie uczestniczy

Tabela 14. Ratyfikacja podstawowych dokumentów mi´dzynarodowych dotyczàcych problematyki
migracji i uchodêstwa
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stawia si´ udzia∏ paƒstw omawianego obszaru w porozumieniach mi´dzy-
narodowych poÊwi´conych migracji pracowniczej. W chwili obecnej jedynie
Azerbejd˝an jest sygnatariuszem konwencji Mi´dzynarodowej Organizacji
Pracy poÊwi´conej ochronie migrantów pracowniczych56. Kilka paƒstw roz-
wa˝a przystàpienie do tej konwencji.

W ramach Wspólnoty Niepodleg∏ych Paƒstw wypracowano kilka umów po-
Êwi´conych problematyce migracyjnej. Podpisano m.in. porozumienia o ruchu
bezwizowym (1992), o pomocy uchodêcom (1993). 15 kwietnia 1994 roku za-
warto porozumienie o wspó∏pracy w sferze migracji pracowniczej i ochronie
socjalnej pracujàcych migrantów. Umowy tej nie ratyfikowa∏y Gruzja i Turk-
menistan. Fiasko tego dokumentu przewidzianego jako konwencja obejmu-
jàca wszystkie kraje WNP spowodowa∏o, ˝e poszczególne paƒstwa zdecydo-
wa∏y si´ na zawieranie umów bilateralnych dotyczàcych migracji pracowni-
czej. Kwestia wypracowania regionalnego dokumentu poÊwi´conego regu-
lacji migracji zarobkowej wróci∏a raz jeszcze – we wrzeÊniu 2004 roku mini-
strowie spraw zagranicznych WNP przyj´li projekt konwencji o statusie praw-
nym migrantów pracowniczych oraz cz∏onków ich rodzin. WejÊcie tego do-
kumentu w ˝ycie stoi jednak pod du˝ym znakiem zapytania, jeÊli weêmie si´
pod uwag´ utrzymujàcà si´ nieefektywnoÊç WNP i zapowiedzi jej niektó-
rych cz∏onków o ch´ci wyjÊcia z tej organizacji. W marcu 1998 roku zosta∏o
zawarte porozumienie o wspó∏pracy w sferze nielegalnej migracji, jednak
pierwsze posiedzenie Komisji Wspólnej ds. realizacji zapisów porozumienia
odby∏o si´ dopiero w 2004 roku, szeÊç lat po jego podpisaniu. W sierpniu
2005 roku zawarto porozumienie o wspólnej polityce granicznej. Krokiem
na drodze do nadania wi´kszej efektywnoÊci dzia∏alnoÊci WNP w sferze mi-
gracji mog∏oby byç przyj´cie, zaproponowanego przez Ukrain´, porozumie-
nia o migracji tranzytowej.
W ramach WNP istniejà tak˝e liczne fora wymiany poglàdów na kwestie
migracyjne. Regularnie odbywajà si´ spotkania przywódców paƒstw WNP,
szefów rzàdów, rady koordynacyjnej szefów MSW, czy te˝ rady dowódców
s∏u˝b granicznych. Jednak spotkania te majà cz´sto charakter ceremonialny
i nie koƒczà si´ przyj´ciem wià˝àcych dokumentów.

W drugiej po∏owie lat 90. podejmowano tak˝e próby ustanowienia wspólne-
go rynku pracy na obszarze Wspólnoty Niepodleg∏ych Paƒstw. Ich niepowo-
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56 Na obszarze WNP konwencj´ t´ przyj´∏y jeszcze Kirgistan i Tad˝ykistan.
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dzenie spowodowa∏o, ˝e kraje zainteresowane integracjà ekonomicznà utwo-
rzy∏y Euroazjatyckà Wspólnot´ Gospodarczà, która poza realizacjà wspom-
nianej konwencji o ruchu bezwizowym planuje stworzenie unii celnej. Na
szczycie organizacji w Miƒsku, który odby∏ si´ w maju 2006 roku, prezydent
W∏adimir Putin nazwa∏ wspólnot´ „lokomotywà integracji ekonomicznej na
obszarze WNP”. Z drugiej strony, chocia˝ porozumienie o unii celnej zawarto
jeszcze w lutym 1999 roku, do dzisiaj nie uda∏o si´ ustaliç jednolitej ze-
wn´trznej taryfy celnej, dlatego te˝ wydaje si´, ˝e sformowanie wspólnej
przestrzeni ekonomicznej jest kwestià dalekiej przysz∏oÊci.
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C Z ¢ Â å  I I I
ANALIZY KRAJOWE

1. ROSJA

Proces rozpadu ZSRR wp∏ynà∏ na dynamik´ ruchów migracyjnych oraz ich
charakter. Nowa Rosja po raz pierwszy zetkn´∏a si´ z ˝ywio∏owymi, maso-
wymi, transgranicznymi ruchami migracyjnymi, spowodowanymi przyczy-
nami zarówno ekonomicznymi, jak i politycznymi. Brak doÊwiadczenia, Êrod-
ków oraz sprawnych struktur paƒstwowych sprawi∏, ˝e w∏adze bardzo d∏ugo
nie by∏y w stanie zapanowaç nad migracyjnym chaosem. Granice z nowo
utworzonymi paƒstwami by∏y de facto otwarte, nie by∏y rozwiàzane kwestie
obywatelstwa i wymiany dokumentów to˝samoÊci. Rosja sta∏a si´ g∏ównym
paƒstwem docelowym dla nielegalnych migrantów zarobkowych z obszaru
WNP. Nowa Federalna S∏u˝ba Migracyjna koncentrowa∏a si´ przede wszystkim
na reagowaniu na bie˝àce potrzeby wywo∏ane nap∏ywem uchodêców oraz
˝ywio∏owà repatriacjà.

Po dojÊciu do w∏adzy prezydenta W∏adimira Putina polityka migracyjna zacz´∏a
wyst´powaç przede wszystkim w kontekÊcie bezpieczeƒstwa paƒstwa. Wynika-
∏o to ze zmiany samej istoty systemu sprawowania w∏adzy w Rosji oraz wzros-
tu ÊwiadomoÊci dotyczàcej zagro˝eƒ terrorystycznych. Celem w∏adz Federacji
Rosyjskiej sta∏o si´ obj´cie kontrolà procesów migracyjnych, ochrona w∏asnego
rynku pracy oraz zminimalizowanie zjawiska nielegalnej migracji. Zreformowa-
no system zarzàdzania politykà migracyjnà paƒstwa, przekazujàc go w gesti´
MSW oraz dokonano istotnych zmian restrykcyjnych w ustawodawstwie.

Z czasem zacz´∏o pojawiaç si´ coraz wi´cej wàtpliwoÊci, czy polityka „zamk-
ni´tych drzwi” jest zgodna tak z politycznymi, jak i gospodarczymi interesami
Rosji. Paƒstwo znajduje si´ w g∏´bokim kryzysie demograficznym, przyrost na-
turalny jest ujemny, liczba ludnoÊci spada, co nie koreluje z dynamicznym roz-
wojem gospodarczym. Jedynà realnà szansà na uzupe∏nienie braków na rynku
pracy oraz zahamowanie tempa depopulacji jest dla Rosji nap∏yw migrantów.
Obecnie trwajà prace nad wdro˝eniem programów repatriacyjnych. Oprócz
Rosjan z diaspory, w∏adze Federacji Rosyjskiej sà zainteresowane przyciàgni´-
ciem tak˝e wybranych kategorii by∏ych wspó∏obywateli z obszaru WNP. Trudno
przesàdziç, jaki b´dzie rezultat tych prac, poniewa˝ w Rosji rosnà nastroje

M i g r a c j e

C
z

´
Ê

ç
 I

II
. 

A
n

a
li

z
y

 k
ra

jo
w

e

63

migracje_pl_ok1  2/12/07  2:22 PM  Page 63    (Black plate)



ksenofobiczne, a tak˝e tendencja do traktowania imigracji jako zagro˝enia. Za-
∏o˝enia polityki migracyjnej sà wewn´trznie sprzeczne, system znajduje si´
w ciàg∏ej przebudowie, a w∏adze nie sà w stanie efektywnie kontrolowaç ru-
chów migracyjnych, w tym m.in. kilkumilionowej rzeszy nielegalnych pra-
cowników.

1.1. Ruchy migracyjne

Po rozpadzie imperium znaczàco spad∏a aktywnoÊç paƒstwa w dziedzinie
migracji, tak charakterystyczna dla czasów ZSRR, kiedy struktury paƒstwowe
wyst´powa∏y jako g∏ówny inicjator procesów migracyjnych. Doprowadzi∏o
to z jednej strony do wzrostu ˝ywio∏owoÊci (chaosu) w tej dziedzinie,
a z drugiej – do spadku liczbowego, gdy˝ spo∏eczeƒstwo radzieckie przez
lata by∏o oduczane przejawiania wszelkiej inicjatywy, co musia∏o wp∏ynàç
tak˝e na jego mobilnoÊç. W rezultacie obrót migracyjny Federacji Rosyjskiej
z tzw. bliskà zagranicà w latach 1991–2000 w porównaniu do poprzedniego
okresu spad∏ o ok. 40%, spadek podobnej skali dotyczy∏ te˝ migracji wewn´trz-
nej. Przy czym rzeczywisty spadek w tym zakresie móg∏ byç mniejszy, gdy˝
system rejestracji pracowa∏ o wiele mniej sprawnie ni˝ poprzednio.

O ile w poczàtkowym okresie najistotniejsze znaczenie mia∏y ró˝nego typu
ruchy etniczne – ˝ywio∏owe w ramach b. ZSRR i cz´sto zorganizowane poza
jego granice (˚ydzi, Niemcy) – o tyle ostatnio najwi´ksze znaczenie zyska∏a
migracja zarobkowa. Rosja jest najwa˝niejszym rynkiem pracy dla tego typu
migrantów z obszaru WNP, a jej dodatnie saldo w tej wymianie wynosi kilka
milionów osób rocznie.

1.1.1. Migracje etniczne
Ostatni radziecki spis powszechny z 1989 roku wykaza∏, ˝e poza granicami
RFSRR mieszka∏o ok. 25,3 mln etnicznych Rosjan oraz ok. 2,5 mln przedsta-
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Przyjecha∏o do Rosji

Wyjecha∏o z Rosji

Obrót migracyjny

Przyrost migracyjny

1981–1990

8,9

7,2

16,1

1,7

1991–2000

6,9

3,1

10,0

3,8

Tabela 15. Wymiana migracyjna mi´dzy Federacjà Rosyjskà i pozosta∏ymi republikami b. ZSRR 
w latach 1981–2000 (w mln osób)

èród∏o: Demoskop, nr 37/38, za 2001 r.
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wicieli innych narodów autochtonicznych tej republiki (Tatarzy, Baszkirzy,
Czeczeni i inni). Po rozpadzie ZSRR znaleêli si´ oni w granicach organizmów
paƒstwowych, które cz´sto uwa˝ali za obce (i gdzie byli traktowani jak obcy)
lub te˝ na terenach ogarni´tych konfliktami. Rozpoczà∏ si´ ˝ywio∏owy po-
wrót do stron rodzinnych. Zaktywizowa∏y si´ procesy ∏àczenia rodzin, po-
dzielonych nowymi granicami. Najsilniejsze strumienie reemigrantów p∏y-
n´∏y do Rosji z Kazachstanu i Ukrainy, a wi´c krajów, w których diaspora
rosyjska by∏a najliczniejsza.
Nowa Rosja by∏a paƒstwem o wiele bardziej otwartym na Êwiat ni˝ ZSRR, co
m.in. znalaz∏o odzwierciedlenie w gwa∏townie rosnàcym w latach 90. ruchu
granicznym. To otwarcie zbieg∏o si´ w czasie z kryzysem ekonomiczno-spo-
∏ecznym, co sprawi∏o, i˝ wielu przedstawicieli spo∏ecznoÊci ˚ydów i Niem-
ców rosyjskich zdecydowa∏o si´ skorzystaç z oferowanych im przez kraje
pochodzenia programów repatriacyjnych. Spis powszechny z 2002 roku
wykaza∏, ˝e liczba ˚ydów rosyjskich spad∏a w porównaniu z 1989 rokiem
z 537 tys. do zaledwie ok. 230 tys. osób. W tym samym okresie liczba Niem-
ców zmniejszy∏a si´ z 842 tys. do 597 tys. (z tym, ˝e cz´Êç Niemców prze-
siedli∏a si´ do Federacji Rosyjskiej z Kazachstanu). RównoczeÊnie podwoi∏a si´
liczebnoÊç Ormian i Azerów, którzy emigrowali do Rosji z ogarni´tego licz-
nymi konfliktami Kaukazu Po∏udniowego.

Przez ca∏y okres swego istnienia Federacja Rosyjska mia∏a dodatnie saldo mi-
gracyjne. Mo˝na to wyt∏umaczyç tym, ˝e diaspora rosyjskoj´zyczna by∏a
najliczniejsza na obszarze WNP, a poziom ˝ycia wy˝szy ni˝ w wi´kszoÊci
sàsiednich paƒstw. Na poczàtku dekady lat 90. XX wieku nap∏yw migrantów
w znaczàcym stopniu rekompensowa∏ Rosji straty ludnoÊciowe wynikajàce
z ujemnego przyrostu naturalnego. W latach 1992–1997 rekompensata z tego
tytu∏u wynios∏a ponad 60%. DoÊç szybko jednak proste rezerwy migracyjne
obszaru b. ZSRR zacz´∏y si´ wyczerpywaç, a rzàd rosyjski nie przygotowa∏
˝adnych programów repatriacyjnych. W rezultacie, na poczàtku obecnego
wieku nap∏yw migrantów rekompensowa∏ zaledwie ok. 10% ubytków. Gwa∏-
townemu pogorszeniu bilansu migracyjnego, jaki nastàpi∏ w 2001 roku, to-
warzyszy∏o zaostrzenie w Rosji polityki dotyczàcej sfery bezpieczeƒstwa oraz
pogorszenie atmosfery spo∏ecznej wokó∏ migrantów. Jak si´ przypuszcza,
znaczny zarejestrowany wzrost liczby imigrantów w 2005 roku wynika∏ przede
wszystkim z zalegalizowania swego po∏o˝enia przez osoby ju˝ przebywajàce
w Rosji.
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Jak wynika z tabel, d∏ugoterminowà tendencj´ spadkowà obserwuje si´
w ca∏ej wymianie migracyjnej Federacji Rosyjskiej z zagranicà, przy czym
ró˝ne jest tempo tego spadku. O ile migracja do Rosji w okresie 1997–2004
spad∏a ponad pi´ciokrotnie, o tyle wyjazdy z Rosji zmniejszy∏y si´ w tym
okresie jedynie trzykrotnie. Znaczàco wp∏yn´∏o to na bilans migracyjny,
który zmniejsza∏ si´ o wiele szybciej ni˝ spada∏ obrót migracyjny. 
Wyraêne sà ró˝nice w proporcjach ruchu migracyjnego mi´dzy Rosjà a ob-
szarem WNP i tzw. resztà Êwiata. O ile wÊród migrujàcych do Rosji ponad 90%
stanowià przybysze z obszaru WNP, o tyle ju˝ od kilku lat wi´kszoÊç emi-
grujàcych obywateli Rosji wybiera tzw. dalszà zagranic´, z tego ponad 70%
Niemcy. Kraj ten jest absolutnym liderem wÊród krajów docelowych rosyjskich
migrantów, tak˝e z uwzgl´dnieniem obszaru WNP. Rosja ma dodatni bilans
migracyjny z obszarem WNP (dotychczas wyjàtek w tym zakresie stanowi∏a
jedynie Bia∏oruÊ) oraz ujemny z resztà Êwiata. Wi´kszoÊç osób przyje˝d˝ajà-
cych do Rosji spoza obszaru by∏ego ZSRR to reemigranci, którzy z ró˝nych
przyczyn nie byli w stanie zadomowiç si´ w nowej ojczyênie.
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Rok

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006 (I–XI)

Przyjecha∏o do Rosji

849

913

1147

841

622

598

514

380

359

193

185

129

119

177

166

Wyjecha∏o z Rosji

673

483

337

339

288

233

213

215

146

121

107

94

80

70

50

Bilans migracyjny

176

430

810

502

344

365

301

165

213

72

78

35

39

107

116

Tabela 16. Bilans migracyjny Federacji Rosyjskiej w latach 1992–2005 (w tys. osób)

èród∏o: Federalna S∏u˝ba Statystyki Paƒstwowej Rosji; L. Rybakowski: Diemograficzeskoje
buduszczeje Rossii i migracyonnyje procesy. Socis, 3/2005.
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Ogó∏em

W tym z paƒstw WNP

Azerbejd˝an

Armenia

Bia∏oruÊ

Gruzja

Kazachstan

Kirgistan

Mo∏dawia

Tad˝ykistan

Turkmenistan

Uzbekistan

Ukraina

spoza WNP

Niemcy

Izrael

Litwa

¸otwa

USA

Estonia

Tabela 17. Imigranci przybyli do Rosji w latach 1997–2004

1997

597651

582829

29878

19123

17575

24517

235903

13752

13750

23053

16501

39620

138231

14822

2379

1626

1785

5658

668

3483

2000

359330

350290

14906

15951

10274

20213

124903

15536

11652

11043

6738

40810

74748

9040

1753

1508

945

1785

439

786

2001

193450

186226

5587

5814

6520

9674

65226

10740

7569

6742

4402

24873

36503

7224

1627

1373

758

1283

432

535

2002

184612

177314

5635

6802

6841

7128

55706

13139

7562

5967

4531

24951

36806

7298

1962

1670

722

990

455

534

2003

129144

119661

4277

5124

5309

5540

29552

6948

6391

5346

6299

21457

23418

9483

2692

1808

535

906

484

445

2004

119157

110374

2584

3057

5650

4886

40150

9511

4816

3339

3734

14948

17699

8783

3117

1486

339

819

518

446

Ogó∏em

W tym do paƒstw WNP

Azerbejd˝an

Armenia

Bia∏oruÊ

Gruzja

Tabela 18. Emigranci z Rosji w latach 1997–2004

1997

232987

149461

4302

2578

18928

3286

2000

145720

83438

3183

1519

13276

1802

2001

121166

62545

2170

1362

11175

1339

2002

106685

52969

1704

1114

8829

964

2003

94018

46081

1771

1098

7016

939

2004

79795

37017

1336

654

5671

740

èród∏o: Federalna S∏u˝ba Statystyki Paƒstwowej Rosji
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1.1.2. Migracje zarobkowe
Z wszystkich typów ruchów migracyjnych najwi´ksze znaczenie, ze wzgl´du
na skal´ i bezpoÊredni wp∏yw na ˝ycie codzienne Rosjan, ma obecnie migracja
zarobkowa. Rosyjski rynek pracy jest najwi´kszy w regionie, a gospodarka
w zwiàzku ze wzrostem cen surowców dynamicznie si´ rozwija, co si∏à rzeczy
sprawia, ˝e Rosja jest najwa˝niejszym paƒstwem docelowym dla migrantów
zarobkowych z obszaru WNP. Sami Rosjanie wyje˝d˝ajà za granic´ w poszu-
kiwaniu pracy o wiele rzadziej, ich liczb´ mo˝na jednak szacowaç co najmniej
na kilkaset tysi´cy. Nale˝y do nich zaliczyç wyjazdy majàce charakter „drena-
˝u mózgów” (naukowcy, artyÊci), kontrakty specjalistów (do 60 tys. rocznie;
m.in. marynarze i lotnicy) czy ofiary handlu ludêmi (traffickingu)57. W Rosji
wyjazdy do pracy za granic´ nie stanowià jednak problemu spo∏ecznego.
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èród∏o: Federalna S∏u˝ba Statystyki Paƒstwowej Rosji

Kazachstan

Kirgistan

Mo∏dawia

Tad˝ykistan

Turkmenistan

Uzbekistan

Ukraina

poza WNP

Niemcy

Izrael

Litwa

¸otwa

USA

Estonia

25364

6296

5715

2474

1532

7370

69116

83526

43363

12873

1162

636

9087

702

17913

1857

2237

1158

676

3086

35601

62282

40443

9407

376

365

4793

385

15186

1333

1660

993

352

1974

24026

58621

43628

4835

262

311

4527

402

13939

1080

1385

827

272

1400

20585

53716

42231

2764

293

256

3134

321

14017

959

1234

922

251

1130

16744

47937

36928

2048

268

259

3199

351

12504

656

907

549

168

717

13115

42778

31876

1733

282

226

2919

265

57 Autor jednego z opracowaƒ na ten temat utrzymuje, ˝e liczb´ Rosjan pracujàcych za gra-
nicà mo˝na szacowaç nawet na 1–1,2 mln osób, g∏ównie w USA, Niemczech, Izraelu i Grecji.
Przysy∏ajà oni do kraju ok. 700–800 mln USD rocznie. S.W. Ryazantsev, Labour Migration in
Russia and CIS Countries: Socio-economic Significance and Approaches to Regulation, 2005.
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Migracj´ zarobkowà do Rosji mo˝na podzieliç na legalnà i nielegalnà. Legalnie
pracujà w Federacji Rosyjskiej m.in. osoby, które przyjecha∏y w ramach wpro-
wadzonego w 2002 roku systemu kwotowego. Limit kwoty jest zatwierdzany
corocznie na podstawie zg∏oszonych zapotrzebowaƒ z regionów, przez co
ulega znacznym wahaniom. I tak w 2005 roku wynosi∏ on ok. 214 tys. osób.
Natomiast w 2006 roku – 329 tys., z czego ponad 30% przypad∏o na Moskw´58.
Do 15 stycznia 2007 roku do kwot wliczani byli jedynie obywatele tych paƒstw,
z którymi Rosja utrzymywa∏a ruch wizowy. Od tego okresu obowiàzujà dwa
rodzaje limitów: dla obywateli krajów, z którymi Rosja utrzymuje ruch wizo-
wy (w roku 2007 kwota ta b´dzie wynosiç 309 tys. osób) oraz dla cudzoziem-
ców przybywajàcych w ruchu bezwizowym (6 mln osób). Legalnie mogà pra-
cowaç w Rosji tak˝e obywatele Bia∏orusi, którzy cieszà si´ podobnymi pra-
wami jak Rosjanie. Z niektórymi paƒstwami WNP Moskwa podpisa∏a odr´bne
umowy o zasadach otwarcia rynku pracy. Ogó∏em legalnie pracuje w Rosji ok.
1 mln obcokrajowców59. O wiele liczniejsza jest grupa nielegalnych imigran-
tów zarobkowych, niektóre szacunki mówià nawet o kilkunastu milionach
osób, co wydaje si´ jednak liczbà zawy˝onà.

Wed∏ug obliczeƒ W∏adimira Mukomie∏a, ok. 4,6 mln osób przyje˝d˝a co roku
do Rosji, aby nielegalnie pracowaç – najwi´cej w sezonie letnim; w sezonie
zimowym liczba zatrudnionych spada do ok. 2 mln osób. Prawie 80% niele-
galnych pracowników pochodzi z paƒstw WNP. W statystykach przewodzà
obywatele Azerbejd˝anu i Ukrainy. Wzrasta znaczenie krajów Azji Centralnej,
szczególnie Tad˝ykistanu i Uzbekistanu. Spoza obszaru WNP, najliczniejsza
grupa gastarbeiterów wywodzi si´ z Chin. Najwi´cej nielegalnych migran-
tów koncentruje si´ w szeroko rozumianej aglomeracji moskiewskiej, nawet
do 50% ogó∏u. Wykonujà oni cz´sto zaj´cia ma∏o atrakcyjne dla sta∏ych miesz-
kaƒców. W Moskwie na przyk∏ad sà kierowcami pojazdów transportu miej-
skiego, dozorcami, pracownikami s∏u˝b oczyszczania miasta oraz niewykwa-
lifikowanymi budowlaƒcami60. Poza Moskwà cz´sto pracujà w rolnictwie i na
bazarach. Znaczna cz´Êç zarobionych przez nich pieni´dzy jest transferowana
do krajów pochodzenia. Jak si´ ocenia, z Rosji wyp∏ywa w ten sposób ponad

58 Dane za: Rossijskaja Gazieta, 21.04.2006.
59 Wed∏ug danych Federalnej S∏u˝by Migracyjnej w roku 2006 legalnie pracowa∏o w Rosji
1 mln 150 tys. cudzoziemców.
60 DoÊç rozpowszechniony jest proceder, ̋ e formalnie na etacie zatrudniona jest osoba miejsco-
wa, jednak faktycznie prac´ za nià (za ni˝szà stawk´) wykonuje cudzoziemiec.
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3,5 mld USD rocznie61. Pieniàdze z tego êród∏a stanowià znacznà cz´Êç do-
chodów dewizowych biedniejszych paƒstw WNP, takich jak Mo∏dawia czy
Tad˝ykistan.

Pog∏´biajàcy si´ kryzys demograficzny w Rosji pozwala wnioskowaç, ˝e
paƒstwo to w coraz wi´kszym stopniu b´dzie uzale˝nione od nap∏ywu obcej
si∏y roboczej. W masowej skali, w znacznej cz´Êci niepodlegajàce kontroli,

Paƒstwo 
pochodzenia

Azerbejd˝an

Armenia

Gruzja

Kazachstan

Kirgistan

Mo∏dawia

Tad˝ykistan

Uzbekistan

Ukraina

Inne paƒstwa 

ogó∏em

W tym:

Chiny

Korea P∏n.

Wietnam

Afganistan

Ogó∏em

Liczba 
pracowników

(w tys.)

1000

280

117

100

180

154

504

390

1000

1055

800

55

100

100

4850

Ponad 10

890

73

63

22

40

74

111

86

430

350

136

44

80

90

2154

Paƒstwo

Od 5 do 9

90

179

47

73

131

71

368

285

380

263

232

8

15

8

1948

Do 4

20

28

7

5

9

9

25

20

190

442

432

2

5

2

749

Ârednia
liczba

pracujàcych

947

166

87

59

106

110

298

231

644

600

306

48

88

94

3227

Âredni
czas pracy

(w miesiàcach)

11,4

7,1

9,0

7,1

7,1

8,6

7,1

7,1

7,7

6,8

4,6

10,6

10,6

11,3

8,0

Zak∏adany czas pobytu w Rosji
(w miesiàcach)

Tabela 19. Szacunkowe dane z 2005 r., dotyczàce liczby imigrantów zarobkowych (w tys.) i Êredniego
czasu ich przebywania w Rosji*

èród∏o: W. Mukomie∏, „Ekonomia nielegalnej migracji w Rosji”, Demoskop Weekly, nr 207–208,
z 20.06/14.08.2005 (*zdaniem autora tylko ok. 200 tys. osób z wymienionych paƒstw pracuje
w Rosji legalnie)

61 W∏adimir Mukomie∏: Ekonomia nielegalnej migracji w Rosji. Demoskop Weekly, nr 207-8, 
z 20.06/14.08.2005. Wiceminister spraw zagranicznych FR Jurij Fiedotow stwierdzi∏, powo-
∏ujàc si´ na oficjalne dane, ˝e w roku 2004 cudzoziemcy zatrudnieni w Rosji mogli wys∏aç
poza jej granice nawet od 12 do 15 mld USD; Interfax, 24.05.2005.
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zjawisko to zawiera w sobie spory potencja∏ niestabilnoÊci i destrukcji, który
b´dzie si´ ujawnia∏ szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Na obecnym eta-
pie rozwoju spo∏ecznego mo˝e ono sprzyjaç narastaniu w Rosji nastrojów
ksenofobicznych i nacjonalistycznych. Nielegalnemu nap∏ywowi si∏y roboczej
towarzyszy zwykle rozwój szarej strefy w gospodarce, korupcja, brak kon-
troli nad obiegiem pieni´dzy, przest´pczoÊç etniczna oraz wspó∏czesne formy
niewolnictwa. Z powy˝szych powodów w∏adze Federacji Rosyjskiej sà zain-
teresowane uporzàdkowaniem i zalegalizowaniem rynku pracy cudzoziem-
ców. Efekty tych dzia∏aƒ nie sà na razie zbyt du˝e, co mo˝na wyjaÊniaç m.in.
powszechnoÊcià w Rosji praktyk korupcyjnych oraz nieefektywnoÊcià admi-
nistracji, a tak˝e wykorzystywaniem problematyki migracyjnej jako elementu
doraênej gry politycznej. Jako przyk∏ad tego ostatniego zjawiska mo˝na
przytoczyç wprowadzenie w styczniu 2007 roku przepisów rugujàcych cudzo-
ziemców z pracy na targowiskach ulicznych. Pretekstem do ich wprowadze-
nia by∏y zamieszki na tle etnicznym w Karelii oraz kryzys w stosunkach
rosyjsko-gruziƒskich, do jakich dosz∏o w drugiej po∏owie 2006 roku.

1.1.3. Uchodêcy i osoby wewn´trznie przesiedlone
Procesowi rozpadu ZSRR towarzyszy∏y liczne konflikty etniczne i wyznanio-
we, niekiedy przeradzajàce si´ w otwartà konfrontacj´ zbrojnà (Tad˝ykistan,
Kaukaz, Naddniestrze). Konflikty te generowa∏y masy uchodêców, szukajà-
cych pomocy u bliskich i znajomych mieszkajàcych w spokojniejszych regio-
nach rozpadajàcego si´ imperium. Znaczna cz´Êç tych osób znalaz∏a si´ na
obszarze Rosji, niejako wymuszajàc reakcje w∏adz. Ju˝ w czerwcu 1992 roku
zosta∏a utworzona Federalna S∏u˝ba Migracyjna. DoÊç szybko, 2 lutego 1993
roku, w∏adze Federacji Rosyjskiej przystàpi∏y tak˝e do Konwencji Genewskiej
w sprawie statusu uchodêców z 1951 roku i Protoko∏u Nowojorskiego z 1967
roku. Krok ten by∏ podyktowany nadziejà na uzyskanie finansowej i logisty-
cznej pomocy ze strony spo∏ecznoÊci mi´dzynarodowej w rozwiàzywaniu
problemów zwiàzanych z uchodêcami.

Szczyt nap∏ywu do Rosji ró˝nego typu uciekinierów przypada na pierwszà
po∏ow´ lat 90. By∏a to poczàtkowo ludnoÊç pochodzenia s∏owiaƒskiego ucie-
kajàca z ogarni´tego wojnà domowà Tad˝ykistanu, oraz Ormianie z Azerbej-
d˝anu i Gruzji. W nast´pnych latach wÊród uciekinierów zacz´li dominowaç
Rosjanie z Kazachstanu i Uzbekistanu, którzy decydowali si´ na ten krok
przede wszystkim ze wzgl´dów ekonomicznych i cywilizacyjnych. Osób we-
wn´trznie przesiedlonych najwi´cej by∏o na Kaukazie, poczàtkowo by∏y to
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ofiary konfliktu ingusko-osetyƒskiego, a nast´pnie czeczeƒskiego. Na poczàtku
lat 90., po upadku promoskiewskiego rzàdu w Kabulu, do Rosji nap∏yn´∏o po-
nad 100 tys. Afgaƒczyków – by∏a to jedyna znaczàca grupa uchodêców spoza
obszaru b. ZSRR.

Wszystkie kategorie uciekinierów mog∏y liczyç jedynie na symbolicznà po-
moc ze strony w∏adz centralnych. Etniczni Rosjanie mieli problemy nie tylko
z uzyskaniem dachu nad g∏owà, lecz tak˝e rosyjskiego obywatelstwa, co
utrudnia∏o im starania o uzyskanie pracy. Sytuacja Turków meschetyƒskich,
wygnanych z Doliny Fergaƒskiej, by∏a na tyle z∏a, ˝e w∏adze USA zdecydo-
wa∏y si´ zaofiarowaç im specjalny program imigracyjny. Etniczni Ingusze,
wygnani ze swych domów w Republice Pó∏nocnej Osetii, dotychczas w znacz-
nej cz´Êci nie mogà tam powróciç, mimo wielokrotnych obietnic sk∏adanych
przez w∏adze federalne. Uchodêcy afgaƒscy nie mogà zalegalizowaç swojego
pobytu w Federacji Rosyjskiej. Wed∏ug danych na 1 stycznia 2005 roku, status
uchodêcy uzyska∏o z tego grona zaledwie 309 osób. Dla porównania Ukraina,
gdzie przebywa o wiele mniej Afgaƒczyków ni˝ w Rosji, przyzna∏a taki status
ponad 1500 osobom. Wydaje si´, ˝e jest to celowa polityka Federacji Rosyj-
skiej, majàca na celu ograniczenie kategorii osób mogàcych ubiegaç si´ o po-
moc paƒstwa.

Wed∏ug oficjalnych danych, liczba nowo rejestrowanych w Federacji Rosyj-
skiej osób, które zmuszone zosta∏y do opuszczenia miejsca zamieszkania,
w ostatnim okresie znacznie spad∏a. Systematycznie maleje tak˝e ogólna
liczba osób znajdujàcych si´ w spisach. Cz´Êç z nich migruje poza Rosj´, inni
uzyskujà obywatelstwo rosyjskie, przez co zmienia si´ ich status prawny.
1 stycznia 2005 roku w rejestrach organów Federacji Rosyjskiej znajdowa∏o
si´ jeszcze ok. 238 tys. osób, które zosta∏y zmuszone do opuszczenia swoich
domów (z tego ok. 40% pochodzi∏o z Kazachstanu). Wydaje si´, ˝e jest to
liczba zani˝ona, nie uwzgl´dnia m.in. wielu przypadków Czeczenów. Tak˝e
liczba osób z przyznanym statusem uchodêcy (614 osób) nie oddaje rzeczy-
wistej skali problemu, je˝eli samych Afgaƒczyków majàcych wszelakie pod-
stawy do uzyskania tego statusu jest w Rosji, jak si´ szacuje, kilkadziesiàt
tysi´cy osób.

Rosja jest tak˝e krajem pochodzenia dla licznej grupy osób, g∏ównie etnicz-
nych Czeczenów, którzy ubiegajà si´ w innych paƒstwach o przyznanie sta-
tusu uchodêców.
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1.1.4. Rosja jako szlak nielegalnej migracji
Znaczenie Rosji jako szlaku nielegalnej migracji wydaje si´ maleç. Zagro˝e-
nia z tym zwiàzane by∏y najwi´ksze w latach 90., kiedy struktury paƒstwowe
utraci∏y kontrol´ nad strumieniami migracyjnymi. Kryzys spo∏eczno-polity-
czny, przestarza∏a baza prawna, korupcja, spory kompetencyjne mi´dzy
strukturami si∏owymi i ca∏kowicie otwarte tzw. nowe granice sprawia∏y, ˝e
Rosja by∏a wygodnym korytarzem dla przemytu ludzi ze Wschodu na Zachód.

Obecnie uwarunkowania w wielu wymienionych dziedzinach uleg∏y zmianie,
co sprawia, ˝e znacznie wzros∏y koszty logistyczne przemytu, przy jednoczes-
nym wzroÊcie stopnia ryzyka. Dla nielegalnych migrantów zarobkowych
z takich regionów, jak Azja Centralna, Chiny czy Wietnam, sama Rosja jest
interesujàca jako potencjalny rynek pracy. Ryzyko przebijania si´ na obszar
UE podejmujà przede wszystkim osoby, które myÊlà o osiedleniu si´ tam na
sta∏e. Wzrost trudnoÊci prowadzi do coraz wi´kszej profesjonalizacji tego
procederu. Kana∏y przemytu przez Rosj´ sà cz´sto tworzone z udzia∏em przed-
stawicieli diaspor (np. chiƒskiej czy ormiaƒskiej).

Dla osób z Azji Po∏udniowo-Wschodniej, które próbujà si´ dostaç z tego
kierunku na obszar UE, bazà wyjÊciowà sà paƒstwa Azji Centralnej. Ich poli-
tyka wizowa nie jest skoordynowana, natomiast korupcja jest wszechobecna,
a struktury paƒstwowe ma∏o efektywne. Szlak przemytu prowadzi nast´pnie
làdem przez doÊç s∏abo chronionà granic´ rosyjsko-kazachstaƒskà i dalej przez
granice Rosji z Bia∏orusià i Ukrainà, które tak˝e sà doÊç ∏atwe do sforsowania.
Cz´Êç osób zatrzymywanych podczas nielegalnego przekraczania granicy
wschodniej UE ma za sobà w∏aÊnie takà marszrut´. Notowane sà przypadki
przemytu ludzi w kierunku wschodnim, na przyk∏ad obywateli Uzbekistanu,
próbujàcych przez Rosj´ dostaç si´ do Korei Po∏udniowej.

Trudno okreÊliç liczb´ osób próbujàcych wykorzystaç Rosj´ jako szlak niele-
galnej migracji. Oficjalne êród∏a z rosyjskiego MSW szacujà liczb´ nielegal-
nych migrantów przebywajàcych na terytorium Rosji na od 1,5 do 15 mln
osób. Przy czym za nielegalnego migranta uwa˝a si´ ka˝dego nieobywatela,
którego pobyt w kraju nie jest uregulowany, a wi´c tak˝e etnicznego Rosja-
nina, który przyjecha∏ do Federacji Rosyjskiej w latach 90. i z ró˝nych wzgl´-
dów nie dope∏ni∏ formalnoÊci zwiàzanych z uzyskaniem obywatelstwa. Ogrom-
na wi´kszoÊç nielegalnych migrantów to obywatele paƒstw WNP, którzy na
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teren Rosji dostali si´ legalnie, natomiast nielegalnie przed∏u˝yli sobie tu
pobyt lub podj´li prac´.

Kwestia nielegalnej migracji jest cz´sto wykorzystywana instrumentalnie.
Ocena stopnia zagro˝enia wynikajàcego z tego zjawiska zale˝y od bie˝àcej
polityki paƒstwa oraz potrzeb resortów zajmujàcych si´ jego zwalczaniem.
Mo˝na przytoczyç wiele sprzecznych ocen wyg∏aszanych przez odpowiedzial-
nych urz´dników. 24 listopada 2005 roku sekretarz generalny ODKB Niko∏aj
Bordiu˝a stwierdzi∏, bez wskazania jakichkolwiek danych, ̋ e terytorium Rosji
jest w coraz wi´kszym stopniu wykorzystywane jako korytarz tranzytowy
dla przemytu nielegalnych migrantów z Azji i Afryki do UE. Kilka dni póêniej,
podczas pobytu w Moskwie, szef Komitetu Paƒstwowego Wojsk Granicznych
Bia∏orusi gen. Paw∏owski oÊwiadczy∏, ˝e dzi´ki wysi∏kom strony rosyjskiej
i bia∏oruskiej uda∏o si´ znaczàco zmniejszyç nap∏yw nielegalnych migrantów62.

