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Dlaczego uchodŸcy „nie chc¹”
integrowaæ siê w Polsce?
Ocena skutecznoœci programów integracyjnych
z punktu widzenia uchodŸców
Wstêp
Podstaw¹ poni¿szego tekstu s¹ wywiady przeprowadzone na prze³omie
2006 i 2007 roku z uchodŸcami oraz osobami z pobytem tolerowanym. Celem
badania by³o poznanie perspektywy uchodŸców w odniesieniu do dzia³añ integracyjnych, którym s¹ poddawani w ramach Indywidualnych Programów Integracji (IPI). W innym rozdziale publikacji, zawartym w tym zbiorze zaprezentowano analizê opart¹ na punkcie widzenia przedstawicieli polskich instytucji pracuj¹cych z uchodŸcami.
Struktura tekstu w du¿ej mierze odpowiada najwa¿niejszym sferom, w których dzia³ania integracyjne w ramach Indywidualnych Programów Integracji
powinny byæ prowadzone. Podczas rocznego programu prowadzonego przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie1 uchodŸcy wyp³acane s¹ œwiadczenia
integracyjne, zapewniona jest opieka zdrowotna i udzielana jest mu pomoc
w znalezieniu mieszkania. On sam natomiast zobowi¹zany jest do aktywnego
poszukiwania pracy i nauki jêzyka polskiego. Przedstawiciele Powiatowych
Centrów Pomocy Rodzinie prowadz¹ z uchodŸcami pracê socjaln¹. W rezultacie tych dzia³añ uchodŸca ma zintegrowaæ siê z polskim spo³eczeñstwem, czyli – mówi¹c w skrócie – powinien byæ w stanie w nim samodzielnie funkcjonowaæ.
1
Programy prowadzone s¹ przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, a w miastach na
prawach powiatu przez Miejskie Oœrodki Pomocy Spo³ecznej, Miejskie Oœrodki Pomocy Rodzinie lub w przypadku Warszawy Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.
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W wielu wypowiedziach zebranych w trakcie badañ przedstawicieli instytucji pracuj¹cych z uchodŸcami znajdowa³y siê twierdzenia, ¿e uchodŸcy „nie
chc¹” siê integrowaæ. Wydaje siê to jedn¹ z wa¿niejszych przyczyn niepowodzenia w Polsce procesu integracji, który z definicji jest procesem dwukierunkowym2. Wydaje siê, i¿ niechêæ u¿ywana jest jako wyt³umaczenie, czy w skrajnych przypadkach wymówka, niepowodzenia dzia³añ integracyjnych prowadzonych przez instytucje pomocy spo³ecznej. Stwierdzaj¹c o kimœ innym, ¿e
czegoœ „nie chce” mówi siê z perspektywy w³asnego zainteresowania t¹ osob¹.
Je¿eli pracownik socjalny mówi o uchodŸcy, ¿e ten „nie chce” siê integrowaæ,
znaczy to przede wszystkim, ¿e w osobie uchodŸcy interesuje go tylko jego
stosunek do procesu integracji sformalizowanego w Indywidualnym Programie Integracji. Z perspektywy uchodŸcy, on zdecydowanie czegoœ „chce”,
a fakt, ¿e zdaniem innych osób „nie chce” siê integrowaæ, wynika z tego, ¿e ma
jakieœ silniejsze pragnienia czy cele do zrealizowania.
UchodŸca po przyjeŸdzie do Polski, dla lepszego zrozumienia motywacji
jego dzia³añ, powinien byæ postrzegany jako imigrant ekonomiczny. W opiniach osób pracuj¹cych z uchodŸcami oraz w czêœci literatury przedmiotu3
bardzo czêsto imigranci s¹ przedstawiani jako jednostki bierne, z którymi trzeba coœ zrobiæ, którym trzeba jakoœ pomóc. Z regu³y tego typu podejœcie ma za
podstawê szlachetne intencje – chêæ niesienia pomocy osobom w sytuacji
uchodŸczej, jednak paradoksalnie jest ono uprzedmiotawiaj¹ce. Witold Morawski zwraca uwagê, ¿e w socjologii grupy wykluczone czy zmarginalizowane
czêsto definiuje siê jako takie, które nie potrafi¹ w ogóle rozwin¹æ jakiejkolwiek strategii4. W analizie sytuacji uchodŸców postanowiliœmy patrzeæ na
nich jako na aktywne podmioty, które œwiadomie wybieraj¹ pewne strategie dzia³ania. Postêpowanie uchodŸców w Polsce bêdzie zatem rozpatrywane jako decyzje racjonalnych aktorów, którzy s¹ w stanie uporz¹dkowaæ swoje preferencje w hierarchiê, która jest podstaw¹ wyboru celów w danym momencie, i dokonuj¹ wyboru dzia³añ zgodnie z pewnym kryterium optymalnoœci5. UchodŸcy, oszacowuj¹c dostêpne dla nich w Polsce zasoby, podejmuj¹ decyzje o pozostaniu w naszym kraju. Szacowanie to prowadzone jest oczywiœcie w po2

European Commission. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee, and the Committee of the Regions on Immigration, Integration, and Employment, 2003, s. 17; A. Kicinger, Unia Europejska
wobec zagadnienia integracji imigrantów, CEFMR, Working Paper 2005, nr 2, s. 3.