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e z ca∏ej masy nielegalnych imigrantów tylko nie-
wielka cz´Êç traktuje Rosj´ jako kraj tranzytowy. Narastanie w Federacji Ro-
syjskiej nastrojów ksenofobicznych i nacjonalistycznych mo˝e doprowadziç
do zmiany tej sytuacji, zwi´kszajàc napór na wschodnie granice UE. Tak˝e
utrudnienia z zalegalizowaniem pobytu (m.in. uzyskaniem statusu uchodêcy)
zach´cajà do podejmowania ryzykownych decyzji.

1.2. Polityka migracyjna

Po rozpadzie ZSRR akcent w polityce migracyjnej k∏adziony by∏ na kwestie
powrotu do Rosji osób, które nie z w∏asnej woli znalaz∏y si´ poza jej grani-
cami i reagowanie na sytuacje kryzysowe. Natomiast po dojÊciu do w∏adzy
prezydenta Wladimira Putina migracja cz´Êciej wyst´powa∏a w kontekÊcie bez-
pieczeƒstwa paƒstwa. Zacz´to jà rozpatrywaç jako zjawisko mogàce sprzy-
jaç terroryzmowi i zorganizowanej przest´pczoÊci. Doprowadzi∏o to m.in. do
znacznego zaostrzenia ustawodawstwa w tym zakresie oraz pogorszenia
atmosfery spo∏ecznej wokó∏ migrantów. Narastajàce negatywne tendencje
demograficzne wymusza∏y na w∏adzach z∏agodzenie nazbyt restrykcyjnego
stanowiska. W ostatnim or´dziu o stanie paƒstwa, wyg∏oszonym 10 maja
2006 roku, prezydent Putin uzna∏ efektywnà polityk´ migracyjnà za jeden
z najwa˝niejszych Êrodków mogàcych zahamowaç spadek ludnoÊci Federacji

62 Interfax, 24.11.2005 oraz 30.11.2005.
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Rosyjskiej. W zwiàzku z tym na prze∏omie czerwca i lipca przyj´to inicjatywy
majàce na celu przyciàgni´cie imigrantów do Rosji (m. in. w sferze rejestracji
i zatrudniania cudzoziemców). Zaplanowanà liberalizacj´ ograniczylo w du-
˝ym stopniu przyj´cie pod koniec 2006 roku nowego restrykcyjnego ustawo-
dawstwa migracyjnego, m. in. w sferze handlu ulicznego, limitowania pracy
cudzoziemców oraz karania nielegalnego zatrudnienia.

Polityka migracyjna nosi pi´tno tradycji imperialnych oraz ambicji mocarstwo-
wych. To prowadzi do jej znacznej ideologizacji i instrumentalizacji. Priory-
tetem jest interes paƒstwa, a nie obywateli. W sytuacji, gdy sama Rosja mia∏a
k∏opoty z okreÊleniem swego miejsca w Êwiecie, nie sprzyja∏o to sprecyzowa-
niu zasad polityki migracyjnej oraz rozwiàzywaniu praktycznych problemów.
Mimo wszystko uda∏o si´ stworzyç zr´by systemu zarzàdzania politykà migra-
cyjnà oraz przyjàç ca∏y pakiet ustaw oko∏omigracyjnych. EfektywnoÊç syste-
mu zarzàdzania obni˝a∏y jednak jego ciàg∏e reorganizacje.

1.2.1. Ewolucja
W∏adze Federacji Rosyjskiej nie by∏y przygotowane ani mentalnie, ani orga-
nizacyjnie, aby stawiç czo∏o wyzwaniom migracyjnym, jakie pojawi∏y si´ po
rozpadzie ZSRR. Kwestie te nie stanowi∏y zresztà priorytetu w sytuacji, gdy
wszystko: granice, struktury paƒstwowe, armia z jej bronià jàdrowà, finanse,
wymaga∏o pilnego dostosowania do nowej sytuacji. Z drugiej strony, takie
zjawiska, jak masowa, ˝ywio∏owa wymiana ludnoÊci (w´drówka ludów) mi´-
dzy nowo powsta∏ymi paƒstwami oraz uciekinierzy z rejonów konfliktów,
wymaga∏y ze strony w∏adz paƒstwowych okreÊlonej reakcji.

Poczàtkowo problemami migracji zajmowa∏ si´ komitet ds. migracji przy Mi-
nisterstwie Pracy, jednak ju˝ w czerwcu 1992 roku zdecydowano si´ utwo-
rzyç odr´bnà struktur´ – Federalnà S∏u˝b´ Migracji (FSM). Na jej czele stan´∏a
Tatiana Regent – osoba doÊç przypadkowa na tym stanowisku i bez wp∏y-
wów politycznych, co w warunkach rosyjskich musia∏o znaczàco odbiç si´
na efektach pracy nowej instytucji. Struktury FSM by∏y tworzone w sytuacji
narastajàcego chaosu w dziedzinie migracji. Najwi´kszym sprawdzianem
by∏ dla nich konflikt czeczeƒski, który w grudniu 1994 roku przekszta∏ci∏ si´
w wojn´. Ani w tym, ani w innych przypadkach FSM nie stan´∏a na wyso-
koÊci zadania. Jej interwencje by∏y zwykle spóênione i na zbyt ma∏à skal´.
W dzia∏aniach FSM nie by∏o widaç myÊli przewodniej, elementów prognozo-
wania sytuacji. Struktura ta nie by∏a w stanie kontrolowaç procesów mi-
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gracji ani tym bardziej ich kszta∏towaç. Do pozytywów dzia∏alnoÊci FSM
nale˝y zaliczyç zainicjowanie prac nad projektami ustaw oko∏omigracyjnych,
które mia∏y wype∏niç luki w rosyjskim ustawodawstwie.

W 1999 roku FSM wesz∏a w okres zmian kadrowych i strukturalnych, które
zacznie os∏abi∏y jej aktywnoÊç. Po dymisji Tatiany Regent, w lutym 1999
roku, kolejni dyrektorzy zmieniali si´ co kilka miesi´cy, publicznie krytyku-
jàc efekty dzia∏aƒ swoich poprzedników. S∏u˝ba zosta∏a zmarginalizowana,
co ostatecznie doprowadzi∏o 18 maja 2000 roku do jej likwidacji. Struktury
FSM zosta∏y w∏àczone do Ministerstwa ds. Federacji i Polityki NarodowoÊcio-
wej. Likwidacja urz´du w momencie narastania problemu uchodêców cze-
czeƒskich stanowi∏a ze strony rzàdu jednoznacznà ocen´ jego efektywnoÊci
i przydatnoÊci. W ramach ministerstwa problemy migracji zosta∏y ze-
pchni´te na jeszcze dalszy plan. By∏o to rozwiàzanie tymczasowe, Êwiadczàce
o tym, ˝e w strukturach rzàdowych brak jest zrozumienia wagi problemów
migracyjnych oraz pomys∏u na polityk´ w tym zakresie.

Zmiana stosunku w∏adz Federacji Rosyjskiej do kwestii migracyjnych nastà-
pi∏a w drugiej po∏owie 2001 roku. Znalaz∏o to natychmiast odbicie zarówno
w losach struktur, jak i przygotowywanych rozwiàzaƒ prawnych. Bez poda-
nia przyczyn zosta∏a odrzucona Koncepcja paƒstwowej polityki migracyjnej Fe-
deracji Rosyjskiej, nad którà prace trwa∏y trzy lata i którà formalnie przyjà∏ ju˝
rzàd. 16 paêdziernika 2001 roku zosta∏o zlikwidowane Ministerstwo ds. Fede-
racji, NarodowoÊci i Polityki Migracyjnej. Blok zagadnieƒ dotyczàcych poli-
tyki migracyjnej trafi∏ w gesti´ MSW. Przemawiajàc 25 grudnia 2001 roku do
kierownictwa tego resortu, prezydent Putin stwierdzi∏, i˝ do ich prioryteto-
wych zadaƒ, obok m.in. zwalczania terroryzmu, powinna nale˝eç tak˝e kon-
trola nad procesami migracyjnymi oraz zwalczanie nielegalnej migracji.

Na zmian´ polityki w∏adz Federacji Rosyjskiej wobec problemu migracji
wp∏yn´∏o kilka czynników. Po pierwsze, rosyjska elita w∏adzy zaakceptowa∏a
paƒstwo oraz jego granice jako wartoÊci sta∏e i nawiàza∏a do idei silnego
oÊrodka w∏adzy, który nadzoruje i kontroluje wszelkie procesy zachodzàce
na jego obszarze. Kolejnym czynnikiem by∏ wzrost zagro˝enia terroryzmem,
zwiàzany czy to z wojnà w Czeczenii, czy te˝ udzia∏em Rosji w koalicji anty-
terrorystycznej. Trzecim wa˝nym czynnikiem by∏a kwestia kaliningradzka.
Rozmowy z UE uzmys∏owi∏y w∏adzom Federacji Rosyjskiej wag´ problemu
i oczekiwania partnerów, szczególnie zwiàzane z wysuni´tà przez prezy-
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denta Putina ideà ruchu bezwizowego. Po czwarte, w niektórych rejonach
Federacji Rosyjskiej, szczególnie na po∏udniu, niekontrolowana migracja
doprowadzi∏a do zaostrzania si´ konfliktów etnicznych. W∏adze m.in. Kraju
Krasnodarskiego próbowa∏y rozwiàzywaç te problemy na w∏asnà r´k´, nie
liczàc si´ zbytnio nawet z Konstytucjà Federacji Rosyjskiej.
Kwestie polityki migracyjnej i granicznej znacznie zyska∏y wówczas na wadze.
Kompleksowo zaj´∏a si´ nimi Rada Bezpieczeƒstwa FR. Na mocy dekretu
prezydenta nr 674 z 3 grudnia 2001 roku zosta∏a utworzona mi´dzyresor-
towa grupa robocza ds. doskonalenia prawa migracyjnego, na czele z za-
st´pcà szefa Administracji Prezydenta. Przy rzàdzie Federacji Rosyjskiej
utworzono komisj´ ds. migracji. 23 lutego 2002 roku prezydent podpisa∏
dekret nr 232 dotyczàcy doskonalenia zarzàdzania paƒstwa w sferze polityki
migracyjnej. Dekret precyzowa∏ zadania i struktur´ Federalnej S∏u˝by Migra-
cyjnej MSW. Jej pracami mia∏ odtàd kierowaç naczelnik, w randze wicemi-
nistra spraw wewn´trznych.

Obok reformy systemu zarzàdzania politykà migracyjnà paƒstwa do pierw-
szoplanowych zadaƒ nale˝a∏a tak˝e zmiana bazy prawnej. Okaza∏o si´, ˝e
ustawodawstwo rosyjskie w tej dziedzinie jest najs∏abszym ogniwem syste-
mu. Tu by∏y najwi´ksze zaniedbania. Prawo by∏o przestarza∏e i nieprzysta-
jàce ju˝ do realiów. Kluczowe ustawy korzeniami tkwi∏y jeszcze w systemie
sowieckim.

Ustawa „O obywatelstwie Federacji Rosyjskiej” zosta∏a przyj´ta przez Zjazd
Deputowanych Ludowych RFSRR 28 listopada 1991 roku, jeszcze w okresie
istnienia ZSRR. Wesz∏a w ˝ycie 6 lutego 1992 roku. Wszyscy zameldowani na
ten moment na obszarze Federacji Rosyjskiej na pobyt sta∏y automatycznie
otrzymali obywatelstwo rosyjskie. Pozostali, którzy mieli paszport b. ZSRR
i nie otrzymali obywatelstwa nowych paƒstw powsta∏ych z rozpadu ZSRR,
mogli wystàpiç o przyznanie obywatelstwa Federacji Rosyjskiej. Nowa ustawa
„O obywatelstwie Federacji Rosyjskiej”, podpisana przez prezydenta 31 maja
2002 roku, zaostrzy∏a rygory przyznawania obywatelstwa. Wystàpiç z takim
wnioskiem mogà jedynie osoby, które ukoƒczy∏y 18 lat, mieszkajà w Federa-
cji Rosyjskiej co najmniej pi´ç lat na podstawie przyznanej im karty sta∏ego
pobytu oraz znajà j´zyk rosyjski. Ustawa przewiduje tak˝e uproszczony tryb
przyznawania obywatelstwa, g∏ównie dla by∏ych obywateli ZSRR (ma obo-
wiàzywaç do 1 stycznia 2008 roku). Do plusów nowej ustawy nale˝y zaliczyç
to, ˝e uniemo˝liwia ona paƒstwu stosowanie takich Êrodków, jak pozbawie-
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nie obywatelstwa, czy banicja, co w czasach sowieckich by∏o cz´sto prak-
tykowane.

Kolejnym kluczowym aktem prawnym z pakietu dotyczàcego migracji, który
wymaga∏ nowej redakcji by∏a ustawa „O statusie prawnym cudzoziemców
w Federacji Rosyjskiej”. W Rosji zagadnienia te regulowa∏a jeszcze ustawa
z 24 czerwca 1981 roku. W grudniu 1998 roku frakcja LDPR zg∏osi∏a projekt
nowej ustawy „O statusie prawnym cudzoziemców w Federacji Rosyjskiej”.
Pierwsze czytanie projektu odby∏o si´ w 1999 roku, po czym nastàpi∏a d∏uga
przerwa. Znaczàco przeredagowany projekt, ju˝ jako priorytetowy, wróci∏ do
Dumy Paƒstwowej latem 2002 roku, po czym w b∏yskawicznym tempie prze-
szed∏ ca∏à Êcie˝k´ legislacyjnà (ustawa ta wesz∏a w ˝ycie 1 listopada 2002
roku).

W znaczàcym stopniu zwi´kszony zosta∏ zakres kontroli organów Federacji
Rosyjskiej nad ruchem cudzoziemców na obszarze paƒstwa. Kompetencje
w zakresie wydawania zezwoleƒ na prac´ w Federacji Rosyjskiej zosta∏y
przekazane w gestie MSW. Ustawa drobiazgowo regulowa∏a te zagadnienia,
wprowadzajàc takie rozwiàzania, jak m.in. roczna kwota zezwoleƒ, okreÊlana
na podstawie zapotrzebowania podmiotów federacji. Uporzàdkowany zo-
sta∏ system op∏at za wydawanie zezwoleƒ na prac´ (znaczàco wzros∏y),
a wszelkie koszty ewentualnej deportacji pracowników zagranicznych zo-
sta∏y przerzucone na pracodawców.

W celach ewidencyjnych ustawa wprowadzi∏a poj´cie karty migracyjnej.
Ka˝dy cudzoziemiec przekraczajàcy granic´ Federacji Rosyjskiej obowiàzany
jest wype∏niç takà kart´. Sk∏ada si´ ona z dwóch cz´Êci, z których jedna zo-
staje na granicy przy wjeêdzie na obszar Federacji Rosyjskiej, a drugà nale˝y
oddaç przy wyjeêdzie. 12 listopada 2002 roku Ministerstwo SprawiedliwoÊci
zarejestrowa∏o wzór karty. Zawiera ona m.in. takie informacje, jak cel przy-
jazdu i miejsce tymczasowego pobytu na terytorium Federacji Rosyjskiej. Cu-
dzoziemiec, który nie posiada karty, nie mo˝e zarejestrowaç swego pobytu
w Rosji, a w razie kontroli nara˝ony jest na kary administracyjne i deporta-
cj´. Informacje zawarte w karcie mia∏y stanowiç podstaw´ projektowanego
banku danych. Cudzoziemcy przebywajàcy w Rosji wype∏niali kart´ ju˝ od
22 listopada 2002 roku, na granicach Rosji i Bia∏orusi zacz´to je wydawaç od
14 lutego 2003 roku.

migracje_pl_ok1  2/12/07  2:22 PM  Page 79    (Black plate)



M i g r a c j e

C
z

´
Ê

ç
 I

II
. 

A
n

a
li

z
y

 k
ra

jo
w

e
80

15 grudnia 2002 roku, w drugim i trzecim czytaniu Duma przyj´∏a projekt
ustawy „O wprowadzeniu zmian i uzupe∏nieƒ do ustawy O zasadach wjazdu
na obszar FR i wyjazdu z FR (z 15 sierpnia 1996 r.)”. Wesz∏a ona w ˝ycie
w kwietniu 2003 roku. Oprócz kwestii porzàdkowych poprawki precyzujà
zasady, którymi winny kierowaç si´ rosyjskie s∏u˝by graniczne, nie wpuszcza-
jàc na terytorium Rosji obcych obywateli. Mi´dzy innymi art. 27 punkt 1 sta-
nowi, i˝ obcy obywatel nie zostanie wpuszczony na terytorium Federacji Ro-
syjskiej, je˝eli jest to niezb´dne w celu zapewnienia obrony i bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa, porzàdku spo∏ecznego oraz ochrony zdrowia ludnoÊci.

Równolegle, choç z pewnym opóênieniem, rzàd wydawa∏ liczne akty wyko-
nawcze do przyj´tych ustaw. 11 paêdziernika 2002 roku podpisane zosta∏o
rozporzàdzenie nr 754, dotyczàce spisu obszarów, organizacji i obiektów, które
cudzoziemiec mo˝e odwiedziç jedynie na podstawie specjalnego zezwolenia.
Spis zawiera 11 punktów. Obok tradycyjnych pozycji, takich jak: zamkni´te
terytoria (ZATO), obszary epidemii, obiekty wojskowe i strefy przygraniczne,
w punkcie 6 zapisano: „strefy, w których przeprowadza si´ operacje antyter-
rorystyczne”. W po∏owie listopada 2002 roku rzàd zatwierdzi∏ rozporzàdze-
nie o tworzeniu bazy danych o cudzoziemcach i bezpaƒstwowcach przeby-
wajàcych na obszarze Federacji Rosyjskiej. Na koordynatora dzia∏aƒ w tym
zakresie zosta∏o wyznaczone MSW. Planowane terminy zakoƒczenia prac
nad bazà by∏y kilkakrotnie przesuwane, ostatecznie jako Centralny Bank
Danych Rejestracji Cudzoziemców zacz´to jà eksploatowaç od 1 stycznia
2006 roku (dane zapisywane w bazie sà wcià˝ czàstkowe). 30 grudnia 2002
roku zatwierdzone zosta∏o rozporzàdzenie nr 941 dotyczàce zasad wydawa-
nia obywatelom innych paƒstw i osobom bez obywatelstwa zgody na prac´.

Zaostrzenie ustawodawstwa i rozpatrywanie kwestii migracyjnych g∏ównie
w kontekÊcie bezpieczeƒstwa paƒstwa doprowadzi∏o do pogorszenia klimatu
spo∏ecznego wokó∏ imigrantów. Znaczàco zmniejszy∏ si´ dodatni bilans mi-
gracyjny Rosji, co by∏o zjawiskiem negatywnym w kontekÊcie narastajàcego
kryzysu demograficznego. JednoczeÊnie w∏adzom nie uda∏o si´ ograniczyç
podziemia migracyjnego. Realizowana polityka okaza∏a si´ nieskuteczna,
zacz´to wi´c dà˝yç do jej korekty. Obecnie jej celem wydaje si´ doprowadze-
nie do zwi´kszenia nap∏ywu do Rosji migrantów, g∏ównie rosyjskoj´zycz-
nych, z obszaru b. ZSRR. Âwiadczà o tym konkretne dzia∏ania.
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W 2005 roku przeprowadzono w kilku podmiotach federacji eksperyment,
który mia∏ unaoczniç problemy zwiàzane z legalizacjà imigrantów. Zalega-
lizowano status ok. 7,5 tys. osób. Utworzono zespó∏ mi´dzyresortowy, na
czele z zast´pcà szefa Administracji Prezydenta Rosji, do opracowania pro-
jektu programu repatriacyjnego. Prace nad projektem zosta∏y zakoƒczone ju˝
w czerwcu 2006 roku, a 26 czerwca 2006 roku zosta∏ on zatwierdzony de-
kretem prezydenta Rosji. Program przewiduje znaczne preferencje dla osób
rosyjskoj´zycznych z obszaru WNP sk∏onnych do przesiedlenia si´ na ma∏o
zaludnione obszary Federacji Rosyjskiej (m.in. Syberi´ i Daleki Wschód). 

Kolejnà wa˝nà cezur´ w rozwoju polityki migracyjnej wyznacza styczeƒ
2007, kiedy to wesz∏y w ˝ycie regulacje prawne odchodzàce w du˝ym stop-
niu od zapowiadanej liberalizacji w kierunku zwi´kszenia represyjnoÊci wobec
cudzoziemców. Wprowadzono m.in. zmiany do ustawy o statusie prawnym
cudzoziemców, które przewidujà nowe zasady przyznawania prawa do cza-
sowego przebywania oraz zamieszkania (w tym mo˝liwoÊç wprowadzenia
rocznych limitów liczbowych dla cudzoziemców chcàcych staraç si´ o prawo
do zamieszkania), a tak˝e udzielania zgody na zatrudnienie (wprowadzono
odmienne regu∏y w zale˝noÊci od tego, czy dani obcokrajowcy przybyli w try-
bie wizowym czy bezwizowym). Wesz∏a tak˝e w ˝ycie ustawa o ewidencji
cudzoziemców. Aktem tym wprowadzono uproszczonà rejestracj´ obcokra-
jowców (b´dzie si´ ona odbywaç w trybie zg∏oszenia, a nie jak dotàd zezwo-
lenia). Zmiany w kodeksie administracyjnym dotyczà zwi´kszenia kar za nie-
legalnà prac´ i nielegalne zatrudnianie cudzoziemców. Najbardziej kontro-
wersyjne przepisy dotyczà handlu na targowiskach. Ustawa „O organizacji
dzia∏alnoÊci rynków detalicznych” przewiduje, ̋ e od 15 stycznia 2007 roku licz-
ba obcokrajowców zatrudnionych na targowiskach nie mo˝e przekraczaç 40%
ogó∏u zatrudnionych, zaÊ od 1 kwietnia jedynie obywatele Rosji b´dà mogli
pracowaç w tych miejscach. Wprowadzenie nowego ustawodawstwa wska-
zuje wyraênie, ˝e w∏adze rosyjskie, przynajmniej w perspektywie krótkoter-
minowej, nie zdecydowa∏y si´ na przyj´cie zmian pozwalajàcych na realizacj´
deklaracji wykorzystywania polityki imigracyjnej do rekompensowania skut-
ków kryzysu demograficznego. Zamiast tego Rosja po raz kolejny pokaza∏a,
˝e nie jest gotowa do zmiany restrykcyjnej polityki migracyjnej.

1.2.2. Struktury
Obecna struktura urz´dów centralnych odpowiedzialnych za realizacj´ za-
daƒ z zakresu polityki migracyjnej powsta∏a w 2004 roku. Najwi´ksza odpo-

M i g r a c j e

C
z

´
Ê

ç
 I

II
. 

A
n

a
li

z
y

 k
ra

jo
w

e

81

migracje_pl_ok1  2/12/07  2:22 PM  Page 81    (Black plate)



wiedzialnoÊç spoczywa w niej na Ministerstwie Spraw Wewn´trznych (MSW).
Inne wa˝ne organy to: Federalna S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa (w ramach której
znajduje si´ m.in. S∏u˝ba Graniczna), Ministerstwo Zdrowia i Rozwoju Spo-
∏ecznego (a w nim m.in. Federalna S∏u˝ba ds. Pracy i Zatrudnienia) oraz Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych. Strategi´ i cele polityki migracyjnej nakreÊla
Rada Bezpieczeƒstwa Federacji Rosyjskiej. Jak widaç z tego krótkiego zesta-
wienia, dominujà w nim resorty zaliczane do tzw. bloku si∏owego – to mo˝e
wyjaÊniaç, dlaczego kwestie polityki migracyjnej by∏y dotychczas postrzega-
ne g∏ównie przez pryzmat polityki bezpieczeƒstwa.

W ramach MSW za realizacj´ zadaƒ zwiàzanych z politykà migracyjnà odpo-
wiada Federalna S∏u˝ba Migracyjna. Jej obecny kszta∏t organizacyjny oraz
kompetencje zosta∏y okreÊlone w dekrecie prezydenta Rosji z 19 lipca 2004
roku. FSM jest federalnym organem w∏adzy wykonawczej podporzàdkowa-
nym MSW. Kieruje nià dyrektor, któremu przys∏ugujà prawa zast´pcy szefa
MSW. FSM zatrudnia ponad 18 tys. pracowników i ma przedstawicielstwa
zarówno poza granicami Federacji Rosyjskiej, jak i w podmiotach federacji.

Kompetencje tego organu sà bardzo szerokie i obejmujà niemal ca∏y zakres
zagadnieƒ zwiàzanych z migracjà, obywatelstwem oraz pobytem i zatrud-
nianiem cudzoziemców. FSM wydaje dokumenty potwierdzajàce to˝samoÊç
Rosjan oraz prowadzi ich ewidencj´, dokonuje meldunku i wymeldowania,
w jej gestii znajduje si´ procedura przyznawania obywatelstwa, wydaje cudzo-
ziemcom zgod´ na wjazd na obszar Rosji oraz dokumenty upowa˝niajàce do
pobytu, kontroluje przestrzeganie przez cudzoziemców prawa pobytu, wraz
z innymi organami w∏adzy odpowiada za zwalczanie nielegalnej migracji,
w jej gestii znajdujà si´ sprawy uchodêców i osób przesiedlonych, a tak˝e
kontrola nad zasadami zatrudniania cudzoziemców w Rosji oraz Rosjan poza
granicami kraju. FSM przygotowuje projekty ustaw dotyczàcych kwestii
oko∏omigracyjnych, a jej przedstawiciele uczestniczà we wszystkich gremiach
wypracowujàcych zasady polityki migracyjnej.

1.2.3. Wspó∏praca mi´dzynarodowa
Rosja definiuje swoje interesy w skali globalnej, jednak w kwestiach zwià-
zanych z politykà migracyjnà najwa˝niejsze znaczenie majà dla niej wspó∏-
praca w ramach WNP oraz kontakty z UE. W ostatnim okresie roÊnie tak˝e
znaczenie Chin. Rosja jest reprezentowana we wszystkich znaczàcych orga-
nizacjach mi´dzynarodowych zajmujàcych si´ kwestiami migracji. Wydaje
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si´, ˝e Moskwa coraz lepiej zdaje sobie spraw´ z wagi tych zagadnieƒ dla
przysz∏oÊci Êwiata (procesy globalizacji) i w coraz wi´kszym stopniu jest
zainteresowana korzystaniem z doÊwiadczeƒ innych paƒstw.

Rosja jest kluczowym paƒstwem WNP – okreÊla ona priorytety tej organiza-
cji i nadaje ton jej pracom. Moskwa traktuje WNP jako jeden z instrumen-
tów utrzymania swoich wp∏ywów. Najwa˝niejsze porozumienia zawierane
sà jednak w formacie dwustronnym.

Na obszarze WNP Rosja najbli˝ej wspó∏pracuje z Bia∏orusià. Oba paƒstwa
tworzà od 1999 roku Paƒstwo Zwiàzkowe i starajà si´ koordynowaç swojà
polityk´ w zakresie migracji. Granica mi´dzy nimi jest wytyczona prowizo-
rycznie, a ich obywatele sà traktowani priorytetowo w porównaniu z oby-
watelami pozosta∏ych paƒstw. Z wyjàtkiem Gruzji i Turkmenistanu, z wszyst-
kimi innymi paƒstwami obszaru WNP Rosj´ obowiàzujà umowy o ruchu
bezwizowym. Z ca∏ym szeregiem paƒstw Moskwa podpisa∏a dwustronne
umowy o regulowaniu procesów migracyjnych (ostatnià umow´ tego typu
podpisano w 2001 roku z Ukrainà) oraz o migracji zarobkowej i ochronie
praw socjalnych migrantów (ostatnia z Tad˝ykistanem w 2004 roku). Trwajà
intensywne konsultacje nad zawarciem szeregu dwustronnych umów doty-
czàcych readmisji, przed czym dotychczas Rosja si´ uchyla∏a.

Wspó∏praca mi´dzy Federacjà Rosyjskà a Unià Europejskà w dziedzinie spraw
wewn´trznych i sprawiedliwoÊci (JHA) zyska∏a na znaczeniu dopiero
w ostatnim okresie. Nale˝y to wiàzaç z takimi wydarzeniami, jak atak terro-
rystyczny na Nowy Jork we wrzeÊniu 2001 roku oraz rozszerzenie UE
w maju 2004 roku. Pierwsze unaoczni∏o koniecznoÊç koordynacji dzia∏aƒ
w walce z mi´dzynarodowym terroryzmem, drugie postawi∏o kwesti´ po-
rozumienia w sprawie transportu ludzi i towarów mi´dzy Rosjà a jej kalinin-
gradzkà eksklawà. W maju 2003 roku, podczas szczytu w Petersburgu,
strony uzgodni∏y cztery g∏ówne obszary wspó∏pracy, do których zaliczono
tak˝e JHA. Map´ dzia∏aƒ na tym obszarze przyj´to na szczycie w Moskwie
w maju 2005 roku.

Przedstawiciele w∏adz Rosji nie ukrywajà, ˝e celem ich dzia∏aƒ jest dopro-
wadzenie do podpisania z UE porozumienia o ruchu bezwizowym. Wielo-
krotnie przy ró˝nych okazjach nawiàzywa∏ do tej idei prezydent Putin.
Obecnie wydaje si´ to odleg∏à perspektywà. W ostatnim okresie strony pro-
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wadzi∏y natomiast intensywne rokowania w sprawie zliberalizowania re˝imu
wizowego. Rozmowy na temat podpisania odpowiedniego porozumienia roz-
pocz´∏y si´ w paêdzierniku 2004 roku. JednoczeÊnie trwa∏y rozmowy na
temat zawarcia porozumienia o readmisji (od poczàtku 2003 roku). Strona
unijna wiàza∏a ze sobà obie te kwestie, co nie znajdowa∏o zrozumienia po
stronie rosyjskiej. Rozmowy si´ przeciàga∏y.

Porozumienia w sprawie u∏atwieƒ wizowych oraz readmisji zosta∏y podpisa-
ne 25 maja 2006 roku, podczas spotkania w Soczi. Porozumienie wizowe jest
wzorowane na podobnych umowach zawieranych mi´dzy Rosjà a niektórymi
paƒstwami UE, m.in. Francjà i Niemcami. Przewiduje ono u∏atwienia w do-
st´pie do wiz krótkoterminowych (wydawanych na okres do 90 dni) dla nie-
których kategorii obywateli, m.in. sportowców, naukowców czy biznesme-
nów. Op∏aty za wizy zostanà utrzymane na poziomie 35 euro. Porozumienie
o readmisji przewiduje trzyletni okres przejÊciowy, w którym Rosja nie
b´dzie zobowiàzana przyjmowaç deportowanych z obszaru UE obywateli
paƒstw trzecich. Ma to pozwoliç Moskwie na zawarcie umów readmisyjnych
z paƒstwami pochodzenia migrantów (Federacja Rosyjska ju˝ z∏o˝y∏a propo-
zycj´ podpisania odpowiednich umów 30 krajom).
Rosja jest jednym z g∏ównych beneficjentów unijnego programu TACIS,
z którego m.in. finansowane sà projekty z dziedziny JHA. W marcu 2003
roku UE sfinansowa∏a przygotowanie feasibility study na temat zwalczania
traffickingu kobiet. Dotyczàcy Rosji National Indicative Programme (na lata
2004–2006) przewiduje wydatkowanie tylko na projekty dotyczàce kwestii
migracyjnych sumy 20 mln euro. UE jest zainteresowana rozwojem wspó∏-
pracy transgranicznej (wspólna granica przekracza obecnie 2200 km).
W tym zakresie jest jeszcze wiele do zrobienia, gdy˝ strona rosyjska zajmuje
twarde stanowisko w sprawie wspó∏pracy granicznej z ¸otwà i Estonià.

1.3. Wnioski

W∏adze Federacji Rosyjskiej nie by∏y przygotowane – ani mentalnie, ani or-
ganizacyjnie – aby stawiç czo∏o wyzwaniom migracyjnym, jakie pojawi∏y si´
po rozpadzie ZSRR. W latach 90. kwestie te nie by∏y traktowane priorytetowo.
Znaczenie ich wzros∏o dopiero po ataku terrorystycznym na Nowy Jork
w 2001 roku, kiedy to zacz´to je rozpatrywaç przede wszystkim w kon-
tekÊcie bezpieczeƒstwa paƒstwa. Obecnie na znaczeniu zyskuje aspekt eko-
nomiczny i demograficzny.
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Diaspora rosyjskoj´zyczna jest najliczniejsza na obszarze WNP, a poziom
˝ycia w Federacji Rosyjskiej wy˝szy ni˝ w wi´kszoÊci sàsiednich paƒstw, co
sprawia, ˝e Rosja ma stale dodatnie saldo migracyjne. W poczàtkowym okre-
sie, wÊród przep∏ywów migracyjnych najwi´ksze znaczenie mia∏a migracja
etniczna, co wiàza∏o si´ ze swoistà w´drówkà ludów spowodowanà rozpa-
dem ZSRR. Obok etnicznych Rosjan do Federacji Rosyjskiej nap∏ywali tak˝e
przedstawiciele innych narodów. Dominowa∏ kierunek ze wschodu i po∏u-
dnia na zachód. Miejsce repatriowanych Niemców i ˚ydów zajmowali przed-
stawiciele narodów Kaukazu Po∏udniowego i Azji Centralnej.

Ze wzgl´du na skal´ i wp∏yw na ˝ycie codzienne Rosjan najwi´ksze znacze-
nie wÊród przep∏ywów migracyjnych ma obecnie migracja zarobkowa. Rosja
jest najwi´kszym rynkiem pracy na obszarze WNP, wch∏aniajàcym nadwy˝ki
si∏y roboczej z sàsiednich paƒstw. Sytuacja ta nie ulegnie zmianie dopóty,
dopóki b´dà si´ utrzymywa∏y wysokie ceny na surowce. Wi´kszoÊç gastar-
beiterów pracuje w Rosji nielegalnie, a dotychczasowe wysi∏ki w∏adz, aby
zmieniç ten stan rzeczy, nie da∏y znaczàcych rezultatów. Sytuacja na rosyj-
skim rynku pracy wywiera du˝y wp∏yw na sytuacj´ spo∏eczno-gospodarczà
w wi´kszoÊci pozosta∏ych paƒstw WNP, gdy˝ jest to jedno z podstawowych
êróde∏ ich wp∏ywów dewizowych.

Znaczenie Rosji jako szlaku nielegalnej migracji wydaje si´ maleç, gdy˝
w porównaniu do lat 90. znacznie wzros∏y koszty logistyczne przemytu, przy
jednoczesnym wzroÊcie stopnia ryzyka. Obserwowane utrudnienia w zale-
galizowaniu pobytu, narastanie tendencji ksenofobicznych i nacjonalistycz-
nych oraz ewentualny kryzys spo∏eczno-polityczny mogà doprowadziç do
zmiany tej sytuacji, zwi´kszajàc napór nielegalnych migrantów na wschod-
nie granice UE.

Rosji uda∏o si´ stworzyç zr´by systemu zarzàdzania politykà migracyjnà oraz
przyjàç ca∏y pakiet ustaw oko∏omigracyjnych. EfektywnoÊç tego systemu obni-
˝ajà jednak jego ciàg∏e reorganizacje, brak sprecyzowanych za∏o˝eƒ polityki
migracyjnej, nadmierna represyjnoÊç struktur paƒstwowych oraz korupcja.

Polityka migracyjna Rosji nosi pi´tno tradycji imperialnych oraz ambicji mo-
carstwowych, co szczególnie mocno wp∏ywa na sfer´ kontaktów mi´dzyna-
rodowych. Rosja definiuje swoje interesy w skali globalnej, jednak w omawia-
nych kwestiach najwa˝niejsze znaczenie ma dla niej wspó∏praca w ramach
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WNP. RoÊnie znaczenie UE i Chin. Obszar WNP stanowi dla Rosji rezerw´ ta-
niej si∏y roboczej i ewentualnych reemigrantów, którzy b´dà w stanie z∏a-
godziç negatywne skutki kryzysu demograficznego. Dost´p do swego rynku
pracy Moskwa coraz cz´Êciej postrzega jako kolejny instrument nacisku
politycznego na obszarze b. ZSRR. W stosunkach z UE Rosja jest zaintere-
sowana przede wszystkim liberalizacjà polityki wizowej.

2. UKRAINA

Wspó∏czesna Ukraina charakteryzuje si´ intensywnymi przep∏ywami migra-
cyjnymi. Przez wiele lat kraj ten odnotowywa∏ ujemne saldo migracyjne, co
by∏o wynikiem emigracji jego mieszkaƒców powodowanej zarówno przy-
czynami etniczno-kulturowymi, jak te˝ wzgl´dami ekonomicznymi. Emigra-
cja wp∏yn´∏a negatywnie na sytuacj´ demograficznà Ukrainy. W 2005 roku,
po raz pierwszy od wielu lat, saldo migracyjne Ukrainy osiàgn´∏o wartoÊç
dodatnià.

Obecnie g∏ównym trendem migracyjnym na Ukrainie sà nieodnotowywane
przez statystyki migracyjne czasowe wyjazdy zarobkowe. Wed∏ug szacunków,
za granicà pracuje co najmniej 2 do 3 mln Ukraiƒców. Przez Ukrain´ biegnà
tak˝e g∏ówne szlaki nielegalnej migracji na obszarze poradzieckim. Paƒstwo
ukraiƒskie nie jest w stanie samodzielnie poradziç sobie z tym procederem,
gdy˝ jego granice z paƒstwami WNP sà êle chronione. Ukraina ma tak˝e pro-
blemy z deportacjà nielegalnych migrantów przekazywanych jej przez sàsia-
dów. Ukraiƒski system zarzàdzania migracjà doÊwiadczy∏ co prawda w ostat-
nich latach kilku wa˝nych przemian, wcià˝ jednak boryka si´ z problemem
z∏ej koordynacji, niedostatecznego finansowania oraz braku koncepcji roz-
woju polityki migracyjnej.

2.1. Ruchy migracyjne

Zgodnie z oficjalnymi danymi, w latach 1991–2004 z Ukrainy wyjecha∏o po-
nad 2,5 mln mieszkaƒców, a przyby∏o 2,2 mln osób63. Trendy migracyjne

63 Za: O. Malynovska, “Caught between East and West, Ukraine Struggles with Its Migration
Policy”, Migration Information Source, January 2006; tej˝e; „Ukraina biez barierow”, Otieczest-
wiennyje Zapiski, nr 4, 2004.
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obserwowane w tym kraju sà warunkowane przez trzy podstawowe grupy
czynników: masowe przemieszczenia ludnoÊci w czasach ZSRR, obecne trud-
noÊci spo∏eczno-ekonomiczne kraju oraz tranzytowe po∏o˝enie geograficzne
Ukrainy na szlaku migracji z Azji do Unii Europejskiej.

Po upadku Zwiàzku Radzieckiego, który hamowa∏ dobrowolne ruchy migra-
cyjne i masowo stosowa∏ odgórnie sterowane przemieszczenia ludnoÊci,
cudzoziemcy mieszkajàcy na Ukrainie oraz etniczni Ukraiƒcy przebywajàcy
w innych cz´Êciach by∏ego ZSRR zacz´li ˝ywio∏owo wyje˝d˝aç do tworzà-
cych si´ paƒstw narodowych. Otwarcie granic umo˝liwi∏o tak˝e wyjazdy na
Zachód – tam wyje˝d˝a∏y przede wszystkim osoby pochodzenia ˝ydowskiego
i niemieckiego. Migracja etniczna osiàgn´∏a apogeum w latach 1992–1993.

W kolejnych latach naturalne procesy repatriacyjne stawa∏y si´ coraz mniej
intensywne, a na pierwsze miejsce wysun´∏a si´ emigracja mieszkaƒców
Ukrainy motywowana ekonomicznie. Aczkolwiek g∏ównym krajem takich
wyjazdów od wielu lat pozostaje Rosja, to popularnoÊcià cieszà si´ tak˝e kraje
Europy Ârodkowej oraz od niedawna – paƒstwa Europy Po∏udniowo-Za-
chodniej. Zgodnie z oficjalnymi statystykami, tak˝e i ten rodzaj ruchów mi-
gracyjnych maleje (por. tabela nr 21). Nale˝y jednak pami´taç, ˝e m.in. z racji
czasowego charakteru tych przep∏ywów sà one w niewielkim stopniu reje-
strowane przez ukraiƒskie statystyki. Podobnie jest za granicà, gdy˝ ukraiƒ-
scy gastarbeiterzy najcz´Êciej pracujà nielegalnie.

Tranzytowe po∏o˝enie Ukrainy powoduje, ˝e cieszy si´ ona popularnoÊcià
wÊród mieszkaƒców obszaru WNP, Azji i Afryki, próbujàcych legalnie lub
nielegalnie przedostaç si´ do Unii Europejskiej. Cz´Êç z tych migrantów, nie
mogàc wyjechaç do paƒstw UE, stara si´ o uzyskanie na terytorium Ukrainy
statusu uchodêcy.

Jak wynika z tabeli 21, wed∏ug oficjalnych danych w latach 1998–2005 ne-
gatywny bilans migracyjny Ukrainy wyniós∏ ok. 230 tys. osób. W ciàgu tych
lat ujemne saldo stopniowo mala∏o, prze∏omowy by∏ rok 2005, kiedy to
bilans osiàgnà∏ wartoÊç dodatnià. Trend rosnàcy najprawdopodobniej zo-
stanie utrwalony w 2006 roku – statystyki za pierwszà po∏ow´ roku wskazu-
jà na prawie szeÊciotysi´cznà przewag´ przyjazdów nad wyjazdami. W tym
okresie na Ukrain´ przyby∏o 16 381 osób, a wyjecha∏o z niej 10 385. Co cie-
kawe – od kilku lat liczba przyje˝d˝ajàcych utrzymuje si´ na w miar´ stabil-
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nym poziomie, spada natomiast liczba osób decydujàcych si´ na wyjazd na
sta∏e. Przyje˝d˝ajàcy najcz´Êciej pochodzà z obszaru WNP; szczególnie in-
tensywna wymiana wyst´puje w relacjach Ukrainy z Rosjà64.

2.1.1. Migracje etniczne
Szczyt migracji o charakterze etnicznym na Ukrainie przypad∏ na lata
1992–1993. Wówczas to z obszaru b. ZSRR przyby∏o do tego kraju 828 tys.
osób (wÊród nich 377 tys. etnicznych Ukraiƒców – 45,5%). Wyjecha∏o w tym
okresie 468 tys. osób (w tym 140 tys. etnicznych Ukraiƒców – 30%).
Oprócz Ukraiƒców przyje˝d˝ali g∏ównie Rosjanie i Tatarzy krymscy. By∏ to
ruch w du˝ej mierze ˝ywio∏owy, a przyje˝d˝ajàcy na Ukrain´ migranci nie
mogli liczyç na znaczàcà pomoc ze strony paƒstwa.

Szczególnie g∏´boka zapaÊç spo∏eczno-gospodarcza, jaka dotkn´∏a Ukrain´,
sprawi∏a, ˝e doÊç szybko tendencje migracyjne uleg∏y odwróceniu. O ile
w latach 1992–1993 Ukraina mia∏a dodatnie saldo migracji, to ju˝ w 1994
roku bilans by∏ ujemny i wyniós∏ 143 tys. osób. Tendencja ta okaza∏a si´ sta∏a.
W latach 1995–1999 sumaryczne ujemne saldo migracji wynios∏o 462 tys.
osób. Wyje˝d˝ali g∏ównie Rosjanie, Ukraiƒcy i ˚ydzi.

Procesy repatriacyjne i impatriacyjne w najwi´kszym stopniu dotkn´∏y dwie
mniejszoÊci narodowe: ˚ydów oraz Tatarów krymskich, deportowanych

Rok

1998

1999

2000

2001

2003

2004

2005

Ogó∏em

Wyjechalo z Ukrainy

149 286

110 589

100 325

88 804

63 699

46 182

34 997

593 882

Przyjecha∏o na Ukrain´

71 810

65 794

53 712

45 765

39 849

38 567

39 580

355 077

Bilans migracji

-77 476

-44 795

-46 613

-43 039

-23 850

-7 615

+ 4 583

-238 805

Tabela 21. Bilans migracyjny Ukrainy za wybrane lata w okresie 1998–2005

Dane Paƒstwowego Komitetu ds. Statystyki Ukrainy

64 Wydaje si´, ˝e cz´Êç z tych osób stanowià mieszkaƒcy Rosji, którzy kupujà mieszkania na
Ukrainie, ale nie zamierzajà si´ tu osiedlaç na sta∏e.
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w 1944 roku do Azji Centralnej. O ile pierwsi g∏ównie wyje˝d˝ali z Ukrainy,
o tyle drudzy wykorzystali sytuacj´, aby wróciç na swoje historyczne ziemie.
Spis z 1989 roku wykaza∏ na Ukrainie 486,3 tys. ˚ydów – stanowili oni wów-
czas trzecià, po Ukraiƒcach i Rosjanach, grup´ narodowà. Spis ludnoÊci prze-
prowadzony w 2001 roku przez w∏adze suwerennej Ukrainy zarejestrowa∏
ju˝ tylko 103,6 tys. ˚ydów. Z Tatarami krymskimi sytuacja by∏a odwrotna –
w 1989 roku by∏o ich na Ukrainie 46,8 tys., a w 2001 roku ju˝ 248,2 tys.
Szczyt ich powrotów (g∏ównie z Uzbekistanu) przypad∏ na lata 1989–1993,
kiedy to rocznie wraca∏o ponad 20 tys. osób (w 1990 roku nawet ok. 44 tys.).
Obecnie skala powrotów si´ga 1,5–2 tys. osób rocznie i wed∏ug ekspertów,
m.in. Iriny Pribytkowej, nie nale˝y oczekiwaç zmiany tej sytuacji. W∏adze
ukraiƒskie zak∏adajà, ˝e do 2010 roku mo˝na spodziewaç si´ powrotu ok.
15–20 tys. Tatarów i przedstawicieli innych narodów deportowanych65.

Naturalne procesy repatriacyjne zanikajà. Obecna wymiana ludnoÊci mi´dzy
paƒstwami b. ZSRR jest w coraz wi´kszym stopniu nacechowana ekono-
micznie, mimo i˝ imigranci jako g∏ównà przyczyn´ wyjazdu deklarujà zwiàz-
ki rodzinne. Najwa˝niejszym dla Ukrainy partnerem w tym zakresie jest Rosja.
Wed∏ug spisu z 2002 roku, w Rosji pozosta∏o 2943 tys. etnicznych Ukraiƒ-
ców, a na Ukrainie, wed∏ug spisu z 2001 roku – 8334,1 tys. etnicznych Rosjan.
Nale˝y zak∏adaç, ˝e cz´Êç tych osób mo˝e w przysz∏oÊci chcieç zmieniç kraj
zamieszkania. Skala tych ruchów i ich kierunek b´dà zale˝a∏y od polityki
migracyjnej i spo∏ecznej Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. Obecnie o wiele wi´cej
atutów wydaje si´ mieç Rosja, która na obszarze WNP stanowi oÊrodek przy-
ciàgania imigrantów.

2.1.2. Migracje zarobkowe
Niski poziom ˝ycia na Ukrainie sprawia, ˝e znaczna liczba obywateli tego
paƒstwa decyduje si´ na czasowà emigracj´ zarobkowà. Wed∏ug szacunków
ukraiƒskiego pe∏nomocnika Rady Najwy˝szej ds. praw cz∏owieka z 2003 roku,
w ten sposób w danym momencie zarabia na ˝ycie od 2 nawet do 7 mln
Ukraiƒców. Wi´kszoÊç ekspertów kwestionuje te dane, uwa˝ajàc, i˝ przeczà
one zarówno wynikom spisu powszechnego z 2001 roku, jak te˝ analizie
ruchu granicznego. Ponadto, jak wynika z badaƒ Instytutu Socjologii Narodo-
wej Akademii Nauk zakoƒczonych w marcu 2005 roku, doÊwiadczenie pracy

65 Takie za∏o˝enia zawarto w programie adaptacji repatriantów z maja 2006 roku; Interfax,
15.05.2006.
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za granicà mia∏o tylko ok. 8% doros∏ych Ukraiƒców, a ewentualny wyjazd
planowa∏o 6,4% mieszkaƒców66. Wydaje si´ zatem, ˝e liczba Ukraiƒców pra-
cujàcych za granicà jest bli˝sza raczej dolnej ni˝ górnej granicy przytoczo-
nych szacunków. Zgadza si´ to z szacunkami przytoczonymi przez ministra
pracy i polityki socjalnej Michai∏a Paniewa w listopadzie 2004 roku, wedle któ-
rych poza granicami Ukrainy pracuje ok. 3 mln emigrantów zarobkowych.

Najwi´kszym rynkiem pracy dla obywateli Ukrainy pozostaje Rosja. Wed∏ug
ocen MSZ Ukrainy nielegalnie pracuje tam ponad milion obywateli tego
kraju67. Popularnymi krajami docelowymi dla ukraiƒskich emigrantów za-
robkowych sà paƒstwa Europy Ârodkowej, co wynika m.in. z ich bliskoÊci geo-
graficznej oraz liberalnego re˝imu wizowego. Szlaki migracji zarobkowej
Ukraiƒców do tych paƒstw przetar∏ tak˝e, uprawiany od poczàtku lat 90.,
intensywny handel przygraniczny. Ukraiƒski MSZ szacuje, ˝e w Polsce pracu-
je ok. 300 tys. obywateli Ukrainy68, a w Czechach 100–200 tys.69. W ostatnich
latach szybki przyrost migrantów z Ukrainy zanotowa∏y kraje Europy Po-
∏udniowej. Wynika to zarówno z lepszych warunków p∏acowych panujàcych
w tych krajach, jak te˝ ze stosunkowo liberalnego prawa wobec pracowni-
ków zagranicznych umo˝liwiajàcego ich legalizacj´. Zgodnie z przytaczanymi
ju˝ danymi ukraiƒskiego MSZ we W∏oszech pracuje ok. 200 tys. Ukraiƒców,
w Portugalii 140–150 tys., w Hiszpanii ok. 100 tys. Obywatele Ukrainy zna-
leêli tak˝e zatrudnienie w Turcji (ok. 35 tys.) i w USA (ok. 20 tys. osób)70.

Ukraiƒscy migranci za granicà w wi´kszoÊci przypadków pracujà nielegal-
nie, chocia˝ wzrasta liczba legalnie zatrudnionych obywateli Ukrainy w kra-
jach Europy Po∏udniowej71. Pewien procent migrantów nielegalnie przekracza
tak˝e granice, najcz´Êciej zachodnie granice Polski, S∏owacji, W´gier, Rumunii
bàdê te˝ granice powietrzne. W 2005 roku polska stra˝ graniczna zatrzy-

66 Za: I. Pribytkova, Transnational Labour Migration: Ukrainian Perspective, Warszawa: CSM
2006, s. 3.
67 Raport rzecznika..., op. cit., s. 18.
68 Polskie szacunki dotyczàce liczby nielegalnie zatrudnionych Ukraiƒców wahajà si´ od 100
do 300 tys.
69 Raport rzecznika..., op. cit.
70 Ibidem.
71 W wyniku programów legalizacyjnych przeprowadzonych w latach 1997–2002 w Grecji,
Portugalii, Hiszpanii i W∏oszech zalegalizowa∏o swój pobyt ok. 166 tys. Ukraiƒców; za: ICMPD,
Overview of Migration Systems..., op. cit., s. 277.
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ma∏a za niezgodne z przepisami przekroczenie granicy 1388 obywateli Ukrai-
ny (w tym 888 na granicy Polski z paƒstwami UE)72.

Sonda˝ przeprowadzony w 2003 roku na zlecenie Narodowego Instytutu ds.
Problemów Bezpieczeƒstwa Mi´dzynarodowego ujawni∏, ˝e 38,4% nielegal-
nych emigrantów zarobkowych z Ukrainy znalaz∏o zatrudnienie w budow-
nictwie, 15,1% w handlu, a 14% w charakterze pomocy domowej73. Emigra-
cja pracownicza Ukraiƒców ma w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci charakter cza-
sowy. Ârednia d∏ugoÊç wyjazdu nielegalnego emigranta zarobkowego zale˝y
m.in. od poniesionych przez niego kosztów organizacyjnych. Z regu∏y, prze-
ci´tny okres pobytu Ukraiƒca nielegalnie pracujàcego w Portugalii trwa d∏u˝ej
ni˝ podobny pobyt jego rodaka np. w Polsce.
WÊród migrantów przewa˝ajà m´˝czyêni. Zjawisko emigracji pracowniczej
w najwi´kszym stopniu dotkn´∏o zachodnià Ukrain´, a w najmniejszym –
wschodnie regiony kraju. Emigranci najcz´Êciej wywodzà si´ ze wsi i ma∏ych
miast74.

Trudno obliczyç nawet przybli˝onà kwot´ transferów dokonywanych przez
obywateli Ukrainy pracujàcych za granicà, gdy˝ ich du˝a cz´Êç odbywa si´
drogà nieformalnà. W 2003 roku pe∏nomocnik ds. praw cz∏owieka N. Karpa-
czowa przytoczy∏a szacunki, z których wynika, ˝e ukraiƒscy migranci co mie-
siàc zarabiajà za granicà ok. 400 mln USD. Wed∏ug innych êróde∏ coroczne
transfery pieni´˝ne wynoszà od 4 do 6 mld USD75. Wed∏ug obliczeƒ W. Mu-
komie∏a Êrednie roczne transfery z Rosji na Ukrain´ wynoszà ponad 1 mld USD.

2.1.3. Ukraina jako szlak nielegalnej migracji
W dziedzinie zagro˝enia nielegalnà migracjà Ukrain´ nale˝y uznaç za naj-
s∏absze ogniwo w ∏aƒcuchu paƒstw graniczàcych na wschodzie z RP. G∏ówny
kana∏ przerzutu imigrantów przez obszar Eurazji przecina granic´ rosyjsko-
-ukraiƒskà, a nast´pnie przez terytorium Ukrainy zmierza w kierunku granic
tego paƒstwa z Polskà, S∏owacjà i W´grami.

72 Szerzej zob. podrozdzia∏ pierwszej cz´Êci niniejszego opracowania poÊwi´cony nielegalnej
migracji tranzytowej.
73 S. Piro˝kow, J. Malinowska, A. Chomra, Zewn´trzni imigranci zarobkowi na Ukrainie. Aspekt
socjalno-ekonomiczny, Kijów 2003, s. 45.
74 Szerzej zob.: I. Pribytkova, op. cit.
75 Zob. O. Malynovska, „Caught between East and West...”, op. cit.; Wiedomosti, 24.01.2006.
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Po wejÊciu zachodnich sàsiadów do strefy Schengen Ukraina mo˝e doÊwiad-
czyç wzmo˝onego nap∏ywu nielegalnych migrantów, tak˝e tych deportowa-
nych z krajów UE. Struktury paƒstwowe tego kraju sà wcià˝ stosunkowo
s∏abe, korupcja szeroko rozpowszechniona, a granice (szczególnie wschodnie)
s∏abo chronione. Eksperci wymieniajà i inne czynniki, które sprzyjajà niele-
galnej migracji tranzytowej, takie jak: s∏aboÊç polityki wizowej; brak efek-
tywnej kontroli nad dzia∏alnoÊcià osób prawnych i fizycznych zapraszajàcych
cudzoziemców; istnienie struktur poÊredniczàcych w nielegalnej migracji;
mo˝liwoÊç d∏ugotrwa∏ego nielegalnego zamieszkania, podj´cia nielegalnej
pracy i swobodnego przemieszczania si´. Ponadto, efektywnoÊç ukraiƒskiego
systemu zarzàdzania migracjà mo˝e pogorszyç podpisanie umowy readmi-
syjnej z Unià Europejskà, o ile wczeÊniej Ukraina nie przeprowadzi odpo-
wiednich zmian legislacyjnych i infrastrukturalnych, w szczególnoÊci nie
wypracuje odpowiednich mechanizmów deportacji, przetrzymywania oraz
rejestrowania nielegalnych migrantów.

Trudno okreÊliç, jaka liczba nielegalnych imigrantów przebywa na obszarze
Ukrainy. Szacunkowe dane wahajà si´ od kilkudziesi´ciu tysi´cy do miliona.
Oficjalne szacunki ukraiƒskie mówià nawet o 600 tys. takich osób. Wed∏ug
Siergieja Piro˝kowa, najbardziej realne wydajà si´ szacunki w przedzia∏ach
120–150 tys. osób przebywajàcych jednoczeÊnie76. Olena Malinowska za naj-
bardziej prawdopodobnà liczb´ uznaje 500 tys., która zgadza si´ z szacun-
kami IOM oraz przedstawicieli ukraiƒskiej stra˝y granicznej77. Wed∏ug Wik-
tora Czumaka, mo˝na za∏o˝yç, ˝e maksymalnie corocznie przep∏ywa przez
Ukrain´ ok. 1 mln nielegalnych migrantów78. Nale˝y pami´taç, ˝e cz´Êç tej
grupy stanowià drobni przedsi´biorcy, imigranci z Kaukazu Po∏udniowego
i Azji Centralnej, którzy zajmujà si´ na Ukrainie handlem i nie planujà prze-
dostania si´ do Europy Zachodniej.

Bardziej konkretne dane dotyczà liczby zatrzymanych nielegalnych imigran-
tów, czy to podczas przekraczania granicy, czy te˝ wewnàtrz kraju. I tak,
w latach 1991–2003 wojska graniczne Ukrainy zatrzyma∏y ponad 91 tys.

76 Zob. artyku∏ S. Piro˝kowa z 2000 roku poÊwi´cony polityce migracyjnej Ukrainy; artyku∏ jest
dost´pny pod adresem: http://www.demoscop.ru/center/fmcenter/piroj.html
77 O. Malynovska, „International migration in contemporary Ukraine: trends and policy”, Global
Migration Perspectives, nr 14, October 2004, s. 17.
78 Wywiad z 23.01.2007 dla portalu internetowego Grani.Plus.
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nielegalnych imigrantów, a MSW w latach 2001–2003 – ok. 10 tys. osób. Po-
czynajàc od 2000 roku, liczba osób zatrzymanych na nielegalnym przekro-
czeniu granicy stopniowo spada, wzros∏a natomiast liczba nielegalnych mi-
grantów uj´tych wewnàtrz kraju. Zdaniem ukraiƒskich ekspertów, corocznie
na Ukrainie zatrzymywanych jest ok. 30 tys. nielegalnych migrantów.
Zgodnie z oficjalnymi danymi w 2005 roku MSW zatrzyma∏o 14,8 tys. niele-
galnych migrantów, a s∏u˝ba graniczna – 17,9 tys. Ponadto za naruszenie
zasad przebywania na terytorium Ukrainy MSW pociàgn´∏o do odpowiedzial-
noÊci administracyjnej 38,2 tys. osób (z czego deportowano 12,4 tys. osób),
a s∏u˝ba graniczna 6,9 tys. (z czego deportowano 6,8 tys. osób)79. W roku
2006 s∏u˝ba graniczna uj´∏a ogó∏em 26 tys. osób, próbujàcych nielegalnie
przekroczyç granic´, co stanowi∏o oko∏o pi´çdziesi´cioprocentowy wzrost
w porównaniu do poprzedniego roku. WÊród zatrzymanych najwi´kszà grup´
stanowili obywatele Mo∏dawii (9,5 tys.), Uzbekistanu (2,6 tys.) oraz Armenii
(2,3 tys.). Kilka lat temu wÊród zatrzymywanych przewa˝ali obywatele Chin,
Indii, Pakistanu, Afganistanu, Wietnamu, Bangladeszu i Iranu. W ostatnim
okresie da∏a si´ zauwa˝yç tendencja do zwi´kszania si´ procentowego udzia∏u
wÊród zatrzymanych obywateli WNP. Najwi´cej nielegalnych imigrantów za-
trzymywanych jest w obwodach kijowskim i zakarpackim.

Ukraina jest jednym z najwa˝niejszych paƒstw europejskich, z którego re-
krutujà si´ ofiary mi´dzynarodowego handlu ludêmi, jak równie˝ krajem
tranzytowym dla przemytu kobiet z innych paƒstw obszaru WNP oraz Azji.
Niezwykle trudno jest oszacowaç liczb´ ukraiƒskich kobiet i dzieci poza gra-
nicami, które sà zmuszane do prostytucji lub pracy niewolniczej. Mi´dzyna-
rodowa Organizacja Migracji szacuje, ̋ e w latach 1991–1998 ponad pó∏ miliona
kobiet z Ukrainy zosta∏o wywiezionych na Zachód. Jak poda∏o ukraiƒskie
MSW, w 2005 roku ujawniono 415 przest´pstw zwiàzanych z handlem ludê-
mi oraz doprowadzono do powrotu z zagranicy 446 ofiar tego procederu, co
stanowi∏o wzrost w porównaniu z 2004 roku. Wed∏ug MSW g∏ównymi kra-
jami docelowymi, do których sprzedaje si´ obywateli Ukrainy, sà: Turcja, Pol-
ska, Rosja, Izrael, Niemcy, Bu∏garia, Czechy, W∏ochy.

79 Za: Komitet Paƒstwowy ds. NarodowoÊci i Migracji Ukrainy; http://scnm.gov.ua/ua/a?news
_coment_001
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2.1.4. Uchodêcy i osoby wewn´trznie przesiedlone
Na poczàtku lat 90. na Ukrain´ przybywali uciekinierzy z konfliktów etnicz-
nych z obszaru by∏ego ZSRR. W 1992 roku Ukraina przyj´∏a ok. 60 tys. uchodê-
ców z Naddniestrza, zazwyczaj narodowoÊci ukraiƒskiej. Schronienie zna-
laz∏o tu tak˝e 3 tys. ofiar konfliktu abchaskiego, 2 tys. Czeczenów oraz ok. 
5 tys. uciekinierów z ogarni´tego wojnà domowà Tad˝ykistanu. Osoby te
otrzyma∏y pomoc od paƒstwa ukraiƒskiego na mocy specjalnych postano-
wieƒ rzàdu, a nie na podstawie Konwencji Genewskiej, do której Ukraina
przystàpi∏a zaledwie 4 lata temu.

W kolejnych latach na Ukrain´ zacz´li przyje˝d˝aç uchodêcy spoza regionu.
Byli to g∏ównie obywatele Afganistanu. Od kilku lat liczba osób, które starajà
si´ o status uchodêcy, utrzymuje si´ na stosunkowo stabilnym niskim pozio-
mie – co roku sk∏adanych jest ok. 1500 wniosków o przyznanie statusu.
W 2005 roku Komitet Paƒstwowy ds. NarodowoÊci i Migracji (KPNiM) otrzy-
ma∏ 1594 takie wnioski. Na poczàtku 2006 roku na Ukrainie by∏o zarejestrowa-
nych 2346 uchodêców, z czego w 2005 roku status otrzyma∏o 37 osób. Uchodê-
cy pochodzà m.in. z: Afganistanu, Azerbejd˝anu, Rosji (Czeczenii), Armenii.
Statystyki przytaczane przez UNHCR sà podobne.

Bardzo prawdopodobne, ˝e w przysz∏oÊci liczba osób starajàcych si´ o azyl
mo˝e wzrosnàç. Jest to zwiàzane z rosnàcà liczbà migrantów tranzytowych,
którzy przybywajàc na Ukrain´, nie sà w stanie przedostaç si´ do Unii Euro-
pejskiej. Cz´Êç z tych osób, nie mogàc ubiegaç si´ o status uchodêcy w krajach
UE, zapewne z∏o˝y takie wnioski na Ukrainie.

2.2. Polityka migracyjna

Poczàtkowo rozwiàzywanie ukraiƒskich problemów migracyjnych odbywa∏o
si´ g∏ównie w sferze werbalnej. Sytuacja zacz´∏a si´ zmieniaç dopiero w os-
tatnich kilku latach. Jednak realne osiàgni´cia w tym zakresie sà wcià˝ doÊç
skromne. Uda∏o si´ przyjàç pakiet ustaw migracyjnych zgodnych ze standar-
dami mi´dzynarodowymi oraz opracowaç ogólne za∏o˝enia polityki migra-
cyjnej, jednak na etapie ich wdra˝ania wyst´pujà ju˝ znaczne trudnoÊci.
Wynikajà one nie tylko z problemów finansowych czy braku dokumentów
wykonawczych, lecz tak˝e z niestabilnoÊci politycznej paƒstwa i braku wy-
specjalizowanych kadr. Zmiany instytucjonalne nie nadà˝ajà za zmianami
prawnymi. Ponadto paƒstwo ukraiƒskie niekiedy przyjmowa∏o na siebie
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zobowiàzania mi´dzynarodowe z dziedziny migracji, których nie by∏o w sta-
nie zrealizowaç.

Ukraiƒska polityka migracyjna ma charakter doraêny, nie formu∏uje odpo-
wiedzi na pytanie o rol´ i miejsce ruchów migracyjnych w procesie rozwoju
kraju. W∏adze ukraiƒskie nie wypracowa∏y koncepcji polityki migracyjnej.
Ponadto, zdaniem niektórych analityków, polityka ta jest zbyt zwiàzana
z politykà spo∏ecznà Ukrainy i abstrahuje od kwestii gospodarczych – kosz-
tów i korzyÊci ekonomicznych, jakie niesie ze sobà migracja. Brakuje tak˝e
koncepcji adaptacji migrantów i systemu ochrony ukraiƒskich migrantów
zarobkowych pracujàcych za granicà.

Tworzenie systemu zarzàdzania migracjà na Ukrainie nie zosta∏o zakoƒczone,
odpowiedzialnoÊç i kompetencje instytucji zaanga˝owanych w te sprawy sà
rozmyte. Po pomaraƒczowej rewolucji nowe w∏adze rozpocz´∏y proces re-
strukturyzacji ca∏oÊci systemu administracji paƒstwowej, w tym tak˝e orga-
nów odpowiedzialnych za zagadnienia migracyjne. Nadal jednak nie wypra-
cowano docelowej wizji systemu migracyjnego.

2.2.1. Ewolucja
W∏adze Ukrainy nie mia∏y doÊwiadczenia w zarzàdzaniu ruchami migra-
cyjnymi, takiego charakteru i tej skali, jakie pojawi∏y si´ po rozpadzie ZSRR.
O trudnoÊciach ukraiƒskich w∏adz w zrozumieniu problematyki migracyjnej
Êwiadczy m.in. fakt, ˝e zdecydowa∏y si´ one podpisaç umowy o readmisji
(m.in. umowa z Polskà zawarta w maju 1993), mimo i˝ ani organizacyjnie, ani
te˝ finansowo paƒstwo nie by∏o przygotowane do ich realizacji.

Pierwszym obszarem tematycznym, jakim zaj´∏y si´ nowe w∏adze ukraiƒskie,
by∏a kwestia repatriacji i migracji etnicznych. W 1991 roku przyj´to stosun-
kowo liberalnà ustaw´ o obywatelstwie ukraiƒskim, która umo˝liwia∏a uzys-
kanie obywatelstwa potomkom dawnych mieszkaƒców Ukrainy. Nie zaj´to
si´ jednak takimi problemami zwiàzanymi z repatriacjà, jak integracja prze-
siedleƒców czy prawa w∏asnoÊci. Rada Najwy˝sza dopiero 24 czerwca 2004
roku przyj´∏a ustaw´ „O przywróceniu praw osobom deportowanym z przy-
czyn etnicznych”. W maju 2006 roku rzàd ukraiƒski zatwierdzi∏ aktualny
program adaptacji i udzielenia wsparcia ukraiƒskim Tatarom i przedstawi-
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cielom innych narodów deportowanych80. Brak paƒstwowych programów
wsparcia dla repatriantów spowodowa∏, ˝e wiele osób pochodzenia ukraiƒ-
skiego z obszaru WNP zamiast na Ukrain´ wyemigrowa∏o do Rosji.
W latach 1993–1996 w∏adze Ukrainy przystàpi∏y do wypracowywania pod-
staw prawnych polityki migracyjnej. W grudniu 1993 roku przyj´∏y ustaw´
o uchodêcach, w styczniu 1994 roku ustaw´ o wjeêdzie i wyjeêdzie obywateli
Ukrainy, a w lutym – ustaw´ o statusie prawnym cudzoziemców. Ponadto
w ustawie o zatrudnieniu znalaz∏y si´ zapisy dotyczàce tworzenia agencji
trudniàcych si´ organizacjà pracy Ukraiƒców za granicà. Zacz´∏y te˝ powsta-
waç zalà˝ki systemu zarzàdzania migracjà. By∏ to jednak proces chaotyczny
i nieskoordynowany. W 1993 roku w ramach MSW utworzono s∏u˝b´ rejes-
tracji i migracji. W czerwcu 1994 roku Rada Ministrów przyj´∏a rozporzà-
dzenie „O utworzeniu organów s∏u˝by migracyjnej Ukrainy”, jednak nie zo-
sta∏o ono w pe∏ni zrealizowane. Nast´pnie utworzono Ministerstwo ds. Na-
rodowoÊci i Migracji, które w lipcu 1996 roku zosta∏o przekszta∏cone w Ko-
mitet Paƒstwowy ds. NarodowoÊci i Migracji. Wkrótce w∏adze uzna∏y istnienie
tego organu za niepotrzebne i w∏àczy∏y go w sk∏ad Ministerstwa Sprawiedli-
woÊci. We wrzeÊniu 2001 roku wraz z aktywizacjà polityki rzàdu w sferze
migracji prezydent Leonid Kuczma reaktywowa∏ komitet jako samodzielny
organ wy˝szej administracji paƒstwowej.

Druga po∏owa lat 90. to okres ma∏o aktywnej polityki migracyjnej. Dopiero
w latach 2000–2001 w∏adze ukraiƒskie zdecydowa∏y si´ na dokoƒczenie for-
mowania systemu zarzàdzania migracjà oraz wypracowanie odpowiedniej
koncepcji polityki. Przyj´to wówczas nowe prawo o uchodêcach, ustaw´ o imi-
gracji oraz wprowadzono poprawki do prawa o obywatelstwie. Zatwier-
dzono tak˝e program walki z nielegalnà migracjà, w MSW utworzono Depar-
tament Paƒstwowy ds. Migracji, Obywatelstwa i Rejestracji oraz rozpocz´to
reformowanie Stra˝y Granicznej. Przyj´te w tym okresie zmiany pozwoli∏y
Ukrainie na przystàpienie do Konwencji Genewskiej oraz na uzyskanie
cz∏onkostwa w IOM.

W sierpniu 2003 roku Gabinet Ministrów przyjà∏ program regulowania pro-
cesów migracyjnych na lata 2003–2005. W dokumencie tym wymieniono
nast´pujàce priorytety rozwoju polityki migracyjnej: zakoƒczenie tworzenia
bazy normatywno-prawnej oraz stworzenie efektywnego mechanizmu regu-

80 Pierwszy tego typu program (do 2005 r.) przyj´to w 2002 roku.
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lowania procesów migracyjnych; ochrona prawna uchodêców; sprzyjanie
procesowi repatriacji na Ukrain´ wychodêców z niej i ich potomków; utwo-
rzenie prawnych i socjalno-ekonomicznych zasad regulowania migracji za-
robkowej; rozwój wspó∏pracy mi´dzynarodowej w dziedzinie migracji.

Lata 2004–2006 to okres, w którym Ukraina podporzàdkowa∏a rozwój swojej
polityki migracyjnej dà˝eniu do spe∏nienia standardów mi´dzynarodowych,
wymaganych m.in. do podpisania porozumienia z Unià Europejskà o liberali-
zacji zasad ruchu osobowego. W∏adze ukraiƒskie poÊwi´cajà najwi´cej uwagi
problematyce walki z nielegalnà migracjà. W roku 2004 Ukraina przyj´∏a ju˝
drugi z kolei plan walki z tym zjawiskiem (na lata 2005–2007). Wprowadzi∏a
tak˝e zmiany do prawodawstwa zwi´kszajàce kary za przest´pstwa zwiàza-
ne z nielegalnà migracjà oraz nielegalnym przekraczaniem granicy. Organy
porzàdku publicznego rozpocz´∏y kontrol´ wy˝szych uczelni oraz firm tu-
rystycznych w celu wykrycia, czy te podmioty nie wystawiajà nielegalnym
migrantom fa∏szywych zaÊwiadczeƒ uprawniajàcych do zalegalizowania po-
bytu. Prowadzone przez Ukrain´ dzia∏ania majà zatem przede wszystkim
charakter regulacyjno-represyjny, co nie stwarza imigrantom szans na wyjÊcie
z szarej strefy. Rozwiàzaniem tego problemu mog∏oby byç og∏oszenie amnestii
migracyjnej, z takà propozycjà jeszcze w 2004 roku wystàpi∏o kierownictwo
Komitetu ds. Migracji i NarodowoÊci.

Podstawowym problemem, jakiemu Ukraina musi stawiç czo∏o, jest stworze-
nie systemu ochrony praw obywateli pracujàcych za granicà. Na s∏aboÊç
tego komponentu polityki migracyjnej wskazywa∏ wspomniany ju˝ raport
rzecznika praw obywatelskich z 2003 roku. Ukraina nie jest cz∏onkiem kon-
wencji ONZ dotyczàcej ochrony praw imigrantów pracowniczych i cz∏onków
ich rodzin ani europejskiej konwencji o statusie prawnym migrantów za-
robkowych, chocia˝ trwajà prace nad przystàpieniem do tych porozumieƒ.
Obywatele Ukrainy pracujàcy za granicà z regu∏y nie majà dost´pu do ukraiƒ-
skiego systemu emerytalnego oraz Êwiadczeƒ spo∏ecznych. Umowy o wspó∏-
pracy w zakresie migracji zarobkowej podpisane w latach 90. z takimi paƒst-
wami, jak: Polska, Czechy, S∏owacja, Litwa czy niektóre kraje WNP w prak-
tyce funkcjonujà w bardzo ograniczonym zakresie. Realne dzia∏ania dotyczàce
migracji zarobkowej w∏adze Ukrainy podj´∏y dopiero w ostatnich dwóch
latach. W listopadzie 2004 roku zatwierdzono program zabezpieczania praw
i interesów obywateli wyje˝d˝ajàcych za granic´. W ramach tego programu
przy ukraiƒskim MSZ utworzono centrum pomocy Ukraiƒcom pracujàcym
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za granicà. OÊrodek ten prowadzi dzia∏alnoÊç informacyjnà dla potencjal-
nych migrantów oraz udziela pomocy prawnej Ukraiƒcom przebywajàcym
za granicà. Planowane jest otwarcie jego oddzia∏ów w pi´ciu regionach kraju.
Ponadto strona ukraiƒska prowadzi negocjacje z krajami, w których pracujà
Ukraiƒcy, proponujàc im zawarcie umów o wzajemnej ochronie migrantów
zarobkowych.

W∏adze ukraiƒskie starajà si´ tak˝e polepszyç baz´ prawnà i instytucjonalnà
dotyczàcà ochrony uchodêców, nielegalnych migrantów oraz ofiar handlu
ludêmi. W maju 2005 roku wniesiono poprawki do ustawy o uchodêcach prze-
d∏u˝ajàce wymagany termin sk∏adania wniosków przez osoby starajàce si´
o status uchodêcy. Utworzono tak˝e regionalne oÊrodki s∏u˝by migracyjnej,
które zajmujà si´ m.in. procedurà uchodêczà. Z drugiej strony, przygotowa-
nie merytoryczne urz´dów do jej przeprowadzenia nie jest wystarczajàce,
a programy integracyjne dla uchodêców symboliczne. Tak˝e i zapisy doty-
czàce mo˝liwoÊci odwo∏ania si´ osób poszukujàcych azylu do sàdu oraz
niewydalania cudzoziemców do krajów stosujàcych tortury nale˝y uznaç za
niewystarczajàce, o czym Êwiadczy decyzja w∏adz ukraiƒskich z lutego 2006
roku o deportacji do Uzbekistanu jedenastu uciekinierów z tego kraju, któ-
rym odmówiono azylu. Kolejnym problemem jest z∏e traktowanie nielegal-
nych migrantów, którzy sà cz´sto przetrzymywani w aresztach stra˝y gra-
nicznej, a nie oÊrodkach deportacyjnych i sà poddawani przewlek∏ej proce-
durze deportacyjnej81.

Odmiennà kwesti´ stanowi wykorzystanie nap∏ywów imigracyjnych, w tym
repatriacji, do polepszenia sytuacji demograficznej. W przeciwieƒstwie do
Rosji Ukraina nie zdecydowa∏a si´ na wypracowanie prawodawstwa u∏at-
wiajàcego nap∏yw imigrantów z obszaru WNP. Brakuje tak˝e programów
zach´cajàcych ukraiƒskich emigrantów do powrotu z zagranicy oraz do in-
westowania w ojczyênie zarobionych pieni´dzy i rozwijania prywatnej przed-
si´biorczoÊci.

Pod koniec maja 2006 roku Komitet Paƒstwowy ds. NarodowoÊci i Migracji
przedstawi∏ d∏ugo oczekiwany projekt koncepcji polityki migracyjnej. Za ak-
tualne cele dokument ten uznaje: prawne wyznaczenie g∏ównych zadaƒ paƒst-

81 Zob. Human Rights Watch, Ukraine: On the Margins Rights Violations against Migrants and
Asylum Seekers at a New Eastern Border of the European Union, November 2005.
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wowej polityki migracyjnej i przyj´cie aktów normatywnych koniecznych do
jej implementacji; instytucjonalne i finansowe zabezpieczenie realizacji tej
polityki. Dokument zauwa˝a, ˝e mimo przyj´cia wielu dokumentów w tej
sprawie do tej pory nie stworzono na Ukrainie organu zajmujàcego si´ ca∏oÊ-
cià problematyki migracyjnej. PodkreÊla równie˝ brak zautomatyzowanych
baz rejestracji ludnoÊci, w tym bazy danych przep∏ywów migracyjnych. Pro-
jekt stawia przed w∏adzami bardzo ambitne cele d∏ugofalowe, takie jak:
(1) stworzenie takiej sytuacji migracyjnej, która b´dzie sprzyjaç spo∏eczno-
-ekonomicznemu, demograficznemu oraz kulturalno-oÊwiatowemu rozwo-
jowi kraju czy (2) zapobie˝enie odp∏ywowi pracowniczego i intelektualnego
potencja∏u kraju. Dla realizacji tych zadaƒ dokument proponuje opracowa-
nie programu migracji wewn´trznej jako alternatywy dla migracji zagra-
nicznej oraz koncepcji przyciàgni´cia wychodêców z terytorium dzisiejszej
Ukrainy.

2.2.2. Struktury
W dokumentach programowych dotyczàcych regulowania procesów migra-
cyjnych wymieniono wi´kszoÊç ukraiƒskich urz´dów centralnych, jednak bez-
poÊrednio za dzia∏ania w tej sferze odpowiadajà: Komitet Paƒstwowy ds.
NarodowoÊci i Migracji (KPNiM), Ministerstwo Spraw Wewn´trznych, Paƒst-
wowa Stra˝ Graniczna, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, Ministerstwo SprawiedliwoÊci. Zajmujà si´ nià tak˝e
takie instytucje, jak: Rada Bezpieczeƒstwa Narodowego i Obrony oraz S∏u˝ba
Bezpieczeƒstwa Ukrainy. Kompetencje ró˝nych instytucji nie sà racjonalnie
rozdzielone; zdarzajà si´ zarówno przypadki dublowania zadaƒ, jak i trud-
noÊci w okreÊleniu, który organ odpowiada za danà sfer´ polityki. Potwier-
dza to zresztà wspomniany projekt koncepcji polityki migracyjnej. Budowa
systemu zarzàdzania migracjà wcià˝ nie zosta∏a zakoƒczona – nie wiadomo,
czy g∏ówny organ obecnie odpowiadajàcy za polityk´ migracyjnà, czyli Komi-
tet ds. NarodowoÊci i Migracji, nie ulegnie likwidacji bàdê daleko posuni´tej
reorganizacji. Zgodnie z rozporzàdzeniem Gabinetu Ministrów z listopada
2006 roku Komitet ma zostaç po∏àczony z Paƒstwowym Departamentem ds.
Religii, co mo˝e doprowadziç do marginalizacji problematyki migracyjnej
i ewolucji komitetu w struktur´ o profilu narodowoÊciowo-spo∏ecznym. 

Do kompetencji KPNiM nale˝y m.in. implementacja ustaw dotyczàcych uchodê-
ców i repatriantów oraz przygotowanie projektów dokumentów rzàdowych
poÊwi´conych migracji. W lipcu 2003 roku w jego gesti´ przekazano tak˝e
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cz´Êç spraw dotyczàcych nielegalnej migracji – chodzi o przygotowanie oÊrod-
ków deportacyjnych. Komitet odpowiada tak˝e za przyznawanie statusu uchodê-
cy. Ponadto na mocy decyzji Gabinetu Ministrów Ukrainy z maja 2004 roku
KPNiM podporzàdkowano regionalne organy s∏u˝by migracyjnej. O nieefek-
tywnym i dublujàcym si´ charakterze systemu zarzàdzania migracjà Êwiad-
czy fakt, ˝e niezale˝nie od delegatur KPNiM funkcjonujà regionalne oddzia∏y
Paƒstwowego Departamentu ds. Migracji, Obywatelstwa i Rejestracji MSW
Ukrainy.

Cyklicznie pojawiajà si´ informacje o mo˝liwoÊci likwidacji bàdê restruktu-
ryzacji Komitetu. Poczàtkowo, zgodnie z ustawà z 2003 roku, jego dalsze losy
mia∏y byç zwiàzane z tworzeniem nowej struktury – s∏u˝by migracyjnej
Ukrainy. Ustawy jednak nie przyj´to. W lutym 2005 roku prezydent Wiktor
Juszczenko og∏osi∏ plany reformy administracji paƒstwowej, w tym likwidacji
KPNiM. Do chwili obecnej jedynym realnym efektem restrukturyzacji Komi-
tetu okaza∏o si´ mianowanie jego nowego szefa82. Niekorzystnie na autory-
tecie Komitetu odbi∏o si´ wszcz´cie w po∏owie 2006 roku przez prokuratur´
Êledztwa w sprawie naruszeƒ procedury przeprowadzania post´powaƒ
uchodêczych83.

Za zwalczanie zjawiska nielegalnej migracji wewnàtrz kraju odpowiada de-
partament MSW ds. walki z nielegalnà migracjà, który koncentruje si´ na
zwalczaniu handlu ludêmi i wykrywaniu kana∏ów przerzutu nielegalnych imi-
grantów. Cz´Êç swoich operacji MSW przeprowadza we wspó∏pracy z Paƒst-
wowà Stra˝à Granicznà, która w coraz wi´kszym stopniu anga˝uje si´
w zwalczanie nielegalnej migracji. W 2001 roku w ramach s∏u˝by granicznej
utworzono specjalny wydzia∏ do zwalczania tego zjawiska. Wydawanie zez-
woleƒ na prac´ – zarówno dla obywateli Ukrainy poza jej granicami, jak
i cudzoziemców na Ukrainie – znajduje si´ w gestii Paƒstwowego OÊrodka
Zatrudnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.

2.2.3. Wspó∏praca mi´dzynarodowa
Polityka zewn´trzna Ukrainy w sferze migracji koncentruje si´ na dwóch
podstawowych kierunkach geograficznych: obszarze WNP oraz paƒstwach

82 Hennadija Moskala zastàpi∏ Serhij Rudyk (zosta∏ zwolniony z tej funkcji w styczniu 2007
roku).
83 Fakty, 11.07.2007.
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Unii Europejskiej. Ukraina wspó∏pracuje tak˝e z organizacjami mi´dzynaro-
dowymi zajmujàcymi si´ problematykà migracji.

Ze wzgl´du na bliskie zwiàzki kulturowe, etniczne i gospodarcze celem ukraiƒ-
skiej polityki w odniesieniu do paƒstw obszaru WNP jest z jednej strony utrzy-
manie stosunkowo liberalnego re˝imu wizowego i zasad przebywania jej oby-
wateli na terytoriach tych krajów (zw∏aszcza w relacjach z Rosjà), a z drugiej
– powstrzymanie fali nielegalnej migracji p∏ynàcej z tego obszaru. Chocia˝
Rosja zwykle przyjmowa∏a nielegalnych imigrantów schwytanych przez
Ukraiƒców na granicy, to niech´tnie wià˝e si´ formalnymi zapisami umów
o readmisji. W lutym 2006 roku ustalono na szczeblu ekspertów za∏o˝enia
ukraiƒsko-rosyjskiego porozumienia readmisyjnego, lecz trudno wyrokowaç,
czy Rosja ostatecznie zgodzi si´ na jego podpisanie. Na obszarze WNP Ukrai-
nie uda∏o si´ podpisaç umowy o readmisji jedynie z Gruzjà, Mo∏dawià, Turk-
menistanem oraz Uzbekistanem. Bia∏oruÊ uzale˝nia zawarcie takiego poro-
zumienia od uprzedniego podpisania umowy pomi´dzy Ukrainà i Rosjà.

Istnienie w Rosji znaczàcej spo∏ecznoÊci ukraiƒskich migrantów (g∏ównie nie-
legalnych) powoduje, ˝e Moskwa posiada narz´dzie nacisku na Ukrain´. Jesie-
nià 2004 roku, podczas kampanii prezydenckiej na Ukrainie, Rosja, chcàc
zwi´kszyç szans´ na wygranà premiera Wiktora Janukowycza, przed∏u˝y∏a
z 3 do 90 dni okres przebywania obywateli Ukrainy bez koniecznoÊci doko-
nania zameldowania. Asymetria w przep∏ywach migracyjnych sprawia tak˝e,
˝e Ukraina jest w stosunkach z Rosjà tà stronà, która przejawia sk∏onnoÊç
do kompromisu oraz inicjuje rozwój wspó∏pracy w dziedzinie migracji. Oby-
wateli Rosji84 nie obj´∏o postanowienie Ukrainy z 2001 roku, ustanawiajàce
nakaz wjazdu obywateli paƒstw WNP na terytorium Ukrainy przy u˝yciu pasz-
portów zagranicznych. Od kilku lat Kijów negocjuje z Moskwà podpisanie
kompleksowego porozumienia regulujàcego zagadnienie migracji pracowni-
czej, w tym zapewnienie pe∏ni praw ukraiƒskich pracownikom w Rosji.
Ukraina jest sygnatariuszem podstawowych konwencji i programów wspó∏-
pracy z dziedziny migracji przyjmowanych w ramach WNP, a przedstawiciele
Ukrainy regularnie uczestniczà w oficjalnych spotkaniach poÊwi´conych tym
zagadnieniom.

85 Oraz Bia∏orusi.
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W relacjach z UE i jej cz∏onkami Ukraina dà˝y do zliberalizowania obowià-
zujàcego re˝imu wizowego oraz zawarcia umów u∏atwiajàcych uzyskanie
przez Ukraiƒców legalnego zatrudnienia. Ponadto Kijów wià˝e ze wspó∏pra-
cà z UE nadzieje na uzyskanie pomocy finansowej i technicznej na reform´
systemu migracyjnego, zw∏aszcza rozbudow´ systemu ochrony uchodêców
i stworzenie oÊrodków przetrzymywania nielegalnych migrantów. Aktualnà
podstaw´ wspó∏pracy UE i Ukrainy w obszarze migracji i azylu stanowi Plan
Dzia∏ania w sferze JHA (sprawiedliwoÊç i sprawy wewn´trzne) z 2001 roku,
w∏àczony w lutym 2005 roku do ogólnego Planu Dzia∏aƒ UE–Ukraina reali-
zowanego w ramach Europejskiej Polityki Sàsiedztwa.
W listopadzie 2005 roku rozpocz´∏y si´ negocjacje ukraiƒsko-unijne w spra-
wie wprowadzenia u∏atwieƒ wizowych dla obywateli Ukrainy. Porozumienie
w tej sprawie, wraz z uk∏adem readmisyjnym85, zostanie najprawdopodobniej
wkrótce podpisane. Ich parafowanie nastàpi∏o w paêdzierniku 2006 roku na
szczycie UE–Ukraina w Helsinkach. Du˝o kontrowersji budzi∏ kszta∏t umowy
o readmisji – eksperci ukraiƒscy podkreÊlali, ˝e mimo i˝ przewidywane u∏at-
wienia wizowe oferowane Ukrainie b´dà podobne do tych, jakie przed∏o˝ono
Rosji, to Ukrainie zaproponowano przyj´cie mniej korzystnego porozumie-
nia readmisyjnego (bez klauzuli umo˝liwiajàcej nieprzyjmowanie obywateli
paƒstw trzecich przez okreÊlony okres przejÊciowy). W zwiàzku z tym Ukraina
liczy na to, ˝e strona unijna zaoferuje jej znaczàcà pomoc finansowà w roz-
wiàzaniu problemów zwiàzanych z przyjmowaniem nielegalnych imigran-
tów z paƒstw UE. Jak wynika z informacji strony unijnej, suma na 2007 rok
wyniesie najprawdopodobniej 30 mln euro.

W latach 90. Ukraina podpisa∏a porozumienia o migracji pracowniczej m.in.
z: Rosjà, Bia∏orusià, Mo∏dawià, Litwà, ̧ otwà, Czechami86, S∏owacjà oraz Polskà.
Umowy te jednak pozostajà w du˝ym stopniu martwe. Porozumienie praco-
wnicze nowej generacji, u∏atwiajàce migrantom otrzymanie legalnej pracy,
Ukraina zawar∏a jedynie z Portugalià. Podpisanie analogicznych porozumieƒ
negocjuje m.in. z W∏ochami, Grecjà, Hiszpanià, Polskà oraz Czechami.

Dà˝enie Ukrainy do stworzenia systemu zarzàdzania migracjami zgodnego
z powszechnie przyj´tymi normami mi´dzynarodowymi powoduje, ˝e ch´tnie

85 Bilateralne porozumienia o readmisji Ukraina zawar∏a ze swoimi wszystkimi zachodnimi
sàsiadami, tj. z Polskà, S∏owacjà oraz W´grami.
86 Ju˝ nie obowiàzuje.
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korzysta ona ze wsparcia i pomocy Mi´dzynarodowej Organizacji Migracji,
Urz´du Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodêców, OBWE i innych. Uczestniczy
tak˝e w procesie Söderköping oraz w procesie budapeszteƒskim.

2.3. Wnioski

Kryzys spo∏eczno-ekonomiczny oraz trudnoÊci transformacyjne, jakie dotk-
n´∏y Ukrain´ w latach 90. i których skutki sà odczuwalne do dziÊ, przynios∏y
zwi´kszonà emigracj´ jej ludnoÊci, zarówno sta∏à, jak i czasowà. Dopiero
w 2005 roku, po raz pierwszy od wielu lat, saldo migracyjne Ukrainy osiàg-
n´∏o wartoÊç dodatnià. Zgodnie z oficjalnymi danymi, w latach 1991–2004
z Ukrainy wyjecha∏o ponad 2,5 mln mieszkaƒców, jednak realna liczba emi-
grantów mo˝e byç znacznie wi´ksza. W tym samym okresie na Ukrain´ przy-
by∏o ok. 2,2 mln. Poza granicami kraju znajduje si´ te˝ znaczàca rzesza mi-
grantów zarobkowych – co roku kilka milionów obywateli Ukrainy emigruje
w poszukiwaniu pracy. Wi´ksza cz´Êç przep∏ywów migracyjnych przez Ukrai-
n´ odbywa si´ w ramach by∏ego ZSRR.

W pierwszej po∏owie lat 90. na Ukrainie przewa˝a∏a migracja motywowana
etnicznie. Wyje˝d˝ali ˚ydzi, Niemcy, Rosjanie, a przyje˝d˝ali Ukraiƒcy (cho-
cia˝ mniej licznie ni˝ przedstawiciele innych narodów tytularnych na obsza-
rze WNP) oraz Tatarzy krymscy. Migracje etniczne powoli zamierajà. Mimo
˝e w samej tylko Rosji nadal zamieszkuje ok. 3 mln Ukraiƒców, to nale˝y sà-
dziç, ˝e o ile w Rosji nie dojdzie do powa˝nego kryzysu spo∏eczno-ekono-
micznego, a Ukraina nie przygotuje atrakcyjnego programu repatriacyjnego,
to ludzie ci pozostanà w swoim obecnym kraju zamieszkania.

Obecnie podstawowym motywem wyjazdów zagranicznych mieszkaƒców
Ukrainy jest ch´ç zarobienia pieni´dzy. Ze wzgl´du na przewa˝ajàcy niele-
galny charakter pracy podejmowanej przez ukraiƒskich gastarbeiterów sza-
cunki dotyczàce ich liczby ró˝nià si´ znaczàco. Najprawdopodobniej w danym
momencie za granicà przebywa od 2 do 3 mln ukraiƒskich migrantów zarob-
kowych. Ich g∏ównymi krajami docelowymi sà: Federacja Rosyjska, Polska,
W∏ochy i Portugalia. Zwi´kszajàca si´ nielegalna migracja zarobkowa zmusi∏a
w∏adze do podj´cia w ostatnich dwóch latach dzia∏aƒ na rzecz legalizacji ich
zatrudnienia za granicà.
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Kolejnà cechà charakterystycznà sytuacji migracyjnej na Ukrainie sà p∏ynàce
przez jej obszar intensywne przep∏ywy migracji tranzytowej. G∏ówny kana∏
przerzutu imigrantów przez obszar Eurazji przecina granic´ rosyjsko-ukraiƒ-
skà, a nast´pnie przez terytorium Ukrainy zmierza w kierunku granic tego
paƒstwa z Polskà, S∏owacjà i W´grami. Szacunkowe dane dotyczàce liczby nie-
legalnych imigrantów przebywajàcych na Ukrainie wahajà si´ od kilkudzie-
si´ciu tysi´cy do miliona. Kijów nie jest w stanie poradziç sobie z tym zja-
wiskiem, poprawy wymagajà zw∏aszcza mechanizmy ochrony wschodnich
granic, a tak˝e deportacji, przetrzymywania oraz wykrywania nielegalnych
migrantów.

Tworzenie systemu zarzàdzania migracjà nie zosta∏o na Ukrainie zakoƒczone.
Od kilku lat zapowiadana jest reforma administracyjna kraju, która ma objàç
obecne struktury odpowiedzialne za kwestie migracyjne. Ukraina przyj´∏a
pakiet podstawowych dokumentów z dziedziny migracji i uchodêstwa, zgod-
nych ze standardami mi´dzynarodowymi oraz opracowa∏a ogólne za∏o˝enia
polityki migracyjnej. Ukraiƒska polityka migracyjna cierpi jednak na doraê-
noÊç, brak refleksji, nie formu∏uje odpowiedzi na pytanie o rol´ i miejsce ru-
chów migracyjnych w procesie rozwoju kraju. Nie wypracowano jeszcze
koncepcji polityki migracyjnej. Wydaje si´, ˝e g∏ównymi celami polityki mi-
gracyjnej Ukrainy jest niedopuszczenie do przekszta∏cenia si´ tego kraju
w oÊrodek nielegalnej imigracji oraz ucywilizowanie migracji zarobkowej
swoich obywateli.

Celami polityki zewn´trznej Ukrainy w dziedzinie migracji sà: umo˝liwienie
jej obywatelom swobodnego podró˝owania za granic´ i podejmowania tam
pracy oraz uzyskanie ze strony wspólnoty mi´dzynarodowej pomocy finan-
sowej i doradczej w sferze walki z nielegalnà migracjà. Ukraina dà˝y zarów-
no do utrzymania przez Rosj´ liberalnych zasad wjazdu na jej terytorium,
jak i do wprowadzenia zasad upraszczajàcych ruch osobowy z krajami UE.

3. BIA¸ORUÂ

Sytuacja migracyjna na Bia∏orusi ró˝ni si´ od tej, jakà mo˝emy obserwowaç
na Ukrainie czy w Mo∏dawii. Od czasu rozpadu ZSRR Bia∏oruÊ odnotowuje
dodatni bilans migracyjny, co wynika zarówno z relatywnie ma∏o intensyw-
nej emigracji zarobkowej Bia∏orusinów, jak te˝ ze zmniejszajàcego si´, ale
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wcià˝ nap∏ywajàcego potoku imigrantów. Z drugiej strony, istnienie Paƒst-
wa Zwiàzkowego Bia∏orusi i Rosji powoduje, ˝e bia∏oruscy imigranci przeby-
wajàcy w Rosji sà w zasadzie niezauwa˝ani przez statystyki migracyjne.

Bia∏oruÊ, graniczàca na zachodzie z Polskà, Litwà i ¸otwà pozostaje atrak-
cyjnym krajem, chocia˝ w mniejszym stopniu ni˝ Ukraina, dla migracji tran-
zytowej z innych paƒstw obszaru WNP, Azji i Afryki do Unii Europejskiej.
Mimo ˝e zachodnie granice Bia∏orusi sà stosunkowo dobrze chronione, to
granica z Rosjà pozostaje ca∏kowicie otwarta, co utrudnia w∏adzom bia∏o-
ruskim sprawowanie nad nià efektywnej kontroli.

3.1. Ruchy migracyjne

Bia∏oruÊ ma dodatni bilans wymiany migracyjnej z wszystkimi paƒstwami
powsta∏ymi po rozpadzie imperium. W latach 1990–2003 jej dodatnie saldo
wymiany migracyjnej w ramach b. ZSRR wynios∏o ponad 265 tys. osób. Oko-
∏o 90% tej wymiany przypada na trzy paƒstwa: Rosj´, Ukrain´ i Kazachstan.
Z drugiej strony, od poczàtku niepodleg∏oÊci Bia∏oruÊ odnotowuje ujemne
saldo migracyjne z krajami spoza obszaru poradzieckiego. Nie sà to jednak
du˝e przep∏ywy.

W pierwszych latach po rozpadzie ZSRR na Bia∏orusi mia∏y miejsce najbar-
dziej intensywne przep∏ywy migracyjne. Otwarcie granic i powstanie nie-
podleg∏ej Bia∏orusi spowodowa∏o, ˝e Bia∏orusini (ale te˝ Rosjanie) z innych
paƒstw poradzieckich przyje˝d˝ali do tego kraju; opuszczali go natomiast
m.in. ˚ydzi. Stopniowo oficjalnie zarejestrowane przep∏ywy zmniejsza∏y si´,
a dodatni bilans migracyjny Bia∏orusi zaczà∏ si´ kurczyç. Spadki dotkn´∏y
przede wszystkim przep∏ywów imigracyjnych; emigracja chocia˝ równie˝ ma-
leje, to nie tak gwa∏townie. Saldo migracyjne wynios∏o w 2004 roku ponad
2000 osób, a w roku 2005 (do listopada) mniej ni˝ 1,5 tys. osób (zob. tabela 22).

Bia∏oruÊ jest zarówno krajem pochodzenia emigrantów zarobkowych, jak te˝
paƒstwem docelowym dla imigracji zarobkowej (g∏ównie z obszaru WNP).
Przez Bia∏oruÊ biegnà szlaki migracji tranzytowej do paƒstw Unii Europej-
skiej. Najcz´Êciej tà drogà próbujà przedostaç si´ do Europy mieszkaƒcy Azji
oraz Afryki, ale tak˝e paƒstw by∏ego ZSRR. Imigranci przybywajà bàdê tran-
zytem z Rosji, bàdê bezpoÊrednio na Bia∏oruÊ ze swoich paƒstw ojczystych.
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3.1.1. Migracje etniczne
Pierwsza fala migracji na niezale˝nej Bia∏orusi mia∏a charakter etniczny. Do
kraju przybywali imigranci, którzy odczuwali z nim zwiàzki narodowe i j´zy-
kowe, w tym przede wszystkim etniczni Bia∏orusini (stanowili ok. 50% ogó∏u
imigrantów) oraz Rosjanie. Bia∏orusini z innych paƒstw obszaru poradziec-
kiego wyje˝d˝ali tak˝e do Rosji i na Ukrain´. Z Bia∏orusi emigrowali nato-
miast przedstawicie mniejszoÊci narodowych, a tak˝e osoby, które w czasach
ZSRR znalaz∏y si´ na Bia∏orusi ze wzgl´dów zawodowych lub rodzinnych,
w tym m.in. ˝o∏nierze, robotnicy, studenci.

Tempo tych migracji stopniowo si´ zmniejsza∏o i obecnie ich dynamika jest
prawie 10 razy mniejsza ni˝ na poczàtku lat 90. Wynika to z wyczerpywa-
nia si´ prostych rezerw wymiany repatriacyjnej i stabilizowania si´ sytuacji
politycznej i gospodarczej na obszarze WNP, a tak˝e ze relatywnego spadku
atrakcyjnoÊci Bia∏orusi jako docelowego kraju osiedlenia. Zgodnie z danymi
rosyjskiego spisu powszechnego z 2002 roku, w kraju tym zamieszkiwa∏o
815 tys. etnicznych Bia∏orusinów. Osoby te mog∏yby stanowiç potencjalne
zaplecze imigracyjne, chocia˝ porównujàc obecne trendy gospodarcze i spo-
∏eczne wyst´pujàce w Rosji oraz na Bia∏orusi nie wydaje si´, by etniczni Bia∏o-
rusini mieszkajàcy w Rosji chcieli opuÊciç ten kraj.

Zamiera tak˝e proces emigracji przedstawicieli innych grup narodowych,
w tym przewa˝ajàcych w tej kategorii emigrantów pochodzenia ˝ydow-
skiego. Krajami, na których koncentrowa∏a si´ g∏ówna uwaga emigrantów

Rok

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005 (I–XI)

Ogó∏em

Wyjechalo z Bia∏orusi

13 238

13 812

14 270

13 378

12 986

12 510

10 342

90 536

Przyjecha∏o na Bia∏oruÊ

30 830

25 943

23 355

18 939

18 146

14 642

11 759

143 614

Bilans migracji

17 592

12 131

9 085

5 561

5 160

2 132

1 417

53 078

Tabela 22. Bilans migracyjny Bia∏orusi w latach 1999–2005

Dane Ministerstwa ds. Statystyki i Analizy RB
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z Bia∏orusi, by∏y Niemcy, USA i Izrael. I na te trzy paƒstwa przypada wi´k-
szoÊç wymiany migracyjnej Bia∏orusi z tzw. dalekà zagranicà.

3.1.2. Migracje zarobkowe
Oficjalnie wydawana liczba zezwoleƒ na wyjazd Bia∏orusinów do pracy za
granic´, jak i na prac´ cudzoziemców na Bia∏orusi jest stosunkowo niedu˝a.
W latach 1994–2003 ogó∏em z Bia∏orusi wyjecha∏o w celach zarobkowych
ok. 34,5 tys. osób, a przyjecha∏o ok. 12,1 tys. osób. Sta∏à tendencjà jest prze-
waga liczby wyje˝d˝ajàcych nad przyje˝d˝ajàcymi. W ostatnim okresie ró˝-
nica ta si´ powi´ksza. Znaczàcy skok zezwoleƒ na prac´ Bia∏orusinów poza
granicami kraju, jaki mo˝na zaobserwowaç od 2003 roku, wynika przede
wszystkim z wi´kszego zainteresowania studentów mo˝liwoÊcià podj´cia
pracy sezonowej w USA.

Organy paƒstwowe na Bia∏orusi sà doÊç aktywne w dziedzinie kontroli nad
przestrzeganiem prawa dotyczàcego zarówno wyjazdów Bia∏orusinów do
pracy za granic´, jak i zatrudniania cudzoziemców. Korupcjogenne procedury
administracyjne na obszarze WNP pozwalajà jednak postawiç pytanie o sku-
tecznoÊç takich kontroli.

Eksperci bia∏oruscy doÊç powszechnie kwestionujà oficjalne dane dotyczàce
emigracji zarobkowej Bia∏orusinów, twierdzàc, ˝e nie odzwierciedlajà one skali
zjawiska. W. Migas i A. Nieczaj w artykule zatytu∏owanym „Âwiatowe i bia∏o-
ruskie doÊwiadczenia w regulowaniu zewn´trznej migracji zarobkowej” sza-
cujà, ˝e poza granicami Bia∏orusi pracuje ok. 50 tys. obywateli tego kraju87.
Wydaje si´, ˝e i te szacunki sà doÊç ostro˝ne. W samej Rosji liczba zatrudnio-
nych Bia∏orusinów mo˝e byç wielokrotnie wi´ksza, gdy˝ jako obywatele Paƒs-
twa Zwiàzkowego mogà si´ oni tam doÊç swobodnie zatrudniaç. Oficjalne
dane dotyczàce liczby pracujàcych w Polsce Bia∏orusinów nie sà adekwatne
do stanu faktycznego. Mo˝na szacowaç, ˝e do pracy w RP przyje˝d˝a rocznie
kilkadziesiàt tysi´cy Bia∏orusinów. Rosja i Polska to najbardziej popularne
paƒstwa, choç nie jedyne, wÊród bia∏oruskich gastarbeiterów. Za stosunko-
wo wiarygodne mo˝na uznaç szacunki prof. Riazancewa z rosyjskiej Akade-
mii Nauk, który uwa˝a, ˝e za granicami Bia∏orusi pracuje od 200 do 280 tys.
obywateli tego kraju.

87 Belarusian Journal of International Law and International Relations, 2004, nr 1.
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Skala tego zjawiska w przysz∏oÊci b´dzie przede wszystkim zale˝a∏a od roz-
woju sytuacji spo∏eczno-gospodarczej na Bia∏orusi. Utrzymujàce si´ du˝e
dysproporcje w poziomie p∏ac mi´dzy Bia∏orusià i sàsiednimi paƒstwami b´dà
zach´ca∏y Bia∏orusinów do sezonowych migracji zarobkowych. Z drugiej
strony w∏adze nie wydajà si´ sprzyjaç nierejestrowanej migracji zarobkowej.
Twierdzà, ˝e towarzyszà jej takie negatywne zjawiska jak handel ludêmi,
przemyt czy rozwój szarej strefy. Ju˝ obecnie w niektórych regionach kraju
czy te˝ sektorach gospodarki (m.in. w rolnictwie) sà problemy ze znalezieniem
ludzi do pracy. Brak kadr zmusi∏ rzàd bia∏oruski do wydania rozporzàdzenia,
które zalegalizowa∏o pobyt na Bia∏orusi obywateli paƒstw WNP, którzy w ró˝-
nym okresie przyjechali do prac w rolnictwie. Rozporzàdzenie to dotyczy∏o
ok. 3 tys. osób.

3.1.3. Bia∏oruÊ jako szlak nielegalnej migracji
Dane na temat nielegalnej migracji podawane przez przedstawicieli w∏adz
Bia∏orusi znacznie si´ od siebie ró˝nià. 27 listopada 2003 roku, otwierajàc
w Miƒsku konferencj´ poÊwi´conà „Nielegalnej migracji jako zagro˝eniu sta-
bilnoÊci mi´dzynarodowej i bezpieczeƒstwu paƒstw”, przewodniczàcy izby
wy˝szej parlamentu bia∏oruskiego Hennadê Nawicki stwierdzi∏, i˝ na tery-
torium Bia∏orusi przebywa od 500 do 800 tys. osób, które mo˝na zakwalifi-
kowaç jako nielegalnych imigrantów88. Kilka dni póêniej, udzielajàc wywiadu
gazecie Der Spiegel, prezydent Alaksandr ¸ukaszenka powiedzia∏, ˝e w ostat-
nim okresie na Bia∏oruÊ wjecha∏o ok. 200 tys. nielegalnych imigrantów, któ-
rzy stanowià dla jego kraju nadmierne obcià˝enie finansowe89.
Tymczasem 23 czerwca 2004 roku premier Bia∏orusi Siarhiej Sidorski podczas
spotkania z przewodniczàcym Komitetu Wykonawczego WNP W∏adimirem
Ruszaj∏à90 oszacowa∏ liczb´ nielegalnych imigrantów na Bia∏orusi na 50–100
tys. osób. Liczba ta wydaje si´ bli˝sza rzeczywistoÊci. Potwierdzajà to infor-
macje podawane przez resorty si∏owe. Na poczàtku 2005 roku zast´pca naczel-
nika Departamentu ds. Obywatelstwa i Migracji MSW Aleksiej Biegun osza-
cowa∏, ˝e co roku na terytorium Bia∏orusi przybywa ok. 30 tys. cudzoziem-
ców pragnàcych nielegalnie migrowaç do paƒstw UE91. Z kolei zdaniem szefa

88 Bie∏apan, 27.11.2003.
89 Reuters, 06.12.2003.
90 www.goverment.by/rus/council_mnisters.htm
91 Za: Nielegalnaja migracyja – sierioznaja ugroza mie˝dunarodnoj biezopasnosti, www.soyuz.by,
13.01.2005.
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bia∏oruskiego KGB Âciapana Sucharenki po rozszerzeniu UE o nowe paƒstwa
cz∏onkowskie w 2004 roku liczba nielegalnych migrantów tranzytowych przy-
bywajàcych corocznie na Bia∏oruÊ zwi´kszy∏a si´ z 30–50 tys. do 100 tys.92.
Próbujàc oszacowaç liczb´ przebywajàcych na Bia∏orusi nielegalnych imigran-
tów, musimy jednak stale pami´taç, i˝ granica bia∏orusko-rosyjska jest ot-
warta. Przerzucenie transportem ko∏owym grupy nielegalnych imigrantów
z rejonu moskiewskiego nad granic´ z Polskà to kwestia ok. 10 godzin.

W ocenie rzeczywistej skali nielegalnej migracji na Bia∏orusi mogà pomóc
statystyki zatrzymaƒ cudzoziemców, którzy z∏amali zasady przekraczania
granicy bàdê zasady pobytu. Wed∏ug oficjalnych danych bia∏oruskiego MSW,
w 2004 roku do odpowiedzialnoÊci za z∏amanie zasad pobytu i przejazdu
tranzytowego pociàgni´to ponad 24 tys. cudzoziemców93 (w 2003 roku ok.
37 tys.), w tym deportowano ponad 2 tys. osób (w 2003 roku 2,3 tys. osób).
W pierwszych oÊmiu miesiàcach 2005 roku za naruszanie zasad pobytu po-
ciàgni´to do odpowiedzialnoÊci administracyjnej ponad 16 tys. cudzoziem-
ców, z czego deportowano 1,3 tys. osób. Nale˝y pami´taç, ˝e w sk∏ad tej kate-
gorii wchodzà wszyscy cudzoziemcy, którzy w jakikolwiek sposób zaniedbali
rygorystyczne zasady przebywania na Bia∏orusi, dlatego te˝ do szacowania
liczby nielegalnych migrantów tranzytowych przydatne mogà okazaç si´ sta-
tystyki zatrzymaƒ na granicy oraz zatrzymaƒ grup nielegalnych migrantów.

Wed∏ug danych Paƒstwowego Komitetu Wojsk Pogranicznych (PKWP) w latach
1999–2004 zatrzymano ponad trzy tysiàce nielegalnych migrantów, w 2005
roku – 160 osób94. Nie sà wi´c to, na przyk∏ad w porównaniu z Ukrainà, zbyt
du˝e liczby. Ma∏o tego, nie wykazujà one tendencji wzrostowej. Niepokojàcà
tendencj´ stanowi natomiast wzrost liczby nieregularnych migrantów za-
trzymanych w grupach. Podczas gdy w 2000 roku takich grup zatrzymano
36 (321 osób), to w pierwszych jedenastu miesiàcach 2004 roku ju˝ 122
(1017 osób)95. WÊród zatrzymywanych podczas niezgodnego z prawem prze-
kraczania granicy przewa˝ajà obywatele Chin, Indii i Pakistanu, Afganistanu.
Natomiast osoby ∏amiàce zasady przebywania na Bia∏orusi to cz´sto obywa-
tele innych paƒstw obszaru WNP. Przytoczone statystyki wskazujà na to, ˝e

92 Bie∏apan, 29.11.2005.
93 Ibidem.
94 www.gkpv.gov.by/ru/fghfg
95 Dane Departamentu ds. Obywatelstwa i Migracji MSW.
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liczba nielegalnych migrantów zatrzymanych na Bia∏orusi ustabilizowa∏a
si´ na poziomie 2–3 tys. osób rocznie. Coraz cz´Êciej migracja ta ma zorgani-
zowany charakter i uczestniczà w niej mi´dzynarodowe grupy przest´pcze.
Bia∏oruÊ jest równie˝ krajem pochodzenia i tranzytu ofiar handlu ludêmi.
Proceder ten dotyczy przede wszystkim m∏odych kobiet, które sà pod ró˝nymi
pretekstami wywo˝one z Bia∏orusi m.in. do Europy Zachodniej, Ameryki Pó∏-
nocnej, Japonii, na Bliski Wschód, a nast´pnie zmuszane do prostytucji. Mi´-
dzynarodowa Organizacja Migracji zwraca uwag´ na fakt, ˝e ofiarami wspó∏-
czesnego niewolnictwa coraz cz´Êciej padajà tak˝e m´˝czyêni zmuszani do
pracy. Wed∏ug ocen MSW skala zjawiska dotyczy od 2 do 20 tys. osób rocznie.
W ostatnich pi´ciu latach ponad trzykrotnie wzros∏a liczba ujawnionych
przest´pstw zwiàzanych z handlem ludêmi. W 2004 roku do odpowiedzial-
noÊci karnej za tego typu przest´pstwa pociàgni´to 229 osób, w 2005 roku
– 359 osób, a do czerwca 2006 roku – 121 osób96.

3.1.4. Uchodêcy i osoby wewn´trznie przesiedlone
G∏ówna fala uchodêców dotar∏a na Bia∏oruÊ w pierwszej po∏owie lat 90., gdy
nie by∏o jeszcze odpowiednich podstaw prawnych i organizacyjnych dla upo-
rania si´ z tym problemem. W latach 1992–1996 s∏u˝ba migracyjna Bia∏orusi
zarejestrowa∏a ponad 30 tys. osób z obszaru WNP, które ubiega∏y si´ o status
uchodêcy, ale wobec braku odpowiedniego ustawodawstwa nie otrzyma∏y
go97. Pierwszà ustaw´ o uchodêcach Bia∏oruÊ przyj´∏a w 1995 roku, a status
uchodêcy zacz´∏a przyznawaç od lutego 1997 roku. W okresie luty 1997 –
maj 2004 o jego przyznanie wystàpi∏o ok. 3 tys. osób. W 2001 roku Bia∏oruÊ
ratyfikowa∏a Konwencj´ Genewskà i Protokó∏ Nowojorski oraz rozpocz´∏a
przyznawanie statusu uchodêcy w oparciu o te dokumenty. Pozytywnie roz-
patrzono ponad 20% wniosków, co Êwiadczy o doÊç du˝ym liberalizmie bia-
∏oruskich organów migracyjnych.

Wed∏ug danych MSW w czerwcu 2005 roku na Bia∏orusi by∏o zarejestrowa-
nych 771 uchodêców, z czego na terytorium kraju przebywa∏o 661 osób. Sà
wÊród nich mieszkaƒcy Afganistanu (547 osób), Gruzji (117 osób), Tad˝yki-
stanu (32), Azerbejd˝anu (28 osób) i Etiopii (23 osoby). Liczba wniosków

96 Bie∏apan, 28.06.2006.
97 Za: L.P. Szachodko, Osobiennosti wynu˝dionnoj migracyi w Bie∏arusi, wystàpienie na konfe-
rencji „Migracja, socjalne i mi´dzykulturowe aspekty trwa∏ego rozwoju”, Moskwa
10–12.03.2004.
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o azyl utrzymuje si´ na stosunkowo stabilnym niskim poziomie – w roku
2003 z∏o˝ono ich 140, w 2004 – 170 , a w 2005 – 21098.

Bia∏oruÊ ze wzgl´du na cz´ste przypadki ∏amania praw cz∏owieka jest kra-
jem pochodzenia osób szukajàcych poza jej granicami azylu. Nie jest to jed-
nak zbyt liczna grupa. Wed∏ug danych UNHCR, w 2004 roku o przyznanie
statusu uchodêcy lub udzielenie azylu w 36 najbardziej zindustrializowanych
krajach Êwiata wystàpi∏o 2624 obywateli Bia∏orusi, a w 2005 roku – 2214
osób. Na koniec 2003 roku status uchodêcy posiada∏o 2172 obywateli Bia-
∏orusi, przebywajàcych g∏ównie w takich paƒstwach, jak: Austria, Czechy,
Francja, Niemcy i USA. Dalsze umacnianie si´ re˝imu prezydenta ¸ukaszenki
mo˝e pot´gowaç ten proces. Nale˝y zw∏aszcza zwróciç uwag´ na niespotyka-
nà dotàd skal´ represji wobec opozycji politycznej, jaka wystàpi∏a w zwiàzku
z wyborami prezydenckimi z marca 2006 roku.

3.2. Polityka migracyjna

Obecnie, obok Departamentu ds. Obywatelstwa i Migracji MSW, najwi´kszà
rol´ w sprawach migracyjnych odgrywajà: Komitet Paƒstwowy Wojsk Pogra-
nicza oraz KGB. Sà to struktury si∏owe, co jest doÊç charakterystyczne dla
Bia∏orusi i Êwiadczy o priorytetach w polityce migracyjnej. W swoich funk-
cjach represyjnych i kontrolnych system ten jest doÊç efektywny, inne, np.
humanitarne, lekcewa˝y.

Ruchy migracyjne podlegajà coraz silniejszej kontroli ze strony w∏adz.
W ostatnich dwóch latach Bia∏oruÊ ograniczy∏a prawa wyjazdu swoich oby-
wateli za granic´ i wjazdu cudzoziemców. G∏ównym priorytetem w dzie-
dzinie migracji wydaje si´ zwalczanie nielegalnej migracji i rygorystyczne
regulowanie zasad przebywania i przemieszczania si´ ludnoÊci. W∏adze bia-
∏oruskie akcentujà przede wszystkim zagro˝enia zwiàzane z migracjà, takie
jak zorganizowana przest´pczoÊç czy terroryzm mi´dzynarodowy. W pub-
licznych wystàpieniach urz´dników bia∏oruskich wiele miejsca zajmuje kwes-
tia walki ze zorganizowanymi na kanwie etnicznej grupami przest´pczymi,
parajàcymi si´ nielegalnym przerzutem ludzi.

98 Dane UNHCR.

migracje_pl_ok1  2/12/07  2:22 PM  Page 111    (Black plate)



M i g r a c j e

C
z

´
Ê

ç
 I

II
. 

A
n

a
li

z
y

 k
ra

jo
w

e
11

2

Mimo ˝e Bia∏oruÊ odnotowuje ujemny przyrost naturalny, to raczej nie trak-
tuje imigracji jako sposobu na poprawienie sytuacji demograficznej. Wyjàtek
stanowià etniczni Bia∏orusini, ale i ich repatriacja pozostaje raczej w sferze
postulatów ni˝ realnych dzia∏aƒ.

3.2.1. Ewolucja
W pierwszej fazie formowania systemu migracyjnego Bia∏oruÊ skupi∏a si´
na przyj´ciu prawodawstwa majàcego daç podstawy do regulacji przep∏ywów
migracyjnych doÊç swobodnie przechodzàcych przez jej granice. Zdaniem
L. Tichonowej rzàd bia∏oruski, wobec braku sprawnych mechanizmów regu-
lujàcych migracj´, przyjà∏ polityk´ „otwartych drzwi” w kwestii nap∏ywu
cudzoziemców99. Za stosunkowo liberalne nale˝y uznaç prawo o statusie
prawnym cudzoziemców i osób bez obywatelstwa z 1993 roku oraz prawo
o wjeêdzie i wyjeêdzie z terytorium Bia∏orusi z tego samego roku. Równie˝
ustawa o obywatelstwie z 1991 roku by∏a ma∏o restrykcyjna i przyznawa∏a
obywatelstwo bia∏oruskie wszystkim osobom zameldowanym na Bia∏orusi
na pobyt sta∏y w momencie jej wejÊcia w ˝ycie. Dokument ten przewidywa∏
tak˝e liczne u∏atwienia w otrzymaniu obywatelstwa dla osób zwiàzanych
z Bia∏orusià – czy to poprzez pochodzenie, czy te˝ miejsce pracy.

W drugiej po∏owie lat 90., wraz ze zmniejszeniem si´ intensywnoÊci migracji
oraz uzyskaniem przez w∏adze bia∏oruskie pewnego doÊwiadczenia w zakresie
zarzàdzania ruchami migracyjnymi, zdecydowano si´ na opracowanie za∏o-
˝eƒ polityki migracyjnej paƒstwa. W 1998 roku Rada Ministrów RB po raz
pierwszy przyj´∏a dokument zatytu∏owany „Paƒstwowy program migracyjny
na lata 1998–2000”. Program stanowi∏ prób´ usystematyzowania najwa˝-
niejszych zadaƒ paƒstwa w zakresie migracji, okreÊlenie terminu ich reali-
zacji oraz wyznaczenie odpowiedzialnych organów w∏adzy. Po∏o˝ono w nim
nacisk na takie zagadnienia, jak: doskonalenie prawa w dziedzinie migracji,
organizacja kontroli nad migracjà i regulowanie jej potoków, rozmieszczenie
uchodêców oraz post´powanie wobec imigrantów w zgodzie z normami nie
tylko bia∏oruskiego, ale i mi´dzynarodowego prawa. Po przyj´ciu programu
w∏adze bia∏oruskie przystàpi∏y do uzupe∏niania braków w prawodawstwie
migracyjnym – w 1998 roku przyj´to ustaw´ o imigracji, w 1999 roku prawo
o zewn´trznej migracji zarobkowej.

99 L. E. Tikhonova, Contemporary migration trends In Belarus [w:] J. R. Azrael i inni (red.),
Cooperation and Conflict in the Former Soviet Union: Implications for Migration, 1996, s. 82.
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Kolejny etap rozwoju polityki migracyjnej Bia∏orusi by∏ zwiàzany z rozszerze-
niem kompetencji MSW w tym zakresie. Poszerzono równie˝ prawodawstwo
zwiàzane ze zwalczaniem nielegalnej migracji i handlu ludêmi. W 2000 roku
do kodeksu karnego wprowadzono zapisy o Êciganiu przest´pstw zwiàza-
nych z nielegalnà migracjà i ratyfikowano Konwencj´ z Palermo wraz z pro-
toko∏ami dodatkowymi. Dostosowano tak˝e do wymogów prawa mi´dzyna-
rodowego system ochrony uchodêców. W 2001 roku Bia∏oruÊ przystàpi∏a do
Konwencji Genewskiej, a w 2003 roku przyj´∏a nowà wersj´ ustawy o uchodê-
cach. W 2001 roku Bia∏oruÊ przyj´∏a „Paƒstwowy program migracyjny na lata
2001–2005”. Z opisów tego dokumentu wynika, ˝e priorytetami bia∏oruskiej
polityki migracyjnej sà: stworzenie atrakcyjnych warunków dla przyciàg-
ni´cia do kraju etnicznych Bia∏orusinów, regulacja imigracji i integracja ze
Êwiatowym rynkiem pracy, optymalizacja systemu ochrony uchodêców.

W ostatnich latach polityk´ migracyjnà podporzàdkowano nadrz´dnemu ce-
lowi politycznemu re˝imu prezydenta ¸ukaszenki, jakim jest niedopuszczenie
do wybuchu „kolorowej rewolucji” i zlikwidowanie opozycji politycznej.
W tym celu w∏adze bia∏oruskie przystàpi∏y do dzia∏aƒ ograniczajàcych mo˝-
liwoÊç przyjazdu do kraju cudzoziemców popierajàcych opozycj´, dzienni-
karzy czy niezale˝nych obserwatorów politycznych. Wa˝nym elementem tej
strategii jest tak˝e wprowadzenie zasad utrudniajàcych wyjazd obywateli
(zw∏aszcza m∏odzie˝y) za granic´. Równie˝ obserwowana obecnie intensy-
fikacja dzia∏aƒ na rzecz zwalczania nielegalnej migracji pozwala w∏adzom
na kontrol´ przep∏ywów osób pod kàtem ich dzia∏alnoÊci politycznej.

Pierwszà grup´ nowych praw stanowià przepisy dotyczàce obywateli. W mar-
cu i listopadzie 2005 roku Alaksandr ¸ukaszenka wyda∏ dekrety dotyczàce
walki z handlem ludêmi. Zgodnie z tymi dokumentami, studenci chcàcy wy-
jechaç za granic´ w celu podj´cia tam studiów czy nawet uczestnictwa
w przedsi´wzi´ciach kulturalnych i sportowych, muszà uzyskaç na to zgod´
Ministerstwa Edukacji.

W lutym 2006 roku wesz∏y w ˝ycie zmiany do ustawy o prawnym statusie
cudzoziemców, które m.in. rozszerzy∏y zakres przyczyn, dla których cudzo-
ziemiec mo˝e nie zostaç wpuszczony na Bia∏oruÊ lub byç z niej deportowa-
ny. Zgodnie z nowymi przepisami w∏adze mogà odmówiç prawa do wjazdu
osobom, które podczas poprzedniego pobytu na Bia∏orusi zosta∏y pociàgni´te
do odpowiedzialnoÊci sàdowej lub administracyjnej (co najmniej dwukrotnie).
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Wprowadzono tak˝e bardziej restrykcyjne przepisy dotyczàce zasad przeby-
wania cudzoziemców, ich rejestracji oraz tranzytu przez Bia∏oruÊ. Nale˝y sà-
dziç, ˝e w∏adze bia∏oruskie nie poprzestanà na tych zmianach. W maju 2006
roku parlament przyjà∏ w pierwszym czytaniu kolejne poprawki nak∏adajàce
odpowiedzialnoÊç karnà na obcokrajowców, którzy uprzednio deportowani,
b´dà chcieli wjechaç na terytorium Bia∏orusi przed up∏ywem terminu za-
kazu. Zagro˝eni sankcjami karnymi majà byç tak˝e ci cudzoziemcy, którzy
wielokrotnie naruszali zasady przebywania na terytorium kraju. Wprowadzo-
ny ma byç tak˝e zapis pozwalajàcy na rozwiàzanie fikcyjnych ma∏˝eƒstw,
zawieranych przez cudzoziemców z obywatelami Bia∏orusi w celu uzyskania
prawa pobytu.

3.2.2. Struktury
Poczàtkowo problematyka migracyjna znajdowa∏a si´ w kompetencjach orga-
nów odpowiedzialnych za prac´ i polityk´ spo∏ecznà. W latach 1992–1997 przy
Komitecie Paƒstwowym ds. Pracy i Opieki Spo∏ecznej funkcjonowa∏a Paƒstwo-
wa S∏u˝ba Migracyjna. W 1997 roku s∏u˝ba zosta∏a przekszta∏cona w Komitet
ds. Migracji przy Ministerstwie Pracy, którego zakres kompetencji znaczàco
rozszerzono, m.in. o kwestie zwiàzane z migracjà zarobkowà, uchodêcami oraz
wspó∏pracà mi´dzynarodowà. We wrzeÊniu 2001 roku Komitet ds. Migracji
zosta∏ przekszta∏cony w Departament ds. Migracji w ramach Ministerstwa
Pracy i Opieki Spo∏ecznej (MPiOS). Ograniczeniu samodzielnoÊci towarzyszy∏o
tak˝e ograniczenie jego kompetencji, m.in. w 2002 roku odebrano mu ogólnà
kontrol´ nad realizacjà paƒstwowego programu migracyjnego.

Zgodnie z tendencjà, którà mo˝na by∏o tak˝e obserwowaç w Rosji, w spra-
wach migracyjnych kompetencje stopniowo przesuwa∏y si´ w stron´ MSW.
W kwietniu 2002 roku MSW zosta∏o organem koordynujàcym zwalczanie
nielegalnej migracji. Zwi´kszono tak˝e kompetencje S∏u˝by Paszportowo-Wi-
zowej. Dekretem prezydenta z 30 grudnia 2003 roku w strukturze MSW zosta∏
utworzony Departament ds. Obywatelstwa i Migracji. Nowy departament
przejà∏ zarówno regionalne s∏u˝by migracyjne, jak i koordynacj´ prac wszys-
tkich instytucji paƒstwowych w dziedzinie kontroli nad procesami migra-
cyjnymi i zwalczania nielegalnej migracji. Departament ds. Migracji MPiOS
zosta∏ zlikwidowany.

Poza ogólnà koordynacjà zagadnieƒ migracyjnych i opracowywaniem aktów
prawych z tej dziedziny w zakres kompetencji Departamentu ds. Obywatel-
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stwa i Migracji wchodzà m.in. wszelkie kwestie zwiàzane z obywatelstwem,
prawem pobytu i zamieszkiwania, statusem prawnym nieobywateli, przyzna-
waniem azylu i statusu uchodêcy, regulacjà migracji zarobkowej oraz zwalcza-
niem nielegalnej migracji. Pewne prerogatywy z zakresu walki z nielegalnà
migracjà posiada równie˝ Paƒstwowy Komitet Wojsk Pogranicznych. Ponadto
przy Radzie Ministrów funkcjonuje Mi´dzyresortowa Komisja ds. Migracji,
która spe∏nia funkcje koordynacyjne i legislacyjne.

3.2.3. Wspó∏praca mi´dzynarodowa
Autorytarny sposób sprawowania w∏adzy przez prezydenta ¸ukaszenk´ ogra-
nicza mo˝liwoÊci manewru Bia∏orusi na arenie mi´dzynarodowej i skazuje
na wspó∏prac´ w ramach WNP, g∏ównie z Rosjà. Ze wzgl´du na drastyczne
przypadki ∏amania praw cz∏owieka Bia∏oruÊ, która potencjalnie jest dla UE
jednym z wa˝niejszych na wschodzie partnerów w zakresie spraw wewn´trz-
nych i sprawiedliwoÊci (JHA), korzysta z pomocy unijnej w ograniczonym
stopniu. Programy zwiàzane z uszczelnianiem granic ucierpia∏y stosunkowo
najmniej na zaostrzeniu stosunków mi´dzy UE a Bia∏orusià, gdy˝ wspó∏-
praca w tym zakresie jest obopólnie korzystna. Paƒstwa unijne nie chcà te˝
ograniczaç prawa wjazdu na ich terytoria zwyk∏ych obywateli, takie sankcje
przyj´to jedynie wobec ograniczonej grupy urz´dników re˝imu.

Najszerzej Bia∏oruÊ wspó∏pracuje z Rosjà, z którà od grudnia 1999 roku tworzy
Paƒstwo Zwiàzkowe. Granica rosyjsko-bia∏oruska pozostaje otwarta. Dzi´ki
bliskiej wspó∏pracy ze stronà rosyjskà Bia∏oruÊ nie ma problemów z przeka-
zywaniem jej zatrzymanych nielegalnych imigrantów, mo˝e tak˝e liczyç na
wymian´ informacji i pomoc logistycznà. Paƒstwo Zwiàzkowe ma odr´bny
bud˝et, z którego finansowane sà wspólne projekty dotyczàce m.in. kwestii
granicznych.

Równoprawne relacje w ramach wspólnego paƒstwa majà bardziej wymiar
formalny ni˝ realny. W lutym 2003 roku Bia∏oruÊ wzi´∏a na siebie obowiàzek
wydawania cudzoziemcom analogicznych do rosyjskich kart migracyjnych,
chocia˝ oficjalne porozumienie w tej sprawie zosta∏o podpisane przez mini-
strów spraw wewn´trznych obu paƒstw dopiero 5 paêdziernika 2004 roku.
Mimo istnienia Paƒstwa Zwiàzkowego obywatele Bia∏orusi przez wiele lat
nie cieszyli si´ w Rosji takimi samymi prawami co obywatele Rosji na Bia∏o-
rusi, którzy m.in. mogli ubiegaç si´ o sta∏y pobyt wed∏ug uproszczonej pro-
cedury. Dopiero w styczniu 2006 roku prezydenci Bia∏orusi i Rosji przyj´li
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kilka istotnych porozumieƒ (w tym o swobodzie przemieszczania si´ i wybo-
ru miejsca zamieszkania), które pozwalajà obywatelom Bia∏orusi na swo-
bodne osiedlanie si´ w Rosji oraz wyd∏u˝ajà z 3 do 30 dni okres, w którym
obywatele obu paƒstw mogà przebywaç na terytorium drugiej strony bez
rejestracji.

Bia∏oruÊ jednoznacznie popiera rozwijanie i pog∏´bianie wspó∏pracy w ra-
mach WNP. Jest cz∏onkiem wszystkich forów powsta∏ych w ramach tej orga-
nizacji, sygnatariuszem zdecydowanej wi´kszoÊci umów i porozumieƒ oraz
uczestnikiem wszelkiego rodzaju spotkaƒ i narad. W∏adze w Miƒsku z jednej
strony opowiadajà si´ za utrzymaniem ró˝nego typu u∏atwieƒ w ruchu oso-
bowym w ramach WNP, ale z drugiej krytykujà zbyt liberalnà polityk´ wizo-
wà niektórych paƒstw WNP, która ich zdaniem sprawia, ˝e na obszar WNP
przedostajà si´ nielegalni migranci. Wydaje si´ tak˝e, ˝e pewien niepokój
w∏adz bia∏oruskich budzi nap∏yw cudzoziemców z takich krajów jak Ukraina
czy Gruzja100, w których dosz∏o do „kolorowych rewolucji”.

W odpowiedzi na dzia∏ania w∏adz bia∏oruskich w trakcie ostatnich wyborów
prezydenckich, Unia Europejska na∏o˝y∏a na ten kraj sankcje w postaci zaka-
zu wjazdu na jej terytorium kilkudziesi´ciu wysokich urz´dników bia∏orus-
kich, w tym Alaksandra ¸ukaszenki. WczeÊniej Rada UE ograniczy∏a kontakty
z przedstawicielami w∏adz bia∏oruskich oraz skierowa∏a przeznaczone dla
Bia∏orusi programy pomocowe na rozwój spo∏eczeƒstwa obywatelskiego.
Bia∏oruÊ nie uczestniczy te˝ w Europejskiej Polityce Sàsiedztwa. Wszystkie
te wzgl´dy powodujà, ˝e wspó∏praca bia∏oruska-unijna w sferze migracji jest
stosunkowo ograniczona. UE wspiera jedynie rozbudow´ infrastruktury gra-
nicznej na granicy Bia∏orusi i UE, walk´ z nielegalnà migracjà oraz ulepszanie
systemu ochrony uchodêców. W∏adze bia∏oruskie starajà si´ obejÊç te ogra-
niczenia i uzyskaç wi´ksze Êrodki pomocowe, odwo∏ujàc si´ do kwestii za-
gro˝enia UE przez nielegalnà migracj´ tranzytowà, której – wed∏ug nich –
zapor´ jak na razie stawia Bia∏oruÊ.

Bia∏oruÊ zabiega o wspó∏prac´ z mi´dzynarodowymi organizacjami zajmu-
jàcymi si´ problematykà migracyjnà. W kwestiach dotyczàcych spraw gra-
nicznych i migracyjnych oprócz UE wspó∏pracujà z Bia∏orusià równie˝ UNHCR

100 Jednak w przeciwieƒstwie do Rosji Bia∏oruÊ nie wprowadzi∏a obowiàzku wizowego dla
obywateli Gruzji.
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oraz Mi´dzynarodowa Organizacja Migracji. Po kilkuletnich staraniach Miƒska
w listopadzie 2005 roku Bia∏oruÊ zosta∏a przyj´ta do IOM. Organizacja ta m.in.
realizuje na Bia∏orusi program poÊwi´cony walce z handlem ludêmi, na który
do koƒca 2009 roku, ma przeznaczyç 6 mln USD101. Bia∏oruÊ jest tak˝e aktyw-
nym cz∏onkiem procesu Söderköping.

3.3. Wnioski

W przeciwieƒstwie do lat 90., obecnie legalne ruchy migracyjne na Bia∏orusi
nie odznaczajà si´ zbyt du˝à intensywnoÊcià i nie majà wp∏ywu na sytuacj´
gospodarczà i demograficznà kraju. Bia∏oruÊ ma dodatni bilans migracyjny,
który jednak ma tendencj´ do zmniejszania si´. Wi´kszoÊç przep∏ywów mi-
gracyjnych przez Bia∏oruÊ odbywa si´ w ramach obszaru WNP. Nieco inaczej
przedstawia si´ emigracja zarobkowa z Bia∏orusi. Oficjalne êród∏a szacujà jà
na par´ tysi´cy rocznie; wydaje si´ jednak, ˝e nieuregulowana emigracja eko-
nomiczna mo˝e dotyczyç co najmniej kilkudziesi´ciu tysi´cy Bia∏orusinów.
G∏ównymi krajami docelowymi tej migracji sà Rosja, do której Bia∏orusini
mogà swobodnie wje˝d˝aç, oraz Polska.

Bia∏oruÊ stanowi dla UE pewne zagro˝enie jako ewentualny kraj tranzytowy
dla nielegalnej migracji. W∏adze bia∏oruskie zwracajà uwag´ na du˝e stru-
mienie nieregularnych migrantów przep∏ywajàce przez ich kraj i zorganizo-
wany charakter tego procederu. Abstrahujàc od trudnych do oszacowania
realnych rozmiarów omawianego zjawiska, wydaje si´, ˝e w∏adze bia∏oruskie
majà sk∏onnoÊç do wyolbrzymiania skali nielegalnej migracji.

System zarzàdzania politykà migracyjnà znajduje si´ w r´kach struktur si∏o-
wych. Priorytetem sà kwestie bezpieczeƒstwa. Szczàtkowe programy integra-
cyjne sà realizowane g∏ównie przez organizacje mi´dzynarodowe i pozarzà-
dowe. System ten jest coraz bardziej podporzàdkowywany kwestii kontroli
spo∏eczeƒstwa. W ostatnich dwóch latach w∏adze bia∏oruskie przyj´∏y szereg
przepisów utrudniajàcych wyjazd z kraju obywateli oraz nap∏yw cudzoziem-
ców. Instrumenty te pozwalajà w∏adzom na kontrol´ przep∏ywów osób pod
kàtem ich dzia∏alnoÊci politycznej.

101 Za: Regnum, 17.08.2005.
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Polityka w∏adz bia∏oruskich doprowadzi∏a do znacznego ograniczenia mo˝li-
woÊci dzia∏ania tego paƒstwa na arenie mi´dzynarodowej. Miƒsk jest obecnie
niejako skazany na rozwój wspó∏pracy g∏ównie w ramach WNP. W dziedzi-
nie JHA Bia∏oruÊ jest silnie uzale˝niona od polityki Rosji, która wspó∏finan-
suje program ochrony granic Bia∏orusi z UE. W ramach paƒstwa zwiàzkowego
nie ma kontroli granicznej, od niedawna obywatele obu paƒstw mogà sto-
sunkowo swobodnie osiedlaç si´ na terytorium drugiej strony.

Stosunki mi´dzy UE a Bia∏orusià, która w dziedzinie migracji mo˝e byç jed-
nym z jej wa˝niejszych partnerów na wschodzie, sà obecnie zredukowane.
Bia∏oruÊ korzysta z pomocy unijnej w ograniczonym stopniu. Ostatnie wyda-
rzenia wewn´trzne w tym kraju, w tym niedemokratyczny sposób prze-
prowadzenia wyborów prezydenckich oraz zastosowanie masowych represji
w stosunku do opozycji, nie pozwalajà na zmian´ tej sytuacji.

4. MO¸DAWIA

Po∏o˝enie geograficzne Mo∏dawii oraz uwarunkowania ekonomiczne i kultu-
rowe powodujà, ˝e uczestniczy ona g∏ównie w wymianie migracyjnej z obsza-
rem WNP (przede wszystkim z Rosjà) oraz z Europà Po∏udniowà. Ze wzgl´du
na niski poziom ˝ycia Mo∏dawia nie jest atrakcyjna ani dla imigrantów zarob-
kowych, ani tranzytowych. Z drugiej strony jedno z odga∏´zieƒ ukraiƒskiego
szlaku przemytu migrantów wiedzie w∏aÊnie przez Mo∏dawi´. Tendencja ta
mo˝e ulec wzmocnieniu w zwiàzku z przystàpieniem do Unii Europejskiej Ru-
munii i Bu∏garii. G∏ównà cechà sytuacji migracyjnej Mo∏dawii jest masowa
emigracja zarobkowa jej mieszkaƒców wynoszàca ok. 600 tys. osób.

Jednym z wi´kszych problemów wewn´trznych, z jakimi boryka si´ Mo∏dawia,
jest ruch separatystyczny w Naddniestrzu. Istnienie tego quasi-paƒstwa gra-
niczàcego z Ukrainà powoduje, ˝e Mo∏dawia nie jest w stanie w pe∏ni kon-
trolowaç przep∏ywów migracyjnych przechodzàcych przez jej terytorium.
Wa˝nym krokiem na drodze do uregulowania tego problemu by∏o rozmiesz-
czenie pod koniec 2005 roku na granicy ukraiƒsko-mo∏dawskiej (w tym na
linii granicznej oddzielajàcej Ukrain´ od Naddniestrza) misji Unii Europej-
skiej wspomagajàcej kontrol´ tego odcinka granicy oraz wczeÊniejsze wzi´cie
pod kontrol´ granicy z Naddniestrzem przez w∏adze mo∏dawskie.
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4.1. Ruchy migracyjne

Od poczàtku uzyskania niepodleg∏oÊci Mo∏dawia doÊwiadcza odp∏ywu lud-
noÊci za granic´. W pierwszych latach po rozpadzie ZSRR emigranci mo∏-
dawscy wyje˝d˝ali g∏ównie do Rosji. Z czasem coraz bardziej popularne sta-
wa∏y si´ Turcja, kraje romaƒskie, a od niedawna – Niemcy, Wielka Brytania,
Irlandia. W pierwszej po∏owie lat 90. przewa˝a∏a migracja motywowana
etnicznie. W kolejnych latach, wraz z za∏amaniem spo∏eczno-gospodarczym,
zacz´∏a dominowaç emigracja zarobkowa. Gospodarka mo∏dawska po
si´gni´ciu w 1999 roku dna kryzysu zacz´∏a si´ doÊç dynamicznie rozwijaç,
mimo to liczba wyje˝d˝ajàcych do pracy za granic´ wcià˝ ros∏a.

Mo∏dawia nie cieszy si´ popularnoÊcià wÊród imigrantów. Roczne kwoty imi-
gracyjne wyznaczane przez rzàd mo∏dawski zgodnie z zasadà, ˝e coroczna
liczba imigrantów nie mo˝e przekraczaç 0,05% ogó∏u liczby ludnoÊci paƒs-
twa, zaspokajajà potrzeby cudzoziemców chcàcych si´ osiedliç. W sumie,
zgodnie z oficjalnymi danymi, w latach 1992–2004 do Mo∏dawii emigrowa∏o
18 905 obywateli obcych paƒstw, z tego 7784 w ramach ∏àczenia rodzin,
8078 osób w celach edukacyjnych i 3043 zarobkowych102. Wed∏ug wyników
spisu powszechnego z 2004 roku do tego okresu do Mo∏dawii przyby∏o: z Ukrai-
ny 77 tys. migrantów, z Rosji 76 tys., z Kazachstanu prawie 7 tys., z Bia∏orusi
prawie 4 tys., z Rumunii 2 tys., z innych paƒstw ponad 12 tys.103.

Konflikt zbrojny w Naddniestrzu i zwiàzany z tym nim chaos polityczny, po-
wa˝ny kryzys spo∏eczno-gospodarczy, wszystko to spowodowa∏o, ˝e skutecz-
na rejestracja przep∏ywów migracyjnych w Mo∏dawii by∏a utrudniona. Z tych
te˝ wzgl´dów mo∏dawskie statystyki dotyczàce migracji, szczególnie z lat
90., sà raczej skàpe.

4.1.1. Migracje etniczne
Na szlakach w´drówek o charakterze etnicznym zwiàzanych z rozpadem
ZSRR Mo∏dawia nie by∏a uwa˝ana za miejsce atrakcyjne. Decydowa∏y o tym
takie czynniki, jak: niski poziom ˝ycia, s∏abo rozwini´ty przemys∏ i nauka,
czy groêba konfliktów wewn´trznych. Jak si´ oblicza, w latach 1990–1998

102 Dane Narodowego Biura ds. Migracji RM.
103 LudnoÊç tej cz´Êci Mo∏dawii, którà kontrolujà w∏adze w Kiszyniowie, liczy 3 mln 400 tys.
(dane mo∏dawskiego spisu powszechnego), a Naddniestrze zamieszkuje ponad 500 tys. osób.
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wyjecha∏o z Mo∏dawii do innych republik b. ZSRR oko∏o 252 tys. osób, a przy-
jecha∏o z tego obszaru ok. 195,4 tys. osób104. Z Mo∏dawii wyemigrowa∏a tak˝e
znaczna cz´Êç licznej tam niegdyÊ diaspory ˝ydowskiej. Ze wzgl´du na po-
wiàzania etniczne i j´zykowe wielu Mo∏dawian wyjecha∏o na sta∏e do Rumu-
nii bàdê uzyska∏o obywatelstwo rumuƒskie, nie zrzekajàc si´ jednoczeÊnie
obywatelstwa mo∏dawskiego105.

Narodowe Biuro ds. Migracji dysponuje jedynie dok∏adnymi danymi dotyczà-
cymi osób, które przyjecha∏y do Mo∏dawii w charakterze repatriantów bàdê
impatriantów. Osoby wyje˝d˝ajàce na sta∏e powinny informowaç o tym od-
powiednie urz´dy Mo∏dawii, jednak nie zawsze wymóg ten jest spe∏niany.
Repatriacja ma charakter malejàcy (od 8005 osób w 1994 r. do 1816 osób
w 2004 r.) – co daje si´ zaobserwowaç na ca∏ym obszarze WNP. Zdecy-
dowana wi´kszoÊç repatriantów pochodzi∏a dotychczas z Rosji i Ukrainy.
W latach 1994–2002 z tych dwóch krajów pochodzi∏o prawie 90% repatrian-
tów (na ogólnà liczb´ 41 659 osób – z Rosji przyjecha∏o 21 262, a z Ukrainy
15 730 osób). W tym samym okresie wÊród repatriantów przewa˝a∏y osoby
deklarujàce narodowoÊç mo∏dawskà – 22 039 osób. Ukraiƒców by∏o 7777,
Rosjan 7188, a 4658 osób nale˝a∏o do innych narodowoÊci.
Wydaje si´, ˝e repatriacja wp∏yn´∏a na spadek liczby etnicznych Mo∏dawian
na Ukrainie, gdzie wed∏ug spisu z 2001 roku mieszka∏o ich 258,6 tys. (79,7%
w porównaniu z rokiem 1989)106. W Rosji liczba Mo∏dawian utrzymuje si´ na
sta∏ym poziomie: 173 tys. w 1989 roku i 172 tys. w 2002 roku. Osoby przy-
je˝d˝ajàce do Mo∏dawii w charakterze repatriantów otrzymujà automaty-
cznie kart´ sta∏ego pobytu i mogà liczyç na u∏atwienia w uzyskaniu obywa-
telstwa. Jednak paƒstwo nie jest w stanie udzieliç im pomocy materialnej,
co niewàtpliwie utrudnia podj´cie decyzji o powrocie do Mo∏dawii.

4.1.2. Migracje zarobkowe
Niski poziom ˝ycia (Mo∏dawia nale˝y do najbiedniejszych krajów w Europie)
i bezrobocie popychajà ludnoÊç mo∏dawskà do masowej emigracji zarobko-
wej. Brakuje dok∏adnych danych na temat liczby Mo∏dawian pracujàcych poza

104 Institute of Public Policy, Migration Policies in the Republic of Moldova, Chisinau 2004, s. 21.
105 Liczba obywateli mo∏dawskich posiadajàcych rumuƒski paszport wynosi co najmniej 500
tys. osób.
106 Zjawisko to mo˝na tak˝e t∏umaczyç zmianà samoidentyfikacji narodowej na rumuƒskà
osób wczeÊniej uwa˝ajàcych si´ za Mo∏dawian.
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granicami swego kraju, co jest zwiàzane przede wszystkim z nielegalnym
charakterem podejmowanej przez nich pracy. Ponadto wielu Mo∏dawian
posiada podwójne obywatelstwo: mo∏dawskie i rumuƒskie i przy wjeêdzie
do innych paƒstw pos∏ugujà si´ tym drugim. W mo∏dawskich mediach ope-
ruje si´ szacunkami od 600 tys. do 1 mln osób. Autorzy raportu ONZ na temat
kwestii migracyjnych w Mo∏dawii tak˝e przytaczajà liczb´ 600 tys. osób107.
Wed∏ug danych Departamentu Statystyki i Socjologii Mo∏dawii (nieuwzgl´d-
niajàcych Naddniestrza) w 2003 roku legalnie i nielegalnie poza granicami
kraju by∏o zatrudnionych oko∏o 294 tys. osób (zob. tabela 23). Przy czym
osoby zatrudnione legalnie stanowi∏y nieznaczny odsetek tej liczby, gdy˝
w latach 1993–2003 zezwolenie na podj´cie pracy poza granicami kraju uzy-
ska∏o zaledwie 6678 osób (g∏ównie w Izraelu)108. Z rezultatów spisu pow-
szechnego z paêdziernika 2004 roku wynika, ˝e poza granicami paƒstwa
(bez Naddniestrza) przebywa∏o czasowo w tym okresie 273 tys. osób.

Najpopularniejszym krajem wÊród mo∏dawskich gastarbeiterów jest Rosja.
Spowodowane jest to wieloma czynnikami: m.in. tradycjà (Mo∏dawianie
przyje˝d˝ali tu do pracy w czasach ZSRR), brakiem wiz i bariery j´zykowej
oraz ch∏onnoÊcià rosyjskiego rynku pracy. Wed∏ug niektórych szacunków,
tylko w rejonie moskiewskim przebywa ponad 200 tys. Mo∏dawian109. Wydaje
si´ jednak, ˝e o takiej liczbie mo˝emy mówiç jedynie w kontekÊcie ca∏ej
Federacji Rosyjskiej110. Do Rosji trafiajà ci, którzy majà ma∏e szanse powodze-
nia bezpoÊrednio na Zachodzie – ubo˝si i gorzej przygotowani pod wzgl´-
dem zawodowym (g∏ównie z obszarów wiejskich). Wielu z nich traktuje
prac´ w Rosji jako etap poÊredni przed próbà dostania si´ na obszar UE.

107 Migration Management Moldova, Assessment 2003, s. 4.
108 Yearbook statistics regarding migration fluxes in the Republic of Moldova, Year 2004; Dane
te nie dotyczà obszaru WNP. W Rosji, na podstawie umów mi´dzypaƒstwowych, w 2001 roku
pracowa∏o 7853 obywateli Mo∏dawii.
109 New Borders In South Eastern Europe. The Republic of Moldova, Ukraine, Romania, 2002,
s. 118.
110 Wed∏ug obliczeƒ W. Mukomie∏a, w Federacji Rosyjskiej przebywa obecnie 154 tys. migran-
tów zarobkowych z Mo∏dawii; demoscope.ru/weekly/2005/0207/tema04.php

Rok

Liczba osób

2000

138 000

2001

149 000

2002

234 000

2003

294 000

Tabela 23. Liczba obywateli Mo∏dawii pracujàcych poza granicami swego kraju

Dane Departamentu Statystyki i Socjologii Mo∏dawii
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Poza Rosjà, do najpopularniejszych paƒstw wÊród mo∏dawskich nielegalnych
imigrantów zarobkowych nale˝à kraje romaƒskie: W∏ochy (gdzie pracuje ok.
19% ogó∏u migrantów), Hiszpania, Portugalia, a tak˝e Izrael, Grecja i Turcja.
Do tej ostatniej najch´tniej udajà si´ Gagauzi, przedstawiciele blisko spo-
krewnionej z Turkami mniejszoÊci narodowej zamieszka∏ej w Mo∏dawii.

Skala emigracji zarobkowej nale˝y do najwa˝niejszych wyznaczników spo-
∏eczno-ekonomicznej sytuacji Mo∏dawii. Eksperci sà zdania, ˝e ka˝dy mo∏daw-
ski gastarbeiter jest w stanie przekazaç do ojczyzny co najmniej 1000 USD
rocznie. Przy skali zjawiska daje to sumy porównywalne z 30% produktu kra-
jowego brutto kraju. Wed∏ug danych Mi´dzynarodowego Funduszu Waluto-
wego w 2004 roku obywatele mo∏dawscy pracujàcy za granicà przes∏ali do
kraju ok. 700 mln USD. Emigracja zarobkowa zwiàzana jest tak˝e z wieloma
negatywami, poczynajàc od drena˝u zasobów si∏y roboczej z mo∏dawskiego
rynku pracy (poza granicami kraju mo˝e pracowaç 30–40% czynnych zawo-
dowo Mo∏dawian), poprzez rozwój zorganizowanej przest´pczoÊci, po pot´-
gowanie negatywnych zjawisk demograficznych.

4.1.3. Mo∏dawia jako szlak nielegalnej migracji
Po∏o˝enie geograficzne sprawia, ˝e Mo∏dawia nie mo˝e byç uwa˝ana za
dogodne miejsce na szlaku nielegalnej migracji z Azji do Unii Europejskiej.
¸atwiejsze do sforsowania sà granice bezpoÊrednio graniczàcej z obszarem
UE Ukrainy. Sytuacja w tym wzgl´dzie mo˝e ulec pogorszeniu, gdy˝ do UE
wesz∏a graniczàca z Mo∏dawià Rumunia. Ponadto czynnikiem wzmacniajà-
cym ryzyko nielegalnej migracji jest brak kontroli w∏adz mo∏dawskich nad
cz´Êcià swojego terytorium. Miejscowi eksperci zauwa˝ajà, ˝e jeden ze szla-
ków przemytu ludzi z Ukrainy wiedzie przez Naddniestrze, Mo∏dawi´, a na-
st´pnie Rumuni´.

Wed∏ug danych S∏u˝by Bezpieczeƒstwa i Informacji Republiki Mo∏dawskiej
w latach 1992–2002 zatrzymano i wydalono z tego kraju ponad 15 tys. niele-
galnych imigrantów, których celem by∏o przedarcie si´ na Zachód przez gra-
nic´ z Rumunià111. Osób zatrzymanych bezpoÊrednio przy próbie przekrocze-
nia granicy rumuƒskiej by∏o jednak znacznie mniej: w roku 1997 – oko∏o 200
przypadków, w 1998 – oko∏o 250 przypadków, a w 1999 – oko∏o 290 przy-

111 New Borders In South Eastern Europe. The Republic of Moldova, Ukraine, Romania, 2002,
s. 118.
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padków. W roku 2001, po wzi´ciu przez funkcjonariuszy mo∏dawskiej S∏u˝by
Granicznej pod kontrol´ równie˝ odcinka granicy z Ukrainà, liczba osób za-
trzymanych wzros∏a do 578112.

Lepsza kontrola granic Republiki Mo∏dawskiej sprawi∏a, ˝e grupy trudniàce
si´ przemytem nielegalnych imigrantów zacz´∏y si´ profesjonalizowaç. Pro-
ces ten sta∏ si´ szczególnie widoczny od 2001 roku. W 2004 roku uda∏o si´
rozbiç dwa kana∏y przerzutu imigrantów przez terytorium Mo∏dawii, z któ-
rych korzystali g∏ównie obywatele Indii. Zdaniem miejscowych ekspertów,
przyczyni∏o si´ to do znacznego spadku intensywnoÊci podejmowanych prób
przerzutu grup nielegalnych imigrantów przez Mo∏dawi´.

Odr´bnym problemem zwiàzanym z nielegalnà migracjà zarobkowà jest han-
del ludêmi, szczególnie m∏odymi kobietami, które sà zmuszane przez zorga-
nizowane grupy przest´pcze do prostytucji. Skala tego zjawiska jest trudna do
oszacowania. W latach 2000–2005 (do maja) Mi´dzynarodowa Organizacja
Migracji udzieli∏a pomocy 1581 ofiarom tego procederu, jednak – jak przyz-
najà eksperci – jest to zaledwie wierzcho∏ek góry lodowej113. Kobiety z Mo∏-
dawii by∏y szczególnie ch´tnie przerzucane na teren by∏ej Jugos∏awii – oko∏o
70% ofiar „pracowa∏o” w Macedonii, BoÊni i Hercegowinie oraz Kosowie,
gdzie w domach publicznych obs∏ugiwa∏y m.in. ˝o∏nierzy z si∏ ONZ. Obecnie
geografia tego procederu si´ zmienia, obywatelki Mo∏dawii sà coraz cz´Êciej
przemycane do Turcji i Rosji.

4.1.4. Uchodêcy i osoby wewn´trznie przesiedlone
Z problemem uchodêców Mo∏dawia zetkn´∏a si´ ju˝ na poczàtku lat 90. Byli to
m.in. uciekinierzy z terenów obj´tych konfliktem zbrojnym w Naddniestrzu
(ok. 51 tys. uchodêców wewn´trznych oraz ponad 80 tys., które uciek∏y za gra-
nic´, g∏ównie na Ukrain´)114, ofiary konfliktów na obszarze by∏ego ZSRR (Arme-
nia, Gruzja), jak i poza jego granicami (Afganistan). Wi´kszoÊç osób wewn´trz-
nie przesiedlonych na terenie Mo∏dawii powróci∏a do miejsc sta∏ego zamiesz-
kania, ale zdaniem w∏adz mo∏dawskich w kraju nadal przebywa ok. 25 tys.
osób wewn´trznie przesiedlonych (IDPs) – ofiar konfliktu naddniestrzaƒ-
skiego115. IOM w swoich statystykach nie uwzgl´dnia tej grupy osób.

112 Tam˝e, s. 124.
113 IOM Chisinau Counter-trafficking Unit.
114 Dane UNHCR.
115 Stan na 2004 rok.
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W latach 90. za procedur´ uchodêczà w Mo∏dawii odpowiada∏ UNHCR; do-
piero w latach 2002–2003 funkcj´ t´ przej´∏y w∏adze mo∏dawskie. Liczba
uchodêców lub osób o podobnym statusie przebywajàcych na terytorium
Mo∏dawii jest stosunkowo niewielka. Wed∏ug danych Wysokiego Komisarza
ds. Uchodêców, od poczàtku istnienia biura UNHCR w Kiszyniowie (1997) do
1 stycznia 2003 roku zarejestrowano 688 spraw (951 osób), z tego w 123 spra-
wach (266 osób) przyznano status uchodêcy. Wed∏ug danych na koniec 2004
roku na terenie Mo∏dawii przebywa∏o 175 osób majàcych status uchodêcy. Naj-
wi´kszà grup´ narodowoÊciowà stanowili wÊród nich Czeczeni – 32 osoby.
I o ile UNHCR przyznawa∏o im wczeÊniej status uchodêców, o tyle obecnie
w∏adze mo∏dawskie ograniczajà si´ do przyznania Czeczenom statusu huma-
nitarnego116. Inne liczniejsze grupy narodowoÊciowe wÊród uchodêców to Sy-
ryjczycy, Palestyƒczycy, Sudaƒczycy i Ormianie. Natomiast zgodnie z, o rok póê-
niejszà, statystykà przytoczonà przez UNHCR pod koniec 2005 roku w Mo∏-
dawii przebywa∏o 84 uchodêców, którym przyznano status uchodêcy zgodnie
z Konwencjà Genewskà oraz 148 osób, znajdujàcych si´ w trakcie procedury
uchodêczej117.

Z wielu wzgl´dów Mo∏dawia nie jest atrakcyjna dla potencjalnych uchodê-
ców, chocia˝ nie mo˝na wykluczyç, ˝e rozszerzenie UE o Rumuni´ i Bu∏gari´
mo˝e wp∏ynàç na wzrost liczby osób poszukujàcych azylu w Mo∏dawii
w celu przedostania si´ na obszar Unii Europejskiej.

4.2. Polityka migracyjna

W Mo∏dawii istniejà zarówno doÊç rozbudowane struktury rzàdowe zajmu-
jàce si´ kwestiami migracyjnymi, jak i paƒstwowe dokumenty koncepcyjne
poÊwi´cone tym zagadnieniom. Zmiana jakoÊciowa, jaka nastàpi∏a w tym
wzgl´dzie przed paroma laty, niewàtpliwie zosta∏a spowodowana bardziej
jednoznacznà orientacjà mo∏dawskiej polityki zagranicznej na UE, jak te˝
wzrastajàcym znaczeniem zjawiska emigracji zarobkowej. Mo˝na mieç zas-
trze˝enia co do efektywnoÊci i profesjonalizmu odpowiednich urz´dów mo∏-
dawskich, jednak jest to doÊç powszechna niemoc struktur paƒstwowych na
obszarze b. ZSRR. Wiele opóênieƒ i zaniedbaƒ wynika tak˝e z niedostatecz-

116 W lutym 2004 roku szesnastu Czeczenów, którym odmówiono przyznania statusu uchodê-
ców, og∏osi∏o protest g∏odowy.
117 UNHCR 2005 Global Refugee Trends.
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nego finansowania. G∏ównà s∏aboÊcià polityki Mo∏dawii jest brak efektyw-
nego systemu rejestracji przep∏ywów migracyjnych.

4.2.1. Ewolucja
Mo∏dawia doÊç szybko przystàpi∏a do tworzenia podstaw prawno-organiza-
cyjnych samodzielnej polityki w dziedzinie migracji. Ju˝ 19 grudnia 1990
roku zosta∏a przyj´ta ustawa o migracji, zgodnie z którà w ramach Mini-
sterstwa Pracy i Opieki Spo∏ecznej (MPiOS) zosta∏ utworzony Departament
ds. Migracji. W kolejnych latach Mo∏dawia przyj´∏a podstawowe akty prawne
regulujàce sfer´ migracji, w tym prawo o obywatelstwie (1991), o wjeêdzie
i wyjeêdzie (1994) oraz o statusie prawnym cudzoziemców i apatrydów (1994).

Rosnàca migracja ekonomiczna mieszkaƒców zmusi∏a w∏adze Mo∏dawii do
podj´cia si´ wypracowania jednolitego systemu zarzàdzania migracjami.
W 2001 roku utworzono Paƒstwowà S∏u˝b´ ds. Migracji (która od tamtej pory
rozszerzy∏a swoje kompetencje i dwukrotnie zmieni∏a nazw´ – obecnie funk-
cjonuje jako Narodowe Biuro ds. Migracji). W tym samym roku utworzono
Narodowy Komitet ds. Zwalczania Handlu Ludêmi. W 2002 roku w∏adze mo∏-
dawskie ratyfikowa∏y Konwencj´ Genewskà oraz rozpocz´∏y proces tworze-
nia systemu ochrony uchodêców (powo∏anie komórki odpowiedzialnej za
post´powania uchodêcze, budowa pierwszego oÊrodka dla uchodêców).
W tym samym roku opracowano dwa g∏ówne dokumenty z dziedziny mi-
gracji: w listopadzie – koncepcj´ polityki migracyjnej, a w grudniu – nowà
ustaw´ o migracji.

Koncepcja polityki migracyjnej precyzowa∏a zasady, zadania i priorytety po-
lityki migracyjnej paƒstwa. Za podstawowe zadania tej polityki uznano: dos-
tosowanie prawa w dziedzinie migracji do standardów Êwiatowych; rozwi-
janie wspó∏pracy z organizacjami mi´dzynarodowymi; doskonalenie koordy-
nacji i efektywnoÊci wdra˝ania polityki migracyjnej, stworzenie rzàdowego
oÊrodka koordynujàcego t´ polityk´; podpisanie umów z paƒstwami, w któ-
rych pracujà obywatele Republiki Mo∏dawskiej, tak, aby zapewniç im posza-
nowanie ich praw i lepszà opiek´; stworzenie warunków reintegracji spo-
∏ecznej imigrantów i repatriantów; stworzenie bazy danych rejestrujàcej
ruchy migracyjne.

Cz´Êç nakreÊlonych przez koncepcj´ priorytetów zosta∏o zrealizowanych.
W sierpniu 2003 roku utworzono Departament ds. Migracji – nowy organ,
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który mia∏ koordynowaç polityk´ paƒstwowà w sferze migracji. Stworzono
podstawy narodowego systemu w sferze azylu i uchodêstwa. Zaktywizo-
wano dzia∏ania majàce na celu legalizacj´ statusu mo∏dawskich migrantów
zarobkowych oraz ustanowiono system kontroli nad firmami zajmujàcymi
si´ wysy∏aniem ludzi do pracy za granic´. Zaj´to si´ tak˝e zwalczaniem
nielegalnej migracji oraz handlu kobietami – w listopadzie 2001 roku pow-
sta∏ Narodowy Komitet ds. Walki z Handlem Ludêmi. Najwi´cej problemów
sprawia realizacja tych zadaƒ, które wià˝à si´ z du˝ymi nak∏adami finan-
sowymi, na przyk∏ad stworzenie sprawnie funkcjonujàcych baz danych
przep∏ywów migracyjnych. Brakuje te˝ skutecznego systemu przetrzymywa-
nia i identyfikacji nielegalnych migrantów, co utrudnia, a niekiedy uniemo˝-
liwia ich deportacj´.

4.2.2. Struktury
Narodowe Biuro ds. Migracji (NBM), które powsta∏o w po∏owie 2005 roku
z przemianowania Departamentu ds. Migracji, jest g∏ównym organem odpo-
wiedzialnym za realizacj´ zadaƒ zwiàzanych ze sferà migracji i uchodêstwa.
Do g∏ównych zadaƒ Narodowego Biura nale˝à:
– dba∏oÊç o realizowanie przez paƒstwo jednolitej polityki migracyjnej;
– wspó∏dzia∏anie w harmonizacji narodowego ustawodawstwa w dziedzinie
migracji z ustawodawstwem mi´dzynarodowym;
– tworzenie baz danych o wszystkich kategoriach imigrantów;
– przygotowywanie dokumentów rzàdowych dotyczàcych kwestii migra-
cyjnych;
– prognozowanie i kierowanie potokami migracyjnymi;
– kontrolowanie, z udzia∏em kompetentnych organów, systemu ewidencji
wjazdów i wyjazdów cudzoziemców.

O ile Narodowe Biuro ds. Migracji Mo∏dawii zajmuje si´ ca∏oÊcià spraw zwià-
zanych z problemem migracji, o tyle inne urz´dy paƒstwowe koncentrujà
si´ na wybranych zagadnieniach, szczególnie dotyczàcych bezpieczeƒstwa.
W tym kontekÊcie nale˝y wymieniç S∏u˝b´ Informacji i Bezpieczeƒstwa,
S∏u˝b´ Granicznà oraz Ministerstwo Spraw Wewn´trznych.
W ramach MSW funkcjonuje Zarzàd ds. Nielegalnej Migracji. Zajmuje si´ on
przest´pstwami i wykroczeniami administracyjnymi pope∏nianymi przez
cudzoziemców i na cudzoziemcach, kontrolà legalnoÊci ich pobytu w Mo∏-
dawii oraz organizacjà deportacji.
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Specyficznà rol´ w polityce migracyjnej Mo∏dawii pe∏ni Ministerstwo Rozwoju
Informatycznego (MRI). Od 2001 roku, jako samodzielny urzàd, MRI wydaje
dokumenty niezb´dne do legalizacji pobytu cudzoziemców, a tak˝e prowadzi
centralny spis ludnoÊci.

4.2.3. Wspó∏praca mi´dzynarodowa
Mo∏dawia jest aktywnym uczestnikiem mi´dzynarodowych przedsi´wzi´ç
migracyjnych, co jest warunkowane przez jej status kraju wysy∏ajàcego
migrantów i uzale˝nionego od transferów finansowych od swoich obywa-
teli pracujàcych za granicà, a tak˝e przez jej dà˝enie do uzyskania wsparcia
zewn´trznego w procesie tworzenia systemu zarzàdzania migracjà. Podobnie
jak w przypadku innych paƒstw omawianego obszaru, dwa g∏ówne kierun-
ki aktywnoÊci zewn´trznej Kiszyniowa to: Rosja i obszar WNP oraz UE i jej
kraje cz∏onkowskie.

Polityka Mo∏dawii wobec Rosji ma ambiwalentny charakter – z jednej strony
Kiszyniów dà˝y do zachowania dobrych relacji z Rosjà, które umo˝liwiajà
mo∏dawskim gastarbeiterom swobodnà prac´ w Rosji, a z drugiej – do jak
najszybszej likwidacji niezale˝noÊci Naddniestrza, co stoi w sprzecznoÊci
z rosyjskimi planami w stosunku do tego terytorium. Kwestia migrantów
zarobkowych stanowi wa˝ny potencjalny instrument nacisku na Mo∏dawi´
– w lutym 2005 roku, przed wyborami parlamentarnymi w Mo∏dawii, rosyjs-
ka Duma Paƒstwowa zagrozi∏a wprowadzeniem obowiàzku wizowego dla jej
obywateli. W 1993 roku Mo∏dawia zawar∏a porozumienie z Rosjà o migracji
pracowniczej, jednak jej pracownicy zazwyczaj pracujà w Rosji nielegalnie.
Podobne umowy Mo∏dawia podpisa∏a z Ukrainà i Bia∏orusià. Ponadto Kiszy-
niów jest sygnatariuszem wszystkich wa˝niejszych umów Wspólnoty Nie-
podleg∏ych Paƒstw dotyczàcych wspó∏pracy w kwestiach granicznych i mi-
gracyjnych.

Wraz z reorientacjà polityki zagranicznej Mo∏dawii oraz zwi´kszaniem si´
roli paƒstw cz∏onkowskich UE w procesie emigracji mo∏dawskiej si∏y roboczej
wzros∏o znaczenie europejskiego wektora polityki migracyjnej Mo∏dawii.
W ramach EPS 22 lutego 2005 roku Mo∏dawia i Unia Europejska podpisa∏y
Plan Dzia∏aƒ, którego istotnà cz´Êç stanowià kwestie migracyjne. UE zobowià-
za∏a si´ w nim do udzielenia Mo∏dawii pomocy doradczej i finansowej w celu
ustanowienia bardziej efektywnego systemu zarzàdzania migracjami.
Natomiast Kiszyniów zadeklarowa∏, ˝e jego priorytetami b´dà m.in.: utwo-
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rzenie elektronicznej bazy danych monitorujàcej przep∏ywy migracyjne
z i do Mo∏dawii, przyj´cie Narodowego Planu Dzia∏aƒ w sferze Migracji
i Azylu oraz dostosowanie prawodawstwa do standardów mi´dzynaro-
dowych. Mo∏dawia uczestniczy tak˝e w programach pomocowych UE z dzie-
dziny migracji i ochrony granic. Od grudnia 2005 roku na mo∏dawsko-
-ukraiƒskiej granicy funkcjonuje specjalna misja unijna – Misja Graniczna UE
dla Mo∏dawii i Ukrainy (EUBAM), która szkoli i doradza miejscowym s∏u˝bom
granicznym i celnym. W lipcu 2006 roku postanowiono o rozszerzeniu za-
kresu misji. Zdecydowano poÊwi´ciç wi´cej uwagi m.in. granicy wewn´trznej
pomi´dzy Mo∏dawià i Naddniestrzem. Strategicznym celem Mo∏dawii w jej
relacjach z UE jest tak˝e zliberalizowanie re˝imu wizowego.

Podobnie jak Ukraina, Mo∏dawia dà˝y do zawarcia z paƒstwami, w których
pracujà jej obywatele, porozumieƒ dotyczàcych migracji zarobkowej. Takà
umow´ zawar∏a z W∏ochami; przygotowane do podpisu sà porozumienia
m.in. z: Portugalià, Hiszpanià, Grecjà, krajami Beneluksu118. W celu posze-
rzania kr´gu paƒstw gotowych do zawarcia tego typu umów, Mo∏dawia
ch´tnie przyst´puje do porozumieƒ o readmisji, jednak zazwyczaj zgadza
si´ jedynie na przyjmowanie w∏asnych obywateli.

Kiszyniów doÊç aktywnie wspó∏pracuje w dziedzinie migracji i granic z mi´-
dzynarodowymi organizacjami uniwersalnymi, takimi jak: IOM, ILO czy
UNHCR, majàcymi w tym kraju swoje przedstawicielstwa. Mo∏dawia uczest-
niczy tak˝e w pracach grupy ds. zwalczania handlu ludêmi funkcjonujàcej
w ramach Paktu StabilnoÊci dla Europy Po∏udniowo-Wschodniej. Jest te˝
cz∏onkiem procesu Söderköping oraz procesu budapeszteƒskiego, a tak˝e syg-
natariuszem wa˝niejszych konwencji mi´dzynarodowych regulujàcych sfer´
migracji i azylu.

4.3. Wnioski

Od momentu rozpadu ZSRR Mo∏dawia ma ujemny bilans migracyjny. Jest
krajem pochodzenia licznych emigrantów zarobkowych oraz ofiar handlu
ludêmi, jednak sama le˝y na uboczu g∏ównych ruchów migracyjnych na ob-
szarze WNP. Sytuacja ta mo˝e ulec zmianie w  zwiàzku z rozszerzeniem UE

118 Informacj´ podano za ICMPD.
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o Rumuni´ i Bu∏gari´. Sprzyjajà temu tak˝e: s∏aba ochrona granicy paƒstwowej
oraz brak kontroli nad naddniestrzaƒskim odcinkiem granicy z Ukrainà.

Skala emigracji zarobkowej nale˝y do najwa˝niejszych problemów spo∏ecz-
no-ekonomicznych Mo∏dawii. Jak si´ oblicza, poza granicami kraju pracuje,
zwykle nielegalnie, 600 tys. Mo∏dawian, co stanowi znaczàcy odsetek ludnoÊci
czynnej zawodowo tego niewielkiego kraju. Nic nie wskazuje na to, by w naj-
bli˝szej przysz∏oÊci trend ten uleg∏ zmianie. G∏ównym paƒstwem docelowym
dla mo∏dawskich gastarbeiterów jest Rosja, a w UE – W∏ochy, nast´pnie
Portugalia i Grecja.
W∏adze Mo∏dawii dà˝à do obj´cia kontrolà migracji zarobkowej, m.in. poprzez
podpisywanie umów mi´dzynarodowych legalizujàcych pobyt i zatrudnie-
nie Mo∏dawian za granicà oraz umo˝liwiajàcych wysy∏anie pracowników do
uzgodnionych wczeÊniej, legalnych miejsc pracy. Wyzwaniem o strategicznym
znaczeniu jest tak˝e odpowiednie wykorzystanie pokaênych transferów finan-
sowych przesy∏anych przez emigrantów rodzinom pozostajàcych w kraju,
tak aby by∏y przeznaczane nie tylko na konsumpcj´, lecz tak˝e na inwestycje
i rozwój przedsi´biorczoÊci.

W Mo∏dawii istniejà ju˝ zarówno doÊç rozbudowane struktury rzàdowe zaj-
mujàce si´ kwestiami migracyjnymi, jak i podstawowe dokumenty koncep-
cyjne poÊwi´cone tym zagadnieniom. Brakuje jednak skutecznych mecha-
nizmów implementacyjnych, m.in. w sferze rejestrowania przep∏ywów mi-
gracyjnych czy zwalczania nielegalnej migracji. Wiele zaniedbaƒ i opóênieƒ
w dziedzinie w migracji wynika z niedostatecznego finansowania, niskiej
efektywnoÊci biurokracji oraz trudnoÊci koordynacyjnych.

Szans´ na uporzàdkowanie systemu zarzàdzania migracjami oraz polepsze-
nie kontroli granic stwarza wspó∏praca Mo∏dawii z Unià Europejskà. Pod
koniec 2005 roku UE zainicjowa∏a dzia∏alnoÊç misji wspomagajàcej kontrol´
granicy mo∏dawsko-ukraiƒskiej. Propozycje udzielania Mo∏dawii pomocy
w ulepszeniu systemu zarzàdzania migracjami zawiera Plan Dzia∏aƒ UE–
–Mo∏dawia, realizowany w ramach Europejskiej Polityki Sàsiedztwa. Rzàd
w Kiszyniowie zabiega równie˝ o zliberalizowanie re˝imu wizowego w ruchu
osobowym z UE.
Dla Mo∏dawii kluczowe pozostajà tak˝e stosunki z Rosjà. Jest ona najwi´k-
szym rynkiem pracy dla mo∏dawskich emigrantów zarobkowych, a jej wp∏yw
na sytuacj´ w Naddniestrzu trudno przeceniç. Ch´ç zapewniania przez Kiszy-
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niów swoim migrantom swobodnego dost´pu do rynku pracy w Rosji i w in-
nych krajach WNP determinuje jego uczestnictwo w umowach z dziedziny
migracji przyjmowanych w ramach Wspólnoty Niepodleg∏ych Paƒstw.

5. AZERBEJD˚AN

Paƒstwa Kaukazu Po∏udniowego nale˝à do tej grupy paƒstw obszaru WNP,
na których migracje i uchodêstwo odcisn´∏y najwi´ksze pi´tno. Konflikty
zbrojne, przeÊladowania etniczne, nag∏e pogorszenie si´ sytuacji spo∏eczno-
-gospodarczej, wszystko to spowodowa∏o, ˝e ludnoÊç tego regionu masowo
opuszcza∏a swoje ojczyzny. Migracje sta∏y si´ te˝ podstawowym czynnikiem
procesu tworzenia niepodleg∏ych paƒstw kaukaskich, sformowanych na pod-
stawie kryterium etnicznego.

Sytuacja migracyjna najwi´kszego w tym regionie i najbardziej ludnego
Azerbejd˝anu jest nieco lepsza ni˝ sàsiadujàcych z nim Gruzji i Armenii,
w których to emigracja mieszkaƒców doprowadzi∏a do bardzo powa˝nych
i nieodwracalnych skutków demograficznych. Kolejna cecha charakterysty-
czna dla Azerbejd˝anu wynika z jego strategicznego po∏o˝enia geograficz-
nego. Przez ten kraj przebiegajà wa˝ne szlaki tranzytu nielegalnych migran-
tów z Bliskiego Wschodu oraz Azji Po∏udniowej. Odmiennie ni˝ w innych
paƒstwach regionu przedstawia si´ te˝ kwestia uchodêców i osób wewn´trz-
nie przesiedlonych. Azerbejd˝an przyjà∏ najwi´kszà spoÊród paƒstw kaukas-
kich liczb´ ofiar konfliktów etnicznych.

5.1. Ruchy migracyjne

Azerbejd˝an jest krajem o znacznej przewadze ruchów o charakterze emi-
gracyjnym nad imigracyjnymi oraz o du˝ej dynamice migracyjnej. Najbardziej
intensywne ruchy ludnoÊci wystàpi∏y na poczàtku lat 90., w nast´pstwie
wybuchu konfliktu karabaskiego. W póêniejszych latach ich dynamika zmniej-
sza∏a si´ stopniowo. Zgodnie z oficjalnymi danymi, w rekordowym 1990 roku
kraj opuÊci∏o 137 tys. osób, a przyjecha∏o do niego 84 tys. osób, z kolei w 2004
roku za granic´ wyjecha∏o jedynie 2,8 tys. osób, a przyjecha∏o 2,4 tys. (zob.
tabela 24). Trudno okreÊliç rzeczywistà wielkoÊç ruchów migracyjnych prze-
chodzàcych przez Azerbejd˝an, gdy˝ z racji dominujàcego nieregularnego
charakteru przep∏ywów, du˝a ich cz´Êç nie zosta∏a uchwycona przez statys-
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tyki migracyjne. Zdecydowana wi´kszoÊç wymiany migracyjnej Azerbejd˝a-
nu przypada na paƒstwa WNP, w tym g∏ównie na Rosj´ (z rosyjskiego spisu
powszechnego z 2002 roku wynika, ˝e od 1989 roku liczba Azerów w Rosji
wzros∏a dwukrotnie), w mniejszym stopniu na Ukrain´, Bia∏oruÊ, Kazach-
stan. Pozosta∏e kraje, do których wyje˝d˝ajà mieszkaƒcy Azerbejd˝anu, to:
Turcja, Izrael, USA, paƒstwa Europy Zachodniej.

Obecny bilans migracyjny Azerbejd˝anu, co prawda ujemny, jest wielokrot-
nie ni˝szy od tego, jaki odnotowywano na poczàtku lat 90. Rozwój gospo-
darczy oparty g∏ównie na wydobyciu surowców energetycznych powoduje,
i˝ Azerbejd˝an odnotowuje niewielkà imigracj´ ekonomicznà, g∏ównie do
pracy w sektorze naftowym. Zgodnie z danymi Ministerstwa Pracy i Ochrony
Spo∏ecznej LudnoÊci, w latach 1995–2004 do Azerbejd˝anu imigrowa∏o oko∏o
42 tys. osób, w tym g∏ównie obywatele Rosji, Gruzji i Ukrainy.

Rok

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Ogó∏em

Imigranci

84,3

66,3

35,7

16,3

8,6

6,2

5,8

7,5

5,4

4,8

4,4

2,6

1,2

2,5

2,4

254,0

Emigranci

137,9

106,4

49,9

28,5

19,6

16,0

13,2

15,7

10,5

9,1

9,9

7,3

4,3

3,8

2,8

434,9

Saldo migracji

-53,6

-40,1

-14,2

-12,2

-11,0

-9,8

-7,4

-8,2

-5,1

-4,3

-5,5

-4,7

-3,1

-1,3

-0,4

-180,9

Tabela 24. Bilans migracyjny Azerbejd˝anu w latach 1990–2004 (w tys. osób)

Dane Paƒstwowego Komitetu Statycznego Azerbejd˝anu119

119 Obliczany na podstawie danych dostarczanych przez lokalne OWIR-y (Oddzia∏y Wiz i Reje-
stracji).
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5.1.1. Migracje etniczne
Masowe migracje etniczne, jakie wystàpi∏y w Azerbejd˝anie w pierwszych
latach po uzyskaniu przez niego niepodleg∏oÊci, mia∏y dwie podstawowe
przyczyny: (1) wybuch konfliktu zbrojnego w Górskim Karabachu i zwiàzane
z tym czystki etnicznie oraz przeÊladowania; (2) rozpad ZSRR, który wywo∏a∏
wielkie przemieszczania ludnoÊci. W wypadku ludnoÊci uciekajàcej z rejo-
nów obj´tych wojnà lub miejsc pogromu by∏a to migracja przymusowa,
a w przypadku ludnoÊci udajàcej si´ do swoich nowo powsta∏ych ojczyzn
mia∏a raczej charakter repatriacji lub impatriacji. Niezale˝nie od stopnia dobro-
wolnoÊci przemieszczeƒ pierwsza fala migracji, która przetoczy∏a si´ przez
Azerbejd˝an, by∏a bezsprzecznie uwarunkowana etnicznie.

Migracja etniczna w Azerbejd˝anie przyj´∏a dwie zasadnicze formy. Azer-
bejd˝an opuszczali masowo Ormianie oraz, w mniejszym stopniu, przedsta-
wiciele narodowoÊci s∏owiaƒskich. Wyjecha∏a niemal ca∏a populacja Ormian
(wed∏ug danych azerbejd˝aƒskich ok. 270-tysi´czna)120. Nap∏ywali zaÊ etniczni
Azerowie z terenów Armenii, z zaj´tego przez Ormian Górskiego Karabachu
oraz z obszarów etnicznie azerskich, które tak˝e przesz∏y w r´ce ormiaƒskie.
WÊród imigrantów znaleêli si´ tak˝e uciekajàcy z Uzbekistanu Turcy mes-
chetyƒscy oraz Kurdowie. Cz´Êç uchodêców emigrowa∏a nast´pnie do krajów
trzecich, g∏ównie do Rosji.

Pierwsi uciekinierzy zacz´li przybywaç z Armenii na terytorium radziec-
kiego Azerbejd˝anu ju˝ w 1987 roku. Swój szczyt emigracja do Azerbejd˝anu
osiàgn´∏a w latach 1990–1991. Zgodnie z danymi Paƒstwowego Komitetu Sta-
tystycznego Azerbejd˝anu, we wrzeÊniu 1990 roku by∏o zarejestrowanych
205 tys. uchodêców z Armenii i 29 tys. z Uzbekistanu121. W latach 1993–1994
przewa˝a∏a migracja wewn´trzna, ludnoÊç azerska masowo opuszcza∏a zaj´te
przez separatystów ormiaƒskich tereny wokó∏ Górskiego Karabachu. Pod ko-
niec 1993 roku w Azerbejd˝anie by∏o zarejestrowanych 779 tys. osób we-
wn´trznie przesiedlonych, które uciek∏y z Górskiego Karabachu. Liczba ta nie
wydaje si´ zbyt wiarygodna – mo˝e byç zawy˝ona, gdy˝ uciekinierzy cz´sto
rejestrowali si´ w kilku miejscach.

120 Wed∏ug danych armeƒskich w latach 1988–1993 z Azerbejd˝anu wyjecha∏o ok. 330 tys.
Ormian.
121 Na sta∏e w Azerbejd˝anie pozosta∏a mniejsza liczba tych uchodêców. Ich cz´Êç zdecydowa∏a
si´ na dalszà emigracj´; dane za: A. Junusow, „Etnodiemograficzeskije processy na Ju˝nom Kaw-
kazie w postsowietskij pieriod”, Kawkazskij Sbornik 2005, T. 2, s. 260.
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Specyficznà grupà repatriantów, która opuÊci∏a Azerbejd˝an na fali migracji
motywowanej etnicznie, byli Rosjanie (zgodnie z danymi spisów powszech-
nych z 1989 roku i 1999 roku liczba Rosjan w Azerbejd˝anie zmniejszy∏a si´
w tym okresie o ok. 64%)122 oraz, w mniejszym stopniu, przedstawiciele in-
nych narodowoÊci s∏owiaƒskich. Podobnie jak inne kraje obszaru WNP, Azer-
bejd˝an opuÊci∏a równie˝ prawie ca∏a populacja ˝ydowska. Wzros∏a nato-
miast liczba Turków oraz nieznacznie Gruzinów i Kurdów.

Przep∏ywy migracyjne o charakterze etnicznym zasadniczo si´ ju˝ wyczer-
pa∏y. Pewnym wyjàtkiem od tej regu∏y mo˝e byç jednak przyjazd etnicznych
Azerów z pó∏nocnego Iranu (w regionie tym zamieszkuje ok. 20-milionowa
mniejszoÊç azerska) w przypadku dalszego pogarszania si´ sytuacji bezpie-
czeƒstwa wokó∏ Iranu. Jak donoszà oficjalne êród∏a, w porównaniu do po-
przednich lat w 2005 roku, znaczàco zwi´kszy∏a si´ liczba obywateli Iranu
odwiedzajàcych Azerbejd˝an. Media donoszà tak˝e o masowym wykupywa-
niu przez przybyszy z Iranu nieruchomoÊci, czemu zaprzeczajà jednak w∏adze
Azerbejd˝anu123.

5.1.2. Migracje zarobkowe
Jak szacujà miejscowi eksperci, z Azerbejd˝anu do pracy wyjecha∏o od 1 mln
do 1,5 mln osób (spoÊród 8,4 mln mieszkaƒców). Jeden z ekspertów, A. Junu-
sow uwa˝a jednak, ˝e w samej Rosji mo˝e pracowaç nawet 2 mln obywateli
Azerbejd˝anu, wi´kszoÊç nielegalnie124. Natomiast wed∏ug obliczeƒ rosyjskie-
go badacza W. Mukomie∏a azerbejd˝aƒskich migrantów zarobkowych w Rosji
jest ok. 1 mln125. Liczby podawane przez êród∏a oficjalne sà wielokrotnie
mniejsze. W 1999 roku w∏adze azerbejd˝aƒskie przytoczy∏y szacunki, z któ-
rych wynika∏o, ˝e do pracy w Rosji wyjecha∏o ok. 800 tys. emigrantów z Azer-
bejd˝anu. Zgodnie z danymi Ministerstwa Pracy i Ochrony Spo∏ecznej Lud-
noÊci, w latach 1995–2004 z Azerbejd˝anu oficjalnie wyemigrowa∏o 90 836
osób, z czego do krajów WNP 84 423 (w tym do Rosji – 70 500). Wydaje si´,
i˝ liczba ta nie odzwierciedla rzeczywistych przep∏ywów migracyjnych. Do-
tyczy tylko tych osób, które wymeldowa∏y si´ z miejsca zamieszkania, pod-

124 O 250,6 tys. osób.
125 Day.az, 17.05.2006.
126 A. Junusow, „Etnodiemograficzeskije procesy...”, op. cit., s. 264.
127 W∏adimir Mukomie∏, „Skolko w Rossii niezakonnych migrantow?”, Demoscope Weekly,
20.07–14.08. 2005.
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czas gdy wi´kszoÊç emigrantów nadal utrzymuje w Azerbejd˝anie mieszka-
nia oraz ma tam najbli˝szà rodzin´.

W pierwszych latach po upadku ZSRR emigranci z Azerbejd˝anu wyje˝d˝ali
w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci do Rosji lub innych krajów poradzieckich. W dru-
giej po∏owie lat 90. coraz popularniejsze sta∏y si´ wyjazdy do Turcji, Iranu,
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a tak˝e paƒstw Europy Zachodniej. Jed-
nak ca∏y czas g∏ównym krajem docelowym pozostaje Rosja. Do Turcji wyje˝-
d˝ajà zw∏aszcza mieszkaƒcy Nachiczewanu.

5.1.3. Azerbejd˝an jako szlak nielegalnej migracji
Trudno jest oszacowaç liczb´ nielegalnych imigrantów w Azerbejd˝anie, nie-
które miejscowe szacunki mówià nawet o 70–100 tys. osób. Nielegalni imi-
granci w Azerbejd˝anie to cz´sto migranci tranzytowi, próbujàcy si´ przedo-
staç do Europy. Azerbejd˝an zajmuje kluczowe miejsce wÊród paƒstw Kauka-
zu Po∏udniowego na szlaku nielegalnej migracji tranzytowej z Azji do Europy,
co wynika m.in. z jego centralnego po∏o˝enia geograficznego, posiadania d∏u-
giej, trudnej do ochrony granicy z Iranem, bliskoÊci kulturowej z imigrantami
z Bliskiego Wschodu. Zagro˝enie nielegalnà migracjà w Azerbejd˝anie wzros∏o
po 11 wrzeÊnia 2001 roku oraz po rozpocz´ciu kampanii afgaƒskiej i irackiej.
Ewentualny wybuch kryzysu politycznego w Iranie mo˝e wywo∏aç nap∏yw
do Azerbejd˝anu kolejnej fali imigrantów.

Nielegalni migranci tranzytowi korzystajàcy ze szlaku azerbejd˝aƒskiego po-
chodzà najcz´Êciej z Bliskiego Wschodu, Azji Po∏udniowej, w mniejszym sto-
pniu z krajów Afryki. Osoby te próbujà przejÊç nielegalnie zielonà granic´
Azerbejd˝anu lub pos∏ugujà si´ fa∏szywymi dokumentami na przejÊciach gra-
nicznych tego kraju, niekiedy przekraczajà granic´ iraƒsko-azerbejd˝aƒskà
legalnie, nast´pnie zaÊ przy u˝yciu podrobionych dokumentów próbujà wy-
jechaç na Zachód. Zdaniem Paƒstwowej S∏u˝by Granicznej Azerbejd˝anu, naj-
cz´Êciej u˝ywane sà nast´pujàce trasy nielegalnej migracji: Irak (Sulejmanija)
– Teheran – Astara – Baku – Europa; Afganistan – Iran – Astara – Baku – Eu-
ropa; Afganistan – Pakistan – Iran – Bilasuwar – Baku – Europa; Iran – Baku
– Urumczi – Tokio – Europa. Cz´Êç imigrantów wybiera tak˝e szlak morski126.

126 www.mfa.gov.az/eng/foreign_policy/inter_affairs/fightmigr.shtml
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Zdaniem ekspertów, wi´kszoÊç nielegalnych imigrantów korzysta z pomocy
poÊredników powiàzanych z mi´dzynarodowymi grupami przest´pczymi
majàcymi swoje siedziby m.in. w Iranie, Iraku, Rosji oraz krajach Europy Za-
chodniej. Procederowi temu sprzyja powszechna w Azerbejd˝anie korupcja.

Jak podaje s∏u˝ba graniczna Azerbejd˝anu, w 2005 roku zatrzymano 2781
osób, które naruszy∏y zasady przekraczania granicy, w tym m.in. 199 oby-
wateli Gruzji, 81 – Iranu, 63 – Rosji, 30 – Turcji, 26 – Uzbekistanu oraz 25 –
Pakistanu. SpoÊród tej liczby 153 osób usi∏owa∏o przekroczyç granic´ ze sfa∏-
szowanymi dokumentami, a 42 osoby przy u˝yciu cudzych dokumentów. Zlik-
widowano tak˝e 14 grup kryminalnych zajmujàcych si´ przemytem i prze-
rzutem migrantów tranzytowych127.
Azerbejd˝an jest zarówno krajem pochodzenia, jak i tranzytu, kobiet przemy-
canych z krajów WNP g∏ównie do Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

5.1.4. Uchodêcy i osoby wewn´trznie przesiedlone
Zgodnie z oficjalnymi danymi paƒstwowymi, liczba mieszkajàcych obecnie
w Azerbejd˝anie uciekinierów, przyby∏ych do tego kraju na fali etnicznych
przeÊladowaƒ poczàtku lat 90., wynosi ok. 1 mln osób128. Zgodnie z przy-
taczanymi przez wielu ekspertów danymi UNDP z 2002 roku, ogó∏em na
terytorium Azerbejd˝anu zarejestrowanych by∏o 789 tys. osób wewn´trznie
przesiedlonych i uchodêców (wi´kszoÊç uchodêców z Armenii otrzyma∏o
obywatelstwo Azerbejd˝anu, a zatem nie jest wliczana do statystyk Urz´du
Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodêców). Nale˝y jednak przyjàç, i˝ cz´Êç
tych osób wyemigrowa∏a za granic´. Wed∏ug statystyk UNHCR liczba osób
wewn´trznie przesiedlonych obecnie przebywajàcych na terytorium Azer-
bejd˝anu wynosi oko∏o 578 tys.129.

Kolejnà kategorià uchodêców szukajàcych schronienia w Azerbejd˝anie sà
Czeczeni. UNHCR szacuje, ˝e liczba uchodêców z tej republiki przebywajà-
cych na terytorium Azerbejd˝anu, wynosi oko∏o 8 tys.; bezpoÊrednio w biurze
UNHCR zarejestrowanych jest ich oko∏o 3 tys. Jednak wed∏ug niektórych sza-

127 Za: trend.az, 27.02.2006.
128 W tym 250 tys. uchodêców z Armenii, 660 tys. uciekinierów z tzw. ziem okupowanych,
100 tys. wychodêców z terenów przygranicznych Azerbejd˝anu – graniczàcych z Armenià
oraz z linià frontu; dane Paƒstwowego Komitetu ds. Uchodêców i Osób Wewn´trznie Przesie-
dlonych.
129 Stan na koniec 2005 r.; za: UNHCR 2005 Global Refugee Trends.
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cunków liczba Czeczenów mo˝e si´gaç nawet 19 tys. W∏adze Azerbejd˝anu
niech´tnie przyznajà Czeczenom status uchodêcy na podstawie Konwencji
Genewskiej. Uzyskujà oni zwykle status osoby chronionej czasowo, zapew-
niany im na podstawie rozszerzonej definicji uchodêcy. Azerbejd˝an goÊci
równie˝ uchodêców z krajów Bliskiego Wschodu i Azji Po∏udniowej, w tym
z Afganistanu, Iranu, Iraku. Zgodnie z danymi Paƒstwowego Komitet ds.
Uchodêców i Osób Wewn´trznie Przesiedlonych w po∏owie 2005 roku w Azer-
bejd˝anie przebywa∏o ok. 11 tys. cudzoziemców ubiegajàcych si´ o uzyska-
nie statusu uchodêcy.

5.2. Polityka migracyjna

System zarzàdzania migracjami Azerbejd˝anu znajduje si´ w fazie tworze-
nia. Do niedawna organy zajmujàce si´ problematykà migracyjnà ogranicza∏y
swojà dzia∏alnoÊç do kwestii zwiàzanych ze statusem uchodêców i osób
wewn´trznie przesiedlonych. Migracja ekonomiczna odbywa∏a si´ w du˝ym
stopniu poza wiedzà paƒstwa. Pierwszà w historii koncepcj´ polityki migra-
cyjnej Azerbejd˝an przyjà∏ w lipcu 2004 roku. Azerbejd˝aƒski system zarzà-
dzania migracjà odznacza si´ stosunkowo du˝à stabilnoÊcià.

5.2.1. Ewolucja
Podobnie jak inne paƒstwa powsta∏e w wyniku rozpadu ZSRR, Azerbejd˝an
nie mia∏ ˝adnego doÊwiadczenia z zakresu polityki migracyjnej. Kwestie za-
rzàdzania przep∏ywami migracyjnymi czy stosunku wobec imigrantów zna-
laz∏y si´ w kr´gu zainteresowania w∏adz paƒstwowych zaledwie par´ lat temu.

Podstawowy wp∏yw na kszta∏t polityki migracyjnej Azerbejd˝anu mia∏ konflikt
karabaski. Nap∏yw rzeszy uciekinierów z Armenii i Górskiego Karabachu zmu-
si∏ ten kraj do stworzenia prawodawstwa i mechanizmów ochrony uchodêców
i IDPs. Azerbejd˝an przystàpi∏ do Konwencji Genewskiej o statusie uchodêców
ju˝ w lutym 1993 roku. Stosunkowo szybko przyjà∏ tak˝e odpowiednie akty
prawne dotyczàce przymusowych migrantów oraz stworzy∏ Paƒstwowy Ko-
mitet ds. Uchodêców i Osób Wewn´trznie Przesiedlonych. Jednak˝e dzia∏ania
majàce na celu popraw´ losu uchodêców nale˝y uznaç za niewystarczajàce,
co z jednej strony wynika z ograniczeƒ finansowych paƒstwa130, w obliczu tak

130 Sytuacja gospodarcza jednak, w zwiàzku z nap∏ywem Êrodków finansowych zwiàzanych ze
sprzeda˝à ropy, zdecydowanie si´ polepsza.
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du˝ej fali imigracji, a z drugiej – z wykorzystywania problemu uchodêców
jako elementu kampanii na rzecz odzyskania utraconych ziem. Skazuje to
przesiedleƒców na wegetacj´ w tymczasowych miejscach zamieszkania i po-
zbawia wielu praw.

Kolejnà fazà rozwoju polityki migracyjnej Azerbejd˝anu, jaka przypad∏a na
po∏ow´ lat 90., by∏o przyj´cie podstawowego ustawodawstwa migracyjnego.
Mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e prawodawstwo to w du˝ym stopniu odzwier-
ciedla∏o obawy w∏adz przed nap∏ywem niechcianych imigrantów oraz ch´ç
utrzymania dawnych radzieckich metod kontroli nad przep∏ywami migra-
cyjnymi. Mia∏o ono charakter biurokratyczno-administracyjny i dotyczy∏o
takich kwestii, jak zasady wjazdu, wyjazdu oraz pobytu. Nap∏yw specjalis-
tów do pracy w sektorze naftowym spowodowa∏ koniecznoÊç przyj´cia pra-
wa o imigracji.

Dopiero pod koniec lat 90., a zatem ju˝ po fali masowych wyjazdów moty-
wowanych ekonomicznie, Azerbejd˝an rozpoczà∏ dzia∏ania na rzecz uregu-
lowania praw swoich obywateli pracujàcych za granicà. W 1999 roku przys-
tàpi∏ do konwencji ONZ dotyczàcej ochrony praw imigrantów pracowniczych
i cz∏onków ich rodzin. Przyjà∏ tak˝e prawo o migracji pracowniczej. Jednak
s∏aboÊç instytucji paƒstwowych oraz brak odpowiednich porozumieƒ mi´dzy-
paƒstwowych powodujà, ˝e azerbejd˝aƒscy emigranci zarobkowi nadal nie
mogà liczyç na skutecznà pomoc ze strony swojego kraju w przypadku na-
ruszania ich praw przez kraj przyjmujàcy.

Dwa lata temu, przy wydatnej pomocy Mi´dzynarodowej Organizacji Migra-
cji, Azerbejd˝an zdecydowa∏ si´ na opracowanie ca∏oÊciowej polityki migra-
cyjnej. 14 lipca 2004 roku Rada Ministrów przyj´∏a koncepcj´ paƒstwowej
polityki migracyjnej. W dokumencie tym wyznaczono nast´pujàce priorytety
rozwoju polityki w zakresie migracji:
– wprowadzenie efektywnego systemu kontroli nad przep∏ywami migracyj-
nymi, zwalczanie i przeciwdzia∏anie nielegalnej migracji;
– zwi´kszenie paƒstwowej pomocy dla przymusowych imigrantów w takich
sferach, jak: zakwaterowanie, dost´p do us∏ug socjalnych, dost´p do rynku pracy;
– uprzywilejowanie wykwalifikowanej si∏y roboczej w procesie nap∏ywu
imigrantów ekonomicznych;
– integracja Azerbejd˝anu z rynkami Êwiatowymi i zarzàdzanie migracjà
ekonomicznà;
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– zmniejszanie bezrobocia oraz promowanie zatrudnienia w∏asnej si∏y robo-
czej na rynku wewn´trznym.
W celu implementacji koncepcji zdecydowano si´ m.in. dostosowaç legisla-
cj´ oraz wypracowaç szczegó∏owe programy dzia∏aƒ w dziedzinie migracji,
a tak˝e zawrzeç odpowiednie porozumienia mi´dzynarodowe o readmisji
oraz o ochronie praw obywateli azerbejd˝aƒskich pracujàcych za granicà. Za
wa˝ne zadania uznano tak˝e ochron´ rynku pracy oraz ukrócenie procederu
nielegalnego zatrudniania cudzoziemców.

W lipcu 2006 roku prezydent przyjà∏ dekret zatwierdzajàcy Paƒstwowy Pro-
gram Migracyjny na lata 2006–2008.

Gorzej ni˝ sfera legislacyjna wyglàda praktyka stosowania przyj´tego pra-
wodawstwa. Korupcja panujàca wÊród urz´dników oraz brak efektywnego
systemu kontroli przep∏ywów migracyjnych powodujà, ˝e w Azerbejd˝anie
wyst´puje stosunkowo obszerna szara strefa migracyjna. Ponadto obowià-
zujàcy system legalnego zatrudniania cudzoziemców, regulowany poprzez
wymóg uzyskiwania przez pracodawców odpowiednich licencji, jest ma∏o
elastyczny i sk∏aniajàcy do nadu˝yç. Z drugiej strony, azerbejd˝aƒski system
zarzàdzania migracjà odznacza si´ doÊç du˝à stabilnoÊcià, co wynika ze sto-
sunkowo wczesnego stworzenia instytucji zajmujàcych si´ problematykà
migracyjnà oraz zbudowania podstaw systemu rejestracji przep∏ywów mi-
gracyjnych. W Azerbejd˝anie, jako jedynym kraju w regionie, istnieje Naro-
dowy Automatyczny System Paszportowy (NAPS), s∏u˝àcy jednoczeÊnie jako
baza informacji na temat zewn´trznych przep∏ywów osobowych.

5.2.2. Struktury
W Azerbejd˝anie nie istnieje jedna struktura odpowiedzialna za kwestie mi-
gracyjne. Du˝a liczba komórek zajmujàcych si´ tym zagadnieniem odzwier-
ciedla ogólne zbiurokratyzowanie i scentralizowanie kraju. Wa˝nà rol´ w po-
lityce migracyjnej odgrywa administracyjne zaplecze Rady Ministrów. Od 1998
roku przy Radzie Ministrów funkcjonuje Specjalna Komisja Rzàdowa ds. Za-
rzàdzania Migracjà. Odpowiada ona za przygotowanie aktów ustawodaw-
czych i wykonawczych dotyczàcych problematyki migracyjnej.

Systemem rejestracji ludnoÊci, zwalczaniem nielegalnej migracji, wydawaniem
zgody na osiedlenie si´ cudzoziemców oraz kontrolà przestrzegania przez
cudzoziemców zasad pobytu na terytorium Azerbejd˝anu zarzàdza s∏u˝ba
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migracyjna Ministerstwa Spraw Wewn´trznych. W gestii tej s∏u˝by znajdujà
si´ oÊrodki dla nielegalnych migrantów. Za zwalczanie nielegalnej migracji
odpowiada tak˝e Paƒstwowa S∏u˝ba Graniczna oraz Departament ds. Niele-
galnej Migracji Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Narodowego.

Zagadnieniami migracji ekonomicznej, regulowaniem zasad przebywania pra-
cowników cudzoziemskich oraz wypracowywaniem porozumieƒ mi´dzyna-
rodowych w dziedzinie zatrudniania pracowników zajmuje si´ Wydzia∏ Mi-
gracji Pracowniczej przy Departamencie Pracy Ministerstwa Pracy i Ochrony
Spo∏ecznej LudnoÊci. Za realizacj´ aspektów mi´dzynarodowych polityki mi-
gracyjnej odpowiada Departament Praw Cz∏owieka, Demokratyzacji i Pro-
blemów Humanitarnych MSZ. Wszelkimi kwestiami zwiàzanymi ze statusem
i ochronà praw uchodêców zajmuje si´ Paƒstwowy Komitet ds. Uchodêców
i Osób Wewn´trznie Przesiedlonych. Od niedawna jest on tak˝e odpowie-
dzialny za przeprowadzanie procedury uchodêczej.

5.2.3. Wspó∏praca mi´dzynarodowa
Polityka zagraniczna Baku, dà˝àca do utrzymania równowagi pomi´dzy
wp∏ywami Rosji i Zachodu oraz ch´ç uzyskania przez ten kraj pomocy
zewn´trznej dla ulepszenia systemu ochrony granic i regulacji przep∏ywów
migracyjnych wydajà si´ warunkowaç relacje zewn´trzne Azerbejd˝anu
w dziedzinie migracji. Nie bez wp∏ywu na kszta∏t polityki Baku pozostaje
tak˝e aktywnoÊç organizacji mi´dzynarodowych. Wa˝nà rol´ odgrywa tu rów-
nie˝ popularnoÊç poszczególnych paƒstw wÊród migrantów zarobkowych,
chocia˝ w∏adze azerbejd˝aƒskie nie sà w wystarczajàcym stopniu zaintere-
sowane uregulowaniem statusu swoich obywateli przebywajàcych za granicà.

W tym kontekÊcie na pierwszy plan wysuwa si´ Rosja, która stanowi g∏ówny
rynek pracy dla emigrantów zarobkowych z Azerbejd˝anu. Moskwa utrzy-
muje w relacjach z Baku ruch bezwizowy, pozwalajàcy na swobodny nap∏yw
imigrantów pracowniczych. Dà˝enie do utrzymania dotychczasowych zasad
ruchu osobowego i u∏atwieƒ dla cudzoziemców wydaje si´ tak˝e g∏ównym
motywem uczestnictwa Azerbejd˝anu we wspó∏pracy prowadzonej w ra-
mach WNP.

W∏àczenie Azerbejd˝anu w czerwcu 2004 roku do unijnej Europejskiej Poli-
tyki Sàsiedztwa umo˝liwi∏o rozszerzenie wspó∏pracy w dziedzinie spraw
wewn´trznych i migracji. Do tej pory ogranicza∏a si´ ona g∏ównie do finan-
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sowania przez UE projektów badawczych na temat przep∏ywów migracyj-
nych. Trwa proces przygotowywania skierowanych do krajów Kaukazu Pla-
nów Dzia∏aƒ majàcych objàç rozszerzonà wspó∏prac´ w dziedzinie JHA, m.in.
w sferze polityki wizowej i readmisyjnej. W 2006 roku Komisja Europejska
rozpocz´∏a realizacj´ dwuletniego regionalnego programu zatytu∏owanego
„Zintegrowane podejÊcie do promocji legalnej migracji poprzez tworzenie na-
rodowych zdolnoÊci rozwojowych oraz dialog regionalny pomi´dzy Kaukazem
Po∏udniowym a UE”. W planie dzia∏aƒ TACIS na lata 2004–2005 dla Azerbej-
d˝anu po raz pierwszy znalaz∏ si´ program pomocowy z dziedziny migracji.

Azerbejd˝an wspó∏pracuje tak˝e z UNHCR, IOM, ILO. Uczestniczy m.in. w pro-
cesie budapeszteƒskim oraz w tzw. Cluster Process, ∏àczàcym paƒstwa kau-
kaskie jako kraje pochodzenia migrantów i kilka europejskich paƒstw ich
pobytu, a majàcym na celu ograniczenie nielegalnej migracji. Azerbejd˝an
negocjuje podpisanie umów readmisyjnych m.in. z Rosjà, Turcjà, krajami
Beneluksu, Danià i Szwajcarià. JeÊli chodzi o wspó∏prac´ w kwestii migracji
zarobkowej, to do chwili obecnej Azerbejd˝an zawar∏ porozumienie z Arabià
Saudyjskà o wys∏aniu do pracy w tym kraju lekarzy.

5.3. Wnioski

Azerbejd˝an jest krajem o intensywnych, aczkolwiek malejàcych, przep∏y-
wach migracyjnych. Najwi´ksze ruchy migracyjne przypad∏y na prze∏om lat
80. i 90., kiedy to w wyniku wybuchu konfliktu z Armenià z Azerbejd˝anu wy-
jecha∏a praktycznie ca∏a populacja ormiaƒska, a przyby∏a ogromna rzesza
uchodêców azerskich z Armenii oraz Górskiego Karabachu. W po∏owie lat 90.
podstawowym trendem, obecnym zresztà do dzisiaj, sta∏a si´ emigracja za-
robkowa. G∏ównym docelowym krajem tego typu wyjazdów pozostaje Rosja.
Azerbejd˝an stopniowo staje si´ paƒstwem tranzytowym i docelowym dla
imigrantów i uchodêców z Bliskiego Wschodu, Azji Po∏udniowej oraz Afryki.
Na uwag´ zas∏uguje te˝ nierozwiàzany od wielu lat problem du˝ej rzeszy
osób wewn´trznie przesiedlonych – uciekinierów z konfliktu karabaskiego.

MasowoÊç wyjazdów migracyjnych w po∏àczeniu ze s∏aboÊcià aparatu paƒst-
wowego i nieefektywnym systemem ochrony granic spowodowa∏a, ˝e ruchy
migracyjne na terenie Azerbejd˝anu mia∏y niekontrolowany charakter. Obe-
cnie, gdy najwi´ksza fala przep∏ywów ju˝ przemin´∏a, w∏adze próbujà stwo-

M i g r a c j e

C
z

´
Ê

ç
 I

II
. 

A
n

a
li

z
y

 k
ra

jo
w

e
14

0

migracje_pl_ok1  2/12/07  2:22 PM  Page 140    (Black plate)



M i g r a c j e

C
z

´
Ê

ç
 I

II
. 

A
n

a
li

z
y

 k
ra

jo
w

e

14
1

rzyç ca∏oÊciowy system zarzàdzania migracjà. Mimo pewnych post´pów,
w tym m.in. rozpocz´cia walki z nielegalnà migracjà czy prób wzi´cia pod
kontrol´ przep∏ywów migracyjnych, nie wydaje si´, by azerbejd˝aƒski sys-
tem by∏ w stanie poradziç sobie z ewentualnà presjà migracyjnà z Bliskiego
Wschodu.

6. GRUZJA

Wspó∏czesna Gruzja boryka si´ z problemem depopulacji, spowodowanym
m.in. przez fal´ emigracji z tego kraju, jaka nastàpi∏a po rozpadzie ZSRR.
Szacuje si´, ˝e od poczàtku lat 90. z pi´ciomilionowej Gruzji mog∏o wyjechaç
nawet 20% jej mieszkaƒców. Ponadto, w zwiàzku z wybuchem konfliktów
zbrojnych w Abchazji i Osetii Po∏udniowej, kilkusettysi´czna rzesza osób
pad∏a ofiarà wewn´trznych przesiedleƒ.
Po rewolucji ró˝, która mia∏a miejsce w listopadzie 2003 roku, Gruzja rozpo-
cz´∏a tworzenie kompleksowego systemu zarzàdzania migracjami, do tej pory
odbywajàcych si´ w du˝ym stopniu poza kontrolà paƒstwa. Jednym z wa˝-
nych elementów tego procesu sta∏y si´ próby „ucywilizowania” emigracji za-
robkowej z tego kraju oraz stworzenia nowego systemu rejestracji ludnoÊci.
Kluczowym problemem pozostaje jednak niewystarczajàca ochrona granic,
a zw∏aszcza brak nadzoru nad cz´Êcià granicy z Rosjà, kontrolowanà przez
nieuznajàce zwierzchnictwa Tbilisi re˝imy Abchazji i Osetii Po∏udniowej.

6.1. Ruchy migracyjne

Podobnie jak w sàsiedzkim Azerbejd˝anie najwi´ksza fala migracji przypad∏a
w Gruzji na pierwsze lata po uzyskaniu niepodleg∏oÊci. Kryzys wewn´trzny
zwiàzany z utratà kontroli nad Abchazjà i Osetià Po∏udniowà, wojna domowa,
zapaÊç gospodarcza, chaos polityczny; wszystkie te zjawiska, jakie dotkn´∏y
Gruzj´ w pierwszej po∏owie lat 90., spowodowa∏y, ˝e niemal równoleg∏e z mi-
gracjà etnicznà rozpocz´∏a si´ masowa emigracja zarobkowa. Trendy emi-
gracyjne, chocia˝ zdecydowanie mniej intensywne, utrzymujà si´. Z drugiej
strony, wed∏ug oficjalnych statystyk, poczynajàc od 2004 roku Gruzja zacz´∏a
odnotowywaç pozytywny bilans migracyjny. W 2004 roku wyniós∏ on 5,5 tys.
osób, a w 2005 roku ju˝ 76,3 tys. (zob. tabela 25). Trudno wyrokowaç, jakie
sà êród∏a tak szybkiego wzrostu salda, gdy˝ gruziƒski Departament Statys-
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tyki publikuje jedynie dane dotyczàce migracji netto bez podawania liczby
wjazdów i wyjazdów131.

Wed∏ug szacunków miejscowych ekspertów po rozpadzie ZSRR w celach
migracyjnych ∏àcznie poza granice Gruzji wyjecha∏o ponad 1,2 mln obywa-
teli. Zgodnie z rezultatami spisu powszechnego z 2002 roku w latach
1989–2001 z Gruzji wyjecha∏o 1,114 mln osób. Wed∏ug danych Paƒstwowego
Departamentu Statystyki, obliczanych w sposób poÊredni m.in. na podstawie
liczby wyjazdów i wjazdów, ujemne saldo migracji w latach 1990–2004
wynios∏o ponad 886 tys. osób (tabela 25). Oficjalne coroczne dane migracji
zewn´trznej zarejestrowane przez OWIR-y132 sà ni˝sze i jak przyznajà urz´d-
nicy rzàdowi, wynikajà z niekompletnoÊci systemu rejestracji wyjazdów.

Rok

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Ogó∏em

Saldo migracji

-13,2

-22,6

-139,3

-140,9

-142,6

-127,2

-123,1

-59,9

-39,2

-36,3

-35,2

-31,2

-29,1

-28,6

5,5

76,3

-886,6

Tabela 25. Bilans migracyjny Gruzji w latach 1990–2004 (w tys. osób)135

Dane Paƒstwowego Departamentu Statystyki Gruzji

131 www.statistics.ge/_files/english/population/Vital%20Statistics.doc
132 Oddzia∏y Wiz i Rejestracji.
133 Dane te nie obejmujà ruchów migracyjnych na obszarze Abchazji i Osetii Po∏udniowej.
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Ze wzgl´du na trudnà sytuacj´ spo∏eczno-ekonomicznà Gruzja nie jest kra-
jem atrakcyjnym dla imigrantów. Aczkolwiek odnotowuje si´ przypadki wy-
korzystywania terytorium Gruzji do nielegalnej imigracji tranzytowej, to nie
przybra∏y one jeszcze masowego charakteru.

6.1.1. Migracje etniczne
Migracja na tle etnicznym mia∏a w Gruzji nieco inny charakter ni˝ w pozos-
ta∏ych paƒstwach Kaukazu Po∏udniowego. Po pierwsze, w czasach ZSRR Gruzja
by∏a najbardziej wieloetniczna spoÊród republik kaukaskich. Po drugie, kon-
flikty, które wybuch∏y na jej terytorium na poczàtku lat 90., mia∏y wewn´trz-
ny charakter i przebiega∏y wewnàtrz sfer etniczno-kulturowych. Wynikiem
tych konfliktów by∏ wzrost homogenicznoÊci etnicznej Abchazji (poza rejo-
nem galskim), skàd w latach 1992–1993 uciek∏o do Gruzji ok. 260 tys. Gruzi-
nów oraz niektórych rejonów Osetii Po∏udniowej, skàd do Gruzji wyjecha∏o
ok. 11 tys. osób. Analogiczne trendy wystàpi∏y w przypadku zamieszkujà-
cych „Gruzj´ w∏aÊciwà” Osetyjczyków oraz Abchazów.

Migracje wymuszone z i do Gruzji mia∏y tak˝e wymiar regionalny. Osetyjczy-
cy kierowali si´ m.in. do rosyjskiej Osetii Pó∏nocnej. Ponadto cz´Êç Ormian
i Azerów uda∏a si´ do swoich paƒstw narodowych.

Wybuch konfliktów etnicznych oraz nacjonalistyczna polityka, jakà pierwsze
w∏adze gruziƒskie prowadzi∏y wobec mniejszoÊci etnicznych, doprowadzi∏y
do wzrostu wyjazdów poza Gruzj´ i region kaukaski. Ten rodzaj emigracji
dotknà∏ najbardziej populacje narodowe Rosjan (których liczba pomi´dzy
1989 a 2002 rokiem zmniejszy∏a si´ o ok. 80%)134, Bia∏orusinów, Ukraiƒców,
Ormian, ˚ydów i Greków. G∏ównym docelowym krajem emigracji by∏a w tym
przypadku Rosja. W wolniejszym tempie odbywa∏a si´ migracja etnicznych
Azerów, zwarcie zamieszkujàcych region Kwemo Kartlia.

Zgodnie z przyj´tymi mi´dzynarodowymi zobowiàzaniami, Gruzja wzi´∏a
na siebie obowiàzek przyj´cia na swoje terytorium Turków meschetyƒskich,
którzy do 1944 roku zamieszkiwali ziemie po∏udniowo-zachodniej Gruzji.
Wywiezieni do Azji Centralnej na mocy rozkazu Stalina, w wi´kszoÊci opuÊ-
cili Dolin´ Fergaƒskà na fali przeÊladowaƒ etnicznych koƒca lat 80. Obecnie

134 Zgodnie z danymi spisów powszechnych w 1989 r. w Gruzji zamieszkiwa∏o 341,2 tys.
Rosjan, a w 2002 r. zaledwie 67,7 tys.
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zamieszkujà m.in. w po∏udniowych obwodach Rosji (stamtàd odbywa si´ ich
repatriacja do USA) oraz w Azerbejd˝anie i na ukraiƒskim Krymie. Zgodnie
z szacunkami, na obszarze WNP mieszka od 200 do 300 tys. Turków mes-
chetyƒskich. Mimo ˝e rzàd gruziƒski przygotowa∏ program repatriacji tej
grupy jeszcze w latach 2002–2003, to do dzisiaj nie zosta∏ on zaakceptowa-
ny. Ewentualne przesiedlenie komplikuje fakt, i˝ dawne tereny zamieszki-
wania tej grupy etnicznej zajmujà obecnie Ormianie.

6.1.2. Migracje zarobkowe
Podczas spisu powszechnego przeprowadzonego w Gruzji w 2002 roku, 113
tys. rodzin zadeklarowa∏o, i˝ ktoÊ z ich najbli˝szej rodziny przebywa za gra-
nicà w celach zarobkowych. Zdaniem niektórych badaczy dane te sà zani˝one,
gdy˝ spis nie by∏ w stanie zarejestrowaç m.in. tych rodzin, które w ca∏oÊci
wyemigrowa∏y.
Przeci´tni emigranci zarobkowi z Gruzji to osoby do 49. roku ˝ycia, pochodzà-
ce z obszarów miejskich, w oko∏o 60% m´˝czyêni. Na Rosj´ przypada oko∏o
65% ogó∏u wyjazdów, chocia˝ obserwuje si´ pewien spadek tej tendencji,
wynikajàcy z wprowadzenia przez Rosj´ obowiàzku wizowego dla obywa-
teli Gruzji. Natomiast niewliczani do tych statystyk mieszkaƒcy, formalnie
nale˝àcych do Gruzji, Abchazji i Osetii Po∏udniowej, posiadajà zazwyczaj oby-
watelstwo rosyjskie i nie majà k∏opotów z emigracjà do Rosji. WÊród krajów
zachodnich najcz´Êciej wybierane sà: Grecja, Turcja, USA, Niemcy. Emigranci
z prowincji zwykle wyje˝d˝ajà do Rosji, podczas gdy mieszkaƒcy Tbilisi wy-
bierajà kraje zachodnie. Kobiety najcz´Êciej emigrujà do Grecji. Popularnym
krajem tranzytowym na drodze do Europy Zachodniej jest Turcja, która w lu-
tym 2006 roku znios∏a obowiàzek wizowy dla obywateli Gruzji135.
Jak wynika z badaƒ Mi´dzynarodowej Organizacji Migracji z 2003 roku do-
tyczàcych skali transferów finansowych przesy∏anych z zagranicy przez emi-
grantów, corocznie do Gruzji nap∏ywa ok. 480 mln dolarów.

6.1.3. Gruzja jako szlak nielegalnej migracji
Nielegalni imigranci spoza regionu (Iraƒczycy, Kurdowie, Irakijczycy) najcz´Ê-
ciej przedostajà si´ do Gruzji przez granic´ z Azerbejd˝anem. Nast´pnie
emigrujà do Europy Zachodniej (bàdê drogà lotniczà, bàdê drogà làdowà
i morskà poprzez granic´ z Rosjà). Do czasu odzyskania przez Gruzj´ pe∏nej

135 Por. IOM, Abroad or Hunger at Home: A Study of Irregular migration from Georgia, Tbilisi
2001.
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w∏adzy nad Ad˝arià, kontrolowany przez ówczesnego przywódc´ tej repub-
liki As∏ana Abaszydzego fragment granicy z Turcjà, stanowi∏ miejsce niele-
galnych przekroczeƒ granicy, dokonywanych cz´sto w zamian za ∏apówk´.
Trasa ta wcià˝ cieszy si´ popularnoÊcià wÊród nielegalnych imigrantów.
Zdarzajà si´ równie˝ przypadki przemytu ludzi przez Abchazj´136. Badania
przeprowadzone przez Mi´dzynarodowà Organizacj´ Migracji ujawni∏y, i˝
g∏ównymi krajami docelowymi dla nielegalnych imigrantów sà: Turcja, Rosja,
Grecja137.

Proceder nielegalnej migracji wydaje si´ mieç w pewnym stopniu zorgani-
zowany charakter. Wed∏ug ocen cz´Êci ekspertów, organizatorzy nielegalnej
migracji na terenie Gruzji majà powiàzania z rosyjskà oraz gruziƒskà mafià
oraz ni˝szym szczeblem gruziƒskich urz´dników.

Podobnie jak Azerbejd˝an, Gruzja stanowi zarówno kraj tranzytowy, jak i paƒs-
two pochodzenia ofiar handlu ludêmi. Wed∏ug ocen amerykaƒskich eksper-
tów, przemyt ludzi osiàgnà∏ w tym kraju powa˝nà, choç jeszcze nie alarmu-
jàcà skal´138. Ofiarami tego procederu padajà zwykle kobiety (wykorzystywane
jako prostytutki lub si∏a robocza) i dzieci. Kobiety pochodzàce z Gruzji, jak
równie˝ te przemycane przez Gruzj´ z krajów Europy Wschodniej, najcz´Ê-
ciej trafiajà do Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

6.1.4. Uchodêcy i osoby wewn´trznie przesiedlone
Zgodnie z danymi paƒstwowej komisji weryfikacyjnej, powo∏anej do okreÊle-
nia liczby uchodêców z Abchazji i Osetii Po∏udniowej, zamieszka∏ych na te-
renie Gruzji, w 2005 roku w kraju tym mieszka∏o 208 tys. takich osób. Liczba
ta mo˝e byç jednak zani˝ona, gdy˝ wielu uchodêców nie chcia∏o si´ rejestro-
waç w obawie przed mo˝liwoÊcià utraty praw do swojego majàtku pozo-
stawionego w dawnych miejscach zamieszkania czy uzyskania kompen-
sacji139. Wed∏ug informacji UNHCR pod koniec 2005 roku w Gruzji znajdo-

136 Zob. A. Kukhianidze, A. Kupatadze, R. Gotsiridze, Smuggling through Abkhazia and
Tskhinvali Region of Georgia, Tbilisi 2004, s. 36.
137 IOM, Hardship Abroad or Hunger at Home – A Study of Irregular Migration from Georgia,
2001.
138 Ann Graham et all, Governance &trafficking In persons – Georgia: assessment, inventory
and proposed activities, report produced for USAID/Georgia and USAID Bureau for Democracy,
Conflict and Humanitarian Assistance, May 2004.
139 Mimo ˝e paƒstwowy program weryfikacyjny nie wspomina∏ o takiej mo˝liwoÊci.
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wa∏o si´ 234 tys. IDPs140. W ostatnich kilku latach ok. 35–40 tys. uchodêców
wróci∏o do rejonu Gali w Abchazji. Ponadto na obszarze niekontrolowanych
przez w∏adze gruziƒskie Abchazji i Osetii Po∏udniowej przebywa kilka tysi´cy
uchodêców z Gruzji w∏aÊciwej.
W Gruzji przebywa blisko trzytysi´czna populacja uchodêców z Czeczenii
(g∏ównie w Wàwozie Pankiskim)141. Oko∏o 2,5 tys. uchodêców jest zarejestro-
wanych w Ministerstwie ds. Uchodêców i Osiedlenia. ObecnoÊç uciekinierów
z Czeczenii wywo∏ywa∏a w przesz∏oÊci powa˝ne problemy w stosunkach
rosyjsko-gruziƒskich. Dà˝àc do z∏agodzenia napi´cia w relacjach z Moskwà,
Gruzja kilkakrotnie zezwala∏a na wjazd przedstawicieli s∏u˝by migracyjnej
Rosji na teren wàwozu i przeprowadzenie tam kampanii na rzecz dobrowol-
nej repatriacji Czeczenów. Jednak wi´kszoÊç uchodêców odmówi∏a zgody na
powrót. Przedstawiciele uchodêców oskar˝ajà w∏adze gruziƒskie o to, i˝ wy-
muszone przez Rosj´ tzw. operacje antykryminalne wÊród populacji czeczeƒ-
skiej s∏u˝à jako pretekst do nielegalnych aresztowaƒ i deportacji.

6.2. Polityka migracyjna

Rewolucyjny i jednoczeÊnie nieco chaotyczny charakter reform paƒstwowych
przeprowadzanych przez obecnà ekip´ rzàdzàcà dotknà∏ tak˝e stosunkowo
szczàtkowego systemu zarzàdzania migracjami. Przyjmowane sà nowe akty
prawne, tworzone nowe struktury. Wydaje si´ jednoczeÊnie, i˝ w∏adze Gruzji
nie majà jeszcze jasnej wizji docelowego kszta∏tu tego systemu ani koncep-
cji polityki migracyjnej. Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami wprowadzany
system b´dzie wzorowany na rozwiàzaniach przyj´tych w krajach UE.

6.2.1. Ewolucja
Ze wzgl´du na wybuch konfliktów etnicznych oraz wojny domowej, a tak˝e
póêniejszy kryzys instytucji paƒstwowych, Gruzja póêniej ni˝ inne paƒstwa
poradzieckie zaj´∏a si´ kwestià tworzenia polityki migracyjnej. Nastàpi∏ tak˝e
kryzys s∏u˝b statystycznych kraju, co oznacza∏o, ˝e pierwsza najwi´ksza fala
migracji z tego kraju by∏a w zasadzie nieudokumentowana.
Pierwszym elementem procesu tworzenia systemu zarzàdzania migracjà
by∏o przyj´cie podstawowych ustaw i praw, w tym ustawy o obywatelstwie

140 Natomiast zgodnie z danymi Ministerstwa Uchodêców i Osiedlenia, pod koniec 2004 roku
w Gruzji przebywa∏o oko∏o 260 tys. osób wewn´trznie przesiedlonych.
141 Na poczàtku drugiej wojny czeczeƒskiej ich liczba si´ga∏a 7–9 tys.
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(1993), o imigracji (1993), o statusie prawnym cudzoziemców (1993), o emi-
gracji (1993), o rejestracji i identyfikacji obywateli i cudzoziemców zamiesz-
ka∏ych na terytorium Gruzji (2000). Przyj´te prawodawstwo ma stosunkowo
restrykcyjny charakter, utrudniajàcy osiedlanie si´ cudzoziemców w Gruzji
oraz otrzymanie przez nich obywatelstwa, o ile nie majà gruziƒskiego po-
chodzenia. Z drugiej strony zniesienie permisywnego charakteru rejestracji
oraz stosunkowo liberalne prawo wizowe sprzyjajà przyjazdom i przeby-
waniu tych cudzoziemców, którzy nie zamierzajà si´ osiedliç. W∏adze Gruzji
próbowa∏y tak˝e uregulowaç kwestie kontroli przep∏ywów migracyjnych
i jeszcze w 1998 roku przyj´∏y przepis o wprowadzeniu tzw. kart migra-
cyjnych, które jednak w praktyce nie funkcjonowa∏y.
Kolejnym etapem rozwoju systemu zarzàdzania migracjà by∏o stworzenie
struktur i prawodawstwa regulujàcego kwestie pobytu i ochrony osób we-
wn´trznie przesiedlonych oraz uchodêców. W 1996 roku przyj´to prawo o IDPs
i utworzono Ministerstwo Uchodêców i Osiedlenia. Chocia˝ sytuacja ucie-
kinierów wewn´trznych w Gruzji wydaje si´ lepsza ni˝ przesiedleƒców
w Azerbejd˝anie, to tak˝e i oni mieli utrudnione warunki do integracji w  no-
wym miejscu zamieszkania. Sytuacja ta uleg∏a niewielkiej poprawie po roku
2000; m.in. przyj´to prawa umo˝liwiajàce przesiedleƒcom ich „okresowà inte-
gracj´” oraz podj´to dzia∏ania na rzecz poprawy ich warunków mieszkanio-
wych. W sierpniu 1999 roku Gruzja ratyfikowa∏a Konwencj´ Genewskà o sta-
tusie uchodêców.
Nast´pny etap tworzenia polityki migracyjnej zwiàzany jest z rewolucjà ró˝
i rozpocz´tym w jej wyniku procesem ca∏oÊciowej reorganizacji paƒstwa.
Ma miejsce gruntowna przebudowa dotychczasowego prawodawstwa doty-
czàcego problematyki migracyjnej. Trwajà lub zakoƒczone zosta∏y prace nad
nowymi ustawami o imigracji, statusie cudzoziemców i migracji zarobkowej
oraz nad koncepcjà polityki migracyjnej. Jak podkreÊlajà przedstawiciele
w∏adz, priorytetami Gruzji w sferze migracji sà: unowoczeÊnienie prawodaw-
stwa, zakoƒczenie procesu reformy instytucji odpowiedzialnych za kwestie
migracyjne oraz stworzenie systemu rejestracji przep∏ywów migracyjnych,
a tak˝e rozszerzenie zakresu wspó∏pracy mi´dzynarodowej. Gruzja wypra-
cowa∏a tak˝e szczegó∏owy plan dzia∏aƒ w sferze przeciwdzia∏ania handlowi
ludêmi.

Sferà kluczowà jest obecnie dla Gruzji przygotowanie nowoczesnego pra-
wodawstwa w dziedzinie migracji zarobkowej. W sposób czàstkowy kwesti´
t´ regulujà: prawo o czasowym wjeêdzie, pobycie i wyjeêdzie cudzoziemców
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z Gruzji oraz dokument regulujàcy zasady rejestracji obywateli i cudzoziem-
ców rezydujàcych na terytorium Gruzji. Trwajà prace nad przyj´ciem, pier-
wszego po uzyskaniu niepodleg∏oÊci, prawa o migracji ekonomicznej, które
mog∏oby uregulowaç takie kwestie, jak: zapewnienia ochrony prawnej pra-
cowników gruziƒskich za granicà, zalegalizowania transferów pieni´˝nych
pochodzàcych od emigrantów, stworzenia miejsc pracy dla wykwalifikowanej
si∏y roboczej, stworzenie bazy danych migracyjnych. W celu przyciàgni´cia
do kraju emigrantów gruziƒskich rozwa˝ana jest mo˝liwoÊç wprowadzenia
podwójnego obywatelstwa.

6.2.2. Struktury
W sytuacji trwajàcego procesu reorganizacji administracji paƒstwowej, trud-
no jest okreÊliç rzeczywiste role, jakie w kwestiach migracyjnych pe∏nià po-
szczególne instytucje i komórki. Wydaje si´ jednoczeÊnie, i˝ w∏adze Gruzji
nie majà wizji docelowego kszta∏tu systemu zarzàdzania migracjami. Do insty-
tucji zajmujàcych si´ kwestiami migracyjnymi nale˝à: MSZ, Ministerstwo
SprawiedliwoÊci, Ministerstwo Pracy, Ochrony Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej
(MPOZiOS), Ministerstwo Uchodêców i Osiedlenia oraz MSW.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (zw∏aszcza jego Departament Konsularny)
odgrywa wa˝nà rol´ w procesie przygotowywania aktów prawnych z zakre-
su migracji. Ponadto resort ten odpowiada za prowadzenie wspó∏pracy mi´-
dzynarodowej w dziedzinie migracji oraz ochron´ praw obywateli gruziƒskich
za granicà.
W zakres obowiàzków Ministerstwa SprawiedliwoÊci wchodzi m.in.: pro-
wadzenie systemu rejestracji ludnoÊci, przyznawanie zgody na pobyt cudzo-
ziemców, przyznawanie zgody na emigracj´, praca nad projektami legisla-
cyjnymi w dziedzinie migracji, prowadzenie procedur deportacyjnych.
Z kolei MPOZiOS odpowiada m.in. za problemy migracji ekonomicznej i ochro-
ny socjalnej imigrantów. Zajmuje si´ tak˝e, wraz z MSZ, negocjowaniem
i opracowywaniem mi´dzynarodowych umów o readmisji, ochronie si∏y ro-
boczej oraz wyznaczaniu kwot pracowniczych.
Ministerstwo Uchodêców i Osiedlenia odpowiada za kwestie zwiàzane z na-
dawaniem statusu uchodêców, rejestracjà i pomocà uchodêcom i osobom
wewn´trznie przesiedlonym, a tak˝e za przyjmowanie koncepcji z dziedziny
migracji i tworzenie systemu zarzàdzania migracjami. Jest ono równie˝ od-
powiedzialne za kontrol´ i rejestracj´ przep∏ywów migracyjnych. Urzàd ten
powsta∏ w 1994 roku i jest jednà z najd∏u˝ej istniejàcych w Gruzji komórek
zajmujàcych si´ problematykà migracyjnà.
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Zagadnienie zwalczania nielegalnej migracji wchodzi w zakres kompetencji
Ministerstwa Spraw Wewn´trznych oraz podleg∏ego mu Departamentu
Ochrony Granicy.

6.2.3. Wspó∏praca mi´dzynarodowa
Po rewolucji ró˝ nowo wybrane w∏adze Gruzji zaktywizowa∏y wspó∏prac´
mi´dzynarodowà z organizacjami uniwersalnymi, Unià Europejskà oraz paƒst-
wami zachodnimi. Chcàc zademonstrowaç dà˝enia euroatlantyckie, w czerw-
cu 2005 roku parlament gruziƒski przyjà∏ ustaw´ o jednostronnym zniesie-
niu obowiàzku wizowego dla obywateli krajów UE i innych paƒstw zachod-
nich. W ramach unijnego programu Europejska Polityka Sàsiedztwa trwajà
prace nad przygotowaniem Planu Dzia∏aƒ dla Gruzji, majàcego obejmowaç
problematyk´ wizowà i readmisyjnà. Przez rok (od czerwca 2004 roku) dzia-
∏a∏a w Gruzji specjalna misja (EUJUST THEMIS) UE zajmujàca si´ reformà
wymiaru sprawiedliwoÊci. Natomiast od wrzeÊnia 2005 roku w Gruzji prze-
bywajà unijni eksperci graniczni, wspomagajàcy proces monitoringu granicy
gruziƒsko-rosyjskiej. UE przygotowa∏a tak˝e szkolenia dla funkcjonariuszy
gruziƒskiej stra˝y granicznej oraz policji.
Gruzja jest tak˝e cz∏onkiem IOM, ILO, aktywnie wspó∏pracuje z UNHCR. Kraj
ten uczestniczy wraz z krajami zachodnimi w tzw. Cluster Process, majàcym
m.in. na celu moderowanie procesów powrotów nielegalnych imigrantów.
Gruzja podpisa∏a porozumienia readmisyjne m.in. z W∏ochami, Ukrainà,
Szwajcarià, Bu∏garià oraz negocjuje ich zawarcie z krajami Beneluksu, Cze-
chami i Niemcami. Prowadzi tak˝e dzia∏ania na rzecz zawarcia jak najwi´k-
szej liczby umów umo˝liwiajàcych legalne zatrudnienia jej obywateli za
granicà.
Ze wzgl´du na ogólnie z∏e relacje Gruzji z Rosjà wspó∏praca tych paƒstw
w dziedzinie migracji nie uk∏ada si´ zbyt dobrze. W ich wzajemnym ruchu
osobowym funkcjonuje obowiàzek wizowy, co utrudnia podejmowanie przez
Gruzinów wyjazdów do pracy do Rosji. W 2004 roku Gruzja wprowadzi∏a
u∏atwienia wizowe dla obywateli rosyjskich, umo˝liwiajàce im otrzymanie
wiz na przejÊciach granicznych. Z∏o˝y∏a równie˝ Rosji propozycj´ rozpo-
cz´cia negocjacji na temat zniesienia wzajemnego obowiàzku wizowego.
Jednak˝e kwestie wizowe sta∏y si´ swojego rodzaju zak∏adnikiem bie˝àcych
konfliktów politycznych pomi´dzy tymi dwoma paƒstwami, dlatego te˝ nie
nale˝y oczekiwaç szybkiej liberalizacji ruchu osobowego. Jesienià 2006 roku
dosz∏o do bardzo powa˝nego kryzysu w stosunkach rosyjsko-gruziƒskich,
w zwiàzku z którym Rosja nie tylko wstrzyma∏a wydawanie wiz obywatelom
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Gruzji, ale i zarzàdzi∏a masowe deportacje Gruzinów i przerwanie po∏àczeƒ
komunikacyjnych z tym krajem. Gruzja w bardzo ograniczonym charakterze
uczestniczy we wspó∏pracy migracyjnej prowadzonej w ramach WNP.

6.3. Wnioski

Gruzja jest krajem emigracyjnym. G∏ówna fala ruchów migracyjnych przy-
pad∏a na lata 90. Obecnie przep∏ywy migracyjne stabilizujà si´, lecz emi-
gracja zarobkowa z tego kraju nadal trwa. W krótkiej perspektywie nie na-
le˝y oczekiwaç znaczàcego spadku obecnego tempa wyjazdów zagranicznych.
G∏ównym krajem docelowym tych wyjazdów jest Rosja, jednak ze wzgl´du
na istnienie obowiàzku wizowego z relacjach z tym krajem, a tak˝e na rozwój
nastrojów antyimigranckich w Rosji, coraz popularniejszymi krajami migra-
cji stajà si´ Turcja oraz paƒstwa Europy Zachodniej.

W Gruzji przebywa du˝a grupa uchodêców wewn´trznych z Osetii Po∏ud-
niowej i Abchazji. W ostatnich latach w∏adze podj´∏y pewne kroki na rzecz
poprawy warunków ˝ycia tych osób. Ponadto, w Wàwozie Pankiskim zamiesz-
kujà uchodêcy z Czeczenii, którzy w przesz∏oÊci stanowili zarzewie powa˝-
nych konfliktów w relacjach rosyjsko-gruziƒskich.

W porównaniu z sàsiadami Gruzja ma najs∏abiej rozwini´tà polityk´ migra-
cyjnà, co wraz z powa˝nymi niedostatkami w zakresie ochrony granic utrud-
nia efektywnà kontrol´ nad przep∏ywami osobowymi. Brak wielu uregulowaƒ
oraz dà˝enie do ca∏kowitej restrukturyzacji procesu zarzàdzania migracjami
mogà jednak, w d∏ugiej perspektywie, pomóc w stworzeniu nowoczesnej
i przemyÊlanej strategii migracyjnej.

G∏ównym kierunkiem wspó∏pracy mi´dzynarodowej, jakà Gruzja prowadzi
w dziedzinie migracji, jest kierunek europejski. JednoczeÊnie bardzo istot-
nym, z punktu widzenia potrzeb spo∏ecznych, celem polityki gruziƒskiej jest
polepszenie relacji z Rosjà, w tym z∏agodzenie re˝imu wizowego, obowiàzu-
jàcego w ruchu osobowym z tym krajem. Ponadto, Gruzja aktywnie wspó∏-
pracuje z takimi organizacjami i agendami, jak: IOM, IOL, UNHCR, OBWE.
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7. ARMENIA

Historia narodu ormiaƒskiego obfituje w przyk∏ady masowej emigracji, wy-
siedleƒ oraz repatriacji. W tym kontekÊcie nale˝y przede wszystkim wymie-
niç masowe ucieczki z imperium ottomaƒskiego zwiàzane z ludobójstwem
Ormian z 1915 roku oraz repatriacj´ Ormian do ZSRR z Turcji oraz krajów
Bliskiego Wschodu, jaka nastàpi∏a po II wojnie Êwiatowej. Wielowiekowa
emigracja doprowadzi∏a do powstania rozsianej po Êwiecie diaspory prze-
wy˝szajàcej swojà liczebnoÊcià ludnoÊç Armenii. W 1988 roku Armeni´ na-
wiedzi∏o pot´˝ne trz´sienie ziemi, w wyniku którego za granic´ republiki
uda∏o si´ ok. 200 tys. osób142. Nic wi´c dziwnego, ˝e odpowiedzià Ormian na
wybuch konfliktów etnicznych na Kaukazie Po∏udniowym oraz zapaÊç spo-
∏eczno-ekonomicznà by∏a nagminna emigracja. Szacuje si´, ˝e po rozpadzie
ZSRR Armeni´ opuÊci∏a ponad jedna czwarta ludnoÊci.

7.1. Ruchy migracyjne

Przebieg ruchów migracyjnych w niepodleg∏ej Armenii mo˝na podzieliç na
dwie zasadnicze fazy. Pierwsza faza migracji zwiàzana z konfliktem ormiaƒ-
sko-azerskim, który wybuch∏ jeszcze w ostatnich latach istnienia ZSRR, oraz
procesami homogenizacji etnicznej doprowadzi∏a do odp∏ywu przedstawi-
cieli mniejszoÊci narodowych, ale jednoczeÊnie rozpocz´∏a fal´ emigracji
etnicznych Ormian. Wyjazdy Ormian sta∏y si´ podstawowà cechà charakte-
rystycznà drugiej fali emigracji, motywowanej przyczynami spo∏eczno-eko-
nomicznymi. Ten typ emigracji, chocia˝ utraci∏ ju˝ swój impet, utrzymuje si´
do chwili obecnej.

Zdaniem miejscowych ekspertów po rozpadzie ZSRR ponad trzymilionowà
Armeni´ opuÊci∏o ok. 800–900 tys. osób, chocia˝ niektóre szacunki wskazujà
nawet na 1,1 mln osób. Zgodnie z wyliczeniami Armeƒskiej Agencji Lotniczej,
w latach 1989–2001 ujemne saldo migracji wynios∏o ponad 600 tys. osób
(tabela 26). Liczba ta nie obejmuje jednak tych wyjazdów, które odby∏y si´
drogà làdowà. Zgodnie z wynikami spisu powszechnego z 2001 roku migracja
z Armenii w okresie pomi´dzy spisami (lata 1989–2001) wynios∏a 800 tys.
osób. WÊród tych osób znaleêli si´ zarówno emigranci, którzy opuÊcili kraj
z przyczyn etnicznych, jak i ci, którzy wyjechali ze wzgl´dów ekonomicznych.

142 Za: Gevork Pogosyan, Migration processes in Armenia, September 1998.
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Rok

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Przyjazdy

639,9

689,9

470,0

469,5

469,9

473,6

415,5

311,4

292,7

380,2

Wyjazdy

865,5

831,0

597,8

507,0

517,4

504,9

439,7

318,6

318,4

403,9

Saldo migracji

-225,6

-141,1

-127,8

-37,5

-47,5

-31,3

-24,2

-7,2

-25,7

-23,7

Tabela 26. Zewn´trzny ruch osobowy w Armenii w latach 1992–2001 (w tys. osób)143

Dane w∏adz lotniczych Republiki Armenii

Rok

1999 ogó∏em

1999 kraje WNP

1999 inne paƒstwa

2000 ogó∏em

2000 kraje WNP

2000 inne paƒstwa

2001 ogó∏em

2001 kraje WNP

2001 inne paƒstwa

2002 ogó∏em

2002 kraje WNP

2002 inne paƒstwa

2003 ogó∏em

2003 kraje WNP

2003 inne paƒstwa

2004 ogó∏em

2004 kraje WNP

2004 inne paƒstwa

Imigranci

1,7

1,4

0,3

1,6

1,2

0,4

1,6

1,5

0,1

1,7

1,1

0,6

1,9

1,4

0,5

1,5

1,2

0,3

Emigranci

8,6

6,9

1,7

12,0

11,1

0,9

11,9

10,7

1,2

10,9

8,5

2,4

9,5

7,7

1,8

9,2

7,6

1,6

Saldo migracji

-6,9

-5,5

-1,4

-10,4

-9,9

-0,5

-10,3

-9,2

-1,1

-9,2

-7,4

-1,8

-7,6

-6,3

-1,3

-7,7

-6,4

-1,3

Tabela 27. Bilans migracyjny Armenii w latach 1999–2004 (w tys. osób)144

Dane Narodowej S∏u˝by Statystycznej Armenii
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Wedle szacunków niezale˝nych ekspertów, co roku z Armenii wyje˝d˝a ok.
50–60 tys. osób. Wed∏ug danych oficjalnych, w 2005 roku saldo migracji
wyliczane na podstawie liczby wyjazdów i przyjazdów na granicy by∏o do-
datnie i wynios∏o 12,5 tys.145. Natomiast saldo obliczane na podstawie da-
nych dostarczanych przez rejonowe urz´dy wiz i rejestracji (OWIR-y) wska-
zywa∏o na szeÊciotysi´cznà przewag´ przep∏ywów emigracyjnych nad imi-
gracyjnymi. W ciàgu pierwszych dziesi´ciu miesi´cy 2006 roku saldo migra-
cyjne by∏o ujemne i wynios∏o 37 tys. osób. W ostatnich latach Armenia od-
notowuje pewnà liczb´ przypadków imigracji przedstawicieli diaspory or-
miaƒskiej oraz obywateli Armenii, którzy opuÊcili kraj na fali emigracji lat 90.

7.1.1. Migracje etniczne
Przyczynà powodowanej etnicznie imigracji Ormian do Armenii oraz emi-
gracji Azerów z tego kraju by∏ wzrost antagonizmu pomi´dzy Ormianami
i Azerami oraz wybuch konfliktu karabaskiego. W latach 1988–1992 ludnoÊç
ormiaƒska masowo opuszcza∏a zamieszkane przez siebie terytoria Azerbej-
d˝anu, g∏ównie: Baku, Sumgait, Kirowabad (obecnie Giand˝a), tereny grani-
czàce z enklawà karabaskà. Ponadto, w trakcie trwania konfliktu zbrojnego
cz´Êç Ormian zamieszka∏ych w Karabachu uciek∏a do Armenii. Kilka tysi´cy
Ormian wyjecha∏o tak˝e z ogarni´tej wojnà Abchazji. Pod koniec 1993 roku
w Armenii by∏o zarejestrowanych 330 tys. uchodêców z Azerbejd˝anu oraz
78 tys. osób wewn´trznie przesiedlonych146. Do Armenii przybyli tak˝e or-
miaƒscy uchodêcy z Abchazji, a w latach póêniejszych z Czeczenii.

Armenia, najbardziej monoetniczna spoÊród radzieckich republik kaukaskich
(Ormianie stanowili w 1989 roku oko∏o 93% ca∏kowitej populacji Armenii)
tak˝e doÊwiadczy∏a zjawiska repatriacji Rosjan i innych S∏owian. Kraj ten
opuszczali równie˝ ˚ydzi, Kurdowie, Grecy i inni. Nie liczàc Azerów, by∏y to
jednak stosunkowo niedu˝e przep∏ywy w porównaniu do poziomu migracji
mniejszoÊci narodowych z innych paƒstw regionu. Szacuje si´, i˝ z Armenii
wyjecha∏o ok. 44 tys. Rosjan, a pozosta∏o ok. 14 tys., w tym g∏ównie przed-

143 Obliczany na podstawie danych o wjazdach i wyjazdach do Armenii dokonywanych na
przejÊciach w portach lotniczych. Dane z przejÊç samochodowych oraz kolejowych zacz´∏y
byç zbierane dopiero w 2000 r.
144 Obliczany na podstawie informacji dostarczanych przez OWIR-y.
145 Dane Agencji Migracyjnej.
146 Dane UNHCR.
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stawiciele sekt religijnych zes∏anych w XIX wieku na Kaukaz147. Kraj ten opuÊ-
ci∏a tak˝e du˝a liczba Kurdów i Jezydów.

7.1.2. Migracje zarobkowe
Ze wzgl´du na nieuregulowany charakter migracji zarobkowej z Armenii
brakuje danych na temat dok∏adnej liczby czasowych emigrantów ekono-
micznych, którzy przebywajà za granicà. Wed∏ug szacunków S. W. Riazancowa
ogó∏em za granicà pracuje ok. 700 tys. obywateli Armenii. Zdaniem autorów
opracowania „Emigracja pracownicza z Armenii w latach 2002–2005” w oma-
wianym okresie w migracji zarobkowej uczestniczy∏o od 116 do 147 tys. osób.
Ponadto, od 12% do 15% gospodarstw domowych mia∏o do czynienia z emi-
gracjà pracowniczà (w przypadku ok. 80% tych gospodarstw za granicà
przebywa∏ jeden cz∏onek rodziny, w pozosta∏ych przypadkach – wi´cej ni˝
jeden). Z badania wynika tak˝e, ˝e ok. 90% migrantów wyjecha∏o pracowaç
do Rosji148. Z tych te˝ wzgl´dów przy szacowaniu ca∏oÊciowej liczby obywa-
teli Armenii pracujàcych za granicà nale˝y pos∏u˝yç si´ êród∏ami rosyjskimi.
Z porównania liczby Ormian zamieszka∏ych w Rosji w 1989 roku i w 2002
roku wynika, ˝e w okresie tym wzros∏a ona ponad dwukrotnie (z 532 tys. do
1130 tys.)149. Natomiast wed∏ug przytaczanych ju˝ wczeÊniej szacunków
W. Mukomie∏a z 2005 roku w Rosji nielegalnie pracuje ok. 280 tys. Ormian150.

Emigranci zarobkowi wyje˝d˝ajà tak˝e do paƒstw zachodnioeuropejskich
oraz Stanów Zjednoczonych. Relatywnie cz´sto mieszkaƒcy Armenii na miejs-
ce emigracji wybierajà Polsk´. W przeciwieƒstwie do obywateli pozosta∏ych
krajów Kaukazu Po∏udniowego, nie traktujà oni naszego kraju jedynie jako
tranzytowy, ale tak˝e jako docelowe miejsce migracji. Od stycznia 2003 roku
do stycznia 2006 roku obywatele Armenii z∏o˝yli w Polsce ∏àcznie 6601
wniosków: o zezwolenie na zamieszkanie, o zezwolenie na osiedlenie si´ na
terytorium RP oraz o nadanie statusu uchodêcy w RP151. W drugiej po∏owie
lat 90. obywatele Armenii stanowili jednà z liczniejszych grup ubiegajàcych
si´ o nadanie statusu uchodêcy w Polsce, obecnie przewa˝ajà wÊród nich
osoby starajàce si´ o udzielenie im zgody na zamieszkanie. W celu zalegali-

147 Dane narodowego spisu powszechnego.
148 A. Minasyan, B. Hancilova, Labour Migration form Armenia In 2002-2005: A Sociological
Survey of Households, OSCE and Advanced Social Technologies NGO, 2005.
149 Dane spisów powszechnych.
150 W. Mukomie∏, Skolko w Rossii..., op. cit.
151 Dane Urz´du ds. Repatriacji i Cudzoziemców.
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zowania pobytu na terytorium Polski obywatele Armenii cz´sto decydujà si´
równie˝ na zawarcie ma∏˝eƒstwa z obywatelem polskim lub przed∏u˝anie
wiz pobytowych. Ponadto pewna grupa imigrantów z Armenii przebywa
w Polsce nielegalnie. Zdaniem ekspertów armeƒskich, ogó∏em w Polsce prze-
bywa ok. 50 tys. obywateli Armenii.

Podobnie jak w Mo∏dawii, Êrodki przesy∏ane przez migrantów ich rodzinom
w kraju stanowià bardzo istotne, jeÊli nie najistotniejsze, êród∏o dochodów
spo∏eczeƒstwa armeƒskiego. Zgodnie z obliczeniami przeprowadzonymi na
zlecenie USAID, w 2003 roku transfery te wynios∏y ok. 900 mln USD, podczas
gdy oficjalne êród∏a mówià o ok. 300 mln USD (ok. 10% PKB)152. Wyliczenia IMF
sà prawie dwukrotnie ni˝sze.

7.1.3. Armenia jako szlak nielegalnej migracji
Ze wzgl´du na peryferyjne po∏o˝enie geograficzne oraz faktycznà blokad´
wi´kszej cz´Êci granicy Armenia znajduje si´ na uboczu g∏ównych szlaków
nielegalnej migracji z Bliskiego Wschodu i Azji Po∏udniowej do Europy.
W latach 2001–2003 na terenie Armenii aresztowano 65 osób – obywateli
tego kraju oraz cudzoziemców – pod zarzutem uczestnictwa w organizowa-
niu imigrantom nielegalnego przerzutu przez granic´. Wed∏ug ocen przed-
stawicieli tamtejszego MSW, cz´Êç z aresztowanych by∏a powiàzana z dzia-
∏ajàcymi w Rosji strukturami przest´pczymi. W procederze przerzutu niele-
galnych imigrantów uczestniczà tak˝e agencje poÊrednictwa pracy.

Nielegalna migracja z Armenii do Europy odbywa si´ g∏ównie drogà lotniczà.
W 2004 roku rosyjskie s∏u˝by graniczne, ochraniajàce granice Armenii z Tur-
cjà i Iranem, uj´∏y 119 osób, które próbowa∏y nielegalnie przekroczyç zie-
lonà granic´ oraz 647 osoby, które przy przekraczaniu granicy pos∏ugiwa∏y
si´ sfa∏szowanymi dokumentami. W ciàgu pierwszych trzech miesi´cy 2005
roku Rosjanie zatrzymali 50 osób, które naruszy∏y przepisy przekraczania
granicy Armenii, w tym 49 osób ze sfa∏szowanymi dokumentami. Byli to
m.in. obywatele Indii, Turcji, Afganistanu, Pakistanu, Chin.

152 Remittances in Armenia: Size, Impacts, and Measures to Enhance their Contribution to De-
velopment, report submitted to USAID/Armenia, October 2004.
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Mimo pewnego wzrostu nielegalnych przekroczeƒ, granice Armenii nie wy-
dajà si´ pod tym wzgl´dem szczególnie zagro˝one. Sytuacja ta mo˝e ulec
zmianie, je˝eli dosz∏oby do wybuchu kryzysu w Iranie.

7.1.4. Uchodêcy i osoby wewn´trznie przesiedlone
Wed∏ug danych UNHCR, liczba uchodêców ormiaƒskich przebywajàcych
w Armenii pod koniec 2005 roku wynosi∏a 219 tys. Wydaje si´ jednak, ˝e
realna liczba uchodêców przebywajàcych w Armenii jest znacznie mniejsza,
jeÊli uwzgl´dni si´ wysokie wskaêniki emigracji do Rosji tej cz´Êci populacji.
W zwiàzku z prowadzonà przez w∏adze politykà integracji, dotychczas ok. 
70 tys. uchodêców z Azerbejd˝anu uzyska∏o obywatelstwo Armenii. ICMPD,
powo∏ujàc si´ na wyliczenia Norweskiej Rady ds. Uchodêców oraz armeƒ-
skiego Departamentu Migracji, szacuje, ˝e na terenie Armenii przebywa ok.
8 tys. osób wewn´trznie przesiedlonych w wyniku konfliktu karabaskiego153.
Armenia nie jest popularnym krajem osiedlania si´ uchodêców spoza regionu.
W 2004 roku 60 obywateli Iraku otrzyma∏o prawo do tymczasowego pobytu
na terenie Armenii ze wzgl´du na toczàce si´ w ich kraju dzia∏ania wojenne.
Ogó∏em w latach 2000–2004 do Departamentu ds. Migracji i Uchodêców zwró-
ci∏o si´ z proÊbà o przyznanie im statusu uchodêcy na podstawie Konwencji
Genewskiej 150 cudzoziemców, z czego pozytywnie rozpatrzono 11 wniosków.

7.2. Polityka migracyjna

W porównaniu do innych paƒstw regionu Armenia ma stosunkowo rozwi-
ni´tà polityk´ migracyjnà. Operuje ona podstawowymi aktami prawnymi,
które jednak odbiegajà w cz´Êci od modelu prawodawstwa obowiàzujàcego
w paƒstwach europejskich. Ponadto Armenia nie wprowadzi∏a w ˝ycie wielu
za∏o˝eƒ swojej polityki migracyjnej, co wynika zarówno z trudnoÊci finan-
sowych, jak i nieefektywnoÊci administracji.

7.2.1. Ewolucja
Podobnie jak w innych krajach powsta∏ych po rozpadzie ZSRR, pierwszym
etapem rozwoju polityki migracyjnej Armenii by∏o przyj´cie podstawowych
aktów prawnych, takich jak: ustawa o statusie prawnym cudzoziemców
(1994), o obywatelstwie (1995), o uchodêcach (1999). W listopadzie 2000 roku
Armenia, jako pierwsze paƒstwo na Kaukazie Po∏udniowym, przyj´∏a koncep-

153 ICMPD, Overview... , op. cit., s. 36.
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cj´ paƒstwowej regulacji migracji ludnoÊci. Koncepcja ta wyznacza struktury
odpowiedzialne za kwestie migracyjne, zasady regulacji przep∏ywów migra-
cyjnych, a tak˝e konkretne zadania z zakresu polityki migracyjnej i terminy
ich realizacji. Dokument wyznacza nast´pujàce cele polityki migracyjnej
Armenii: stworzenie systemu rejestracji przep∏ywów migracyjnych, ochron´
praw emigrantów armeƒskich za granicà, stworzenie systemu kontroli imi-
gracji, integracj´ tych uchodêców i imigrantów przymusowych, których
powrót do miejsc zamieszkania jest niemo˝liwy, stworzenie systemu prog-
nozowania nap∏ywu migrantów przymusowych, udzielenie pomocy IDPs
w powrocie do sta∏ych miejsc zamieszkania, zmniejszenie emigracji o cha-
rakterze sta∏ym.

Kolejnym etapem rozwoju polityki migracyjnej by∏o uregulowanie zasad
przebywania oraz ochrony uchodêców i osób wewn´trznie przesiedlonych.
Przyj´to wówczas akty umo˝liwiajàce uchodêcom z Azerbejd˝anu staranie
si´ o uzyskanie obywatelstwa. Rozpocz´to program przydzielania mieszkaƒ
i Êwiadczeƒ socjalnych oraz wydawania dokumentów to˝samoÊci.

Zgodnie z zapisami, przyj´tego w czerwcu 2004 roku, dekretu rzàdu dotyczà-
cego polityki migracyjnej, na obecnym etapie rozwoju polityki migracyjnej
Armenia b´dzie dà˝yç do: stworzenia efektywnego systemu zarzàdzania
przep∏ywami migracyjnymi, rozdzielenia kompetencji poszczególnych insty-
tucji i agend zajmujàcych si´ ochronà granicy154, integracji Armenii z mi´-
dzynarodowym rynkiem pracy i obj´cia nadzorem migracji pracowniczej,
wspomagania repatriacji wysoko wyspecjalizowanych obywateli Armenii
przebywajàcych za granicà, zwalczania nielegalnej migracji i handlu ludêmi,
poprawy warunków ˝ycia uchodêców.

W 2004 roku Armenia rozpocz´∏a tworzenie komputerowej bazy danych
przep∏ywów migracyjnych, w której b´dà zbierane dane paszportowe podró˝-
nych ze wszystkich istniejàcych granicznych punktów kontrolnych. Przyj´∏a
projekt prawa o zewn´trznej migracji ekonomicznej. Nowa ustawa skupi si´
na regulacji: zasad zawierania umów z zagranicznymi pracodawcami, zgod-
nego z prawem traktowania emigrantów ekonomicznych poza granicami Ar-
menii oraz sposobów zalegalizowania Êrodków finansowych przesy∏anych
przez migrantów rodzinom w kraju. Chcàc przyciàgnàç do kraju bogatà dia-

154 Granice Armenii z Turcjà i Iranem chronione sà przez rosyjskie wojska graniczne.
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spor´ ormiaƒskà, Armenia prowadzi prace nad wprowadzeniem podwójnego
obywatelstwa.

7.2.2. Struktury
W Armenii istnieje jedna instytucja, zajmujàca si´ wi´kszà cz´Êcià prob-
lematyki migracyjnej. Powsta∏y w 1999 roku, w wyniku rozszerzenia kom-
petencji urz´du zajmujàcego si´ problematykà uchodêczà, Paƒstwowy De-
partament ds. Migracji oraz Uchodêców (obecnie Agencja Migracyjna) odpo-
wiada za szeroko pojmowanà polityk´ migracyjnà Armenii. Zadania z zakresu
ochrony socjalnej imigrantów, okreÊlania regu∏ ich zatrudniania itp. wype∏-
nia równie˝ Ministerstwo Pracy i Opieki Spo∏ecznej. Ministerstwo to odpo-
wiada tak˝e za wypracowanie strategii w dziedzinie migracji zarobkowej.

Agencja Migracyjna (dawny Departament ds. Migracji oraz Uchodêców) jest
strukturà rzàdowà, podleg∏à od maja 2005 roku Ministerstwu Administracji
Terytorialnej. Odpowiada m.in. za opracowywanie projektów norm praw-
nych dotyczàcych migracji, negocjowanie umów mi´dzynarodowych, rejes-
tracj´ uchodêców i osób wewn´trznie przesiedlonych oraz ich ochron´ socjal-
nà, przyznawanie statusu uchodêcy oraz statusu osoby czasowo chronionej,
opracowywanie systemu kontroli przep∏ywów migracyjnych. Wydaje si´, ˝e
cz´Êç kompetencji Agencji i uprawnieƒ Ministerstwa Pracy i Opieki Spo∏ecz-
nej pokrywa si´.

Kompetencje w sferze migracji posiadajà równie˝ struktury si∏owe: policja
(dawne MSW) oraz funkcjonujàca w ramach Ministerstwa Bezpieczeƒstwa
Narodowego s∏u˝ba graniczna. Policja odpowiada za system rejestracji lud-
noÊci. W ramach tej instytucji funkcjonuje tak˝e departament ds. walki ze
zorganizowanà przest´pczoÊcià oraz komórka odpowiedzialna za zwalcza-
nie nielegalnej migracji.

7.2.3. Wspó∏praca mi´dzynarodowa
Armenia blisko wspó∏pracuje z Rosjà. Status lojalnego sojusznika Rosji po-
woduje, ˝e obywatele Armenii, w mniejszym stopniu ni˝ obywatele innych
krajów WNP, odczuwajà skutki zaostrzania polityki migracyjnej Rosji. Dzi´ki
obowiàzywaniu porozumieƒ: (1) o statusie prawnym obywateli Republiki Ar-
menii stale zamieszkujàcych na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz obywateli
Federacji Rosyjskiej stale zamieszkujàcych na terytorium Republiki Armenii,
(2) o regulacji procesu dobrowolnego przesiedlania oraz (3) o pracy imigran-
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tów i ochronie socjalnej imigrantów pracowniczych – obywatele Armenii
mogà cieszyç si´ na terytorium Rosji stosunkowo dobrà ochronà prawnà i so-
cjalnà.

Armenia jest tak˝e aktywnym uczestnikiem licznych planów i dzia∏aƒ podej-
mowanych przez WNP w sferze migracji, a tak˝e sygnatariuszem porozu-
mieƒ o walce z terroryzmem oraz przest´pstwami granicznymi, przyj´tych
w ramach Organizacji Uk∏adu Bezpieczeƒstwa Zbiorowego.

Armenia jest pierwszym na obszarze WNP cz∏onkiem IOM; od 1993 roku syg-
natariuszem Konwencji Genewskiej. Korzysta tak˝e z doradztwa OBWE
w zakresie przygotowywania aktów prawnych. Uczestniczy w Europejskiej
Polityce Sàsiedztwa. UE sfinansowa∏a w Armenii program badawczy majàcy
ulepszyç metody zbierania danych na temat przep∏ywów migracyjnych.

Intensywnie rozwija si´ wspó∏praca bilateralna z udzia∏em Armenii. Kraj ten
podpisa∏ porozumienia readmisyjne z Danià, Szwajcarià i Litwà, zakoƒczy∏
negocjacje w tej sprawie z Czechami, Niemcami, Polskà, Szwecjà, Ukrainà
i paƒstwami Beneluksu oraz jest w trakcie negocjowania porozumieƒ z Rosjà,
Bu∏garià, Rumunià, Norwegià. Wspólnie ze Szwajcarià Armenia realizuje pro-
gram wspomagajàcy reintegracj´ ormiaƒskich emigrantów powracajàcych
z tego kraju. Zawar∏a tak˝e porozumienie z Katarem w sprawie legalnego
zatrudnienia w tym kraju armeƒskich piel´gniarek.

7.3. Wnioski

Za∏amanie gospodarcze, niestabilnoÊç polityczna oraz przede wszystkim
wybuch krwawego konfliktu zbrojnego z Azerbejd˝anem spowodowa∏y, ˝e
podstawowym trendem demograficznym niepodleg∏ej Armenii by∏a masowa
emigracja jej mieszkaƒców. G∏ównym krajem docelowym emigracji pozostaje
Rosja, stosunkowo cz´sto mieszkaƒcy Armenii na miejsce osiedlenia si´ wy-
bierajà tak˝e Polsk´. Antagonizm armeƒsko-azerbejd˝aƒski spowodowa∏
masowe wyjazdy mieszkaƒców narodowoÊci azerskiej oraz nap∏yw uchodê-
ców ormiaƒskich z Azerbejd˝anu.
Armenia ma stosunkowo dobrze rozwini´tà polityk´ migracyjnà, operujàcà
podstawowymi dokumentami i strukturami. Jednak˝e cz´Êç za∏o˝eƒ tej poli-
tyki nie zosta∏a wcielona w ˝ycie, co wynika zarówno z trudnoÊci finanso-
wych, jak i nieefektywnoÊci administracji.
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Armenia prowadzi w dziedzinie migracji aktywnà polityk´ zewn´trznà. Blisko
wspó∏pracuje z Rosjà oraz organizacjami mi´dzynarodowymi dzia∏ajàcymi
na obszarze WNP, co sprawia, ˝e obywatele Armenii mogà cieszyç si´ na te-
rytorium Rosji stosunkowo dobrà ochronà prawnà i socjalnà. Wspó∏pracuje
tak˝e z IOM, ILO, OBWE oraz Unià Europejskà. Podpisa∏a porozumienia
readmisyjne z kilkoma paƒstwami europejskimi.
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