3
Zob. H. Grzyma³a-Moszczyñska, E. Nowicka, Goœcie i gospodarze. Problemy adaptacji
kulturowej w obozach dla uchodŸców oraz otaczaj¹cych je spo³ecznoœciach lokalnych,
NOMOS, Kraków 1998; M. Z¹bek (red.), Miêdzy piek³em a rajem. Problemy adaptacji kulturowej uchodŸców i imigrantów w Polsce, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2002.
4
W. Morawski, Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
2001, s. 30.
5
A. Jasiñska-Kania, Teoria racjonalnego wyboru w Wspó³czesne teorie socjologiczne,
wyb. i opr. A. Jasiñska-Kania i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 136.
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równaniu z zasobami mo¿liwymi do uzyskania w innych krajach Unii Europejskiej. Dla osób, które nie ukoñczy³y procedury uchodŸczej czy posiadaj¹ pobyt tolerowany, ryzyko zwi¹zane z readmisj¹ do Polski z tych krajów to po
prostu potencjalny koszt, z którym nale¿y siê liczyæ przy podejmowaniu decyzji. UchodŸcy s¹ osobami mobilnymi. Jeœli ju¿ raz podjêli dramatyczn¹ decyzjê o wyjeŸdzie ze swojej ojczyzny, kolejna zmiana miejsca zamieszkania nie
jest ju¿ dla nich posuniêciem tak drastycznym. Zw³aszcza, ¿e – jak wykazuj¹
przeprowadzone w trakcie badañ wywiady – dysponuj¹ oni wiedz¹ o sytuacji
swoich rodaków mieszkaj¹cych w innych krajach Unii Europejskiej; mog¹
œmia³o korzystaæ z rozwiniêtych sieci migracyjnych. Opuszczenie Polski jest
strategi¹, któr¹ s¹ w stanie przyj¹æ w momencie, gdy wyczerpi¹ siê mo¿liwoœci, które im nasz kraj daje. U¿ywaj¹c terminologii Alberta O. Hirschmana6,
wydaje siê, ¿e du¿a czêœæ uchodŸców stosuje wobec pañstwa polskiego strategie rozstania (exit): oferta, jak¹ tutaj otrzymuj¹ (czy to oferta polskiego rynku
pracy, czy polskiego systemu pomocy spo³ecznej) ich nie satysfakcjonuje,
przy czym s¹ w stanie pozwoliæ sobie na poszukanie lepszej w innym miejscu.
Wydaje siê, ¿e gdyby proces integracji uchodŸców w Polsce koñczy³ siê sukcesem, to bêd¹c „lojalnymi” wobec naszego kraju ewentualne niezadowolenie
ze swojej sytuacji wyra¿aliby stosuj¹c strategiê krytyki (voice). Nie maj¹ na to
oczywiœcie szans. Pozostanie w Polsce jest pierwszym krokiem ku integracji –
niezale¿nie od tego, jak bêdzie ona póŸniej przebiegaæ.
W poni¿szym tekœcie pragniemy przedstawiæ, opieraj¹c siê na materiale
badawczym zebranym w trakcie ewaluacji IPI uchodŸców, ich perspektywê
dzia³ania: przyczyny, dla których decyduj¹ siê w Polsce pozostaæ i dla których
aktywnie uczestnicz¹ w procesie integracji oraz przyczyny, dla których podejmuj¹ ze swojego punktu widzenia racjonaln¹ decyzjê o wyjeŸdzie z Polski.
Czytaj¹c ten artyku³ nale¿y pamiêtaæ, i¿ bardzo du¿a czêœæ przyje¿d¿aj¹cych
do Polski uchodŸców z góry nie planuje pozostania w naszym kraju. Wymienione poni¿ej czynniki wypychaj¹ce s¹ równie¿ adekwatne w odniesieniu do
nich, gdy¿ albo ju¿ dysponuj¹ na ich temat wiedz¹, albo po prostu planuj¹ osiedlenie siê w którymœ z krajów Europy Zachodniej, co jest efektem kalkulacji
dotycz¹cych jego atrakcyjnoœci i mo¿liwoœci dotarcia do niego. Mówienie
o tym, ¿e uchodŸcy przyje¿d¿aj¹ do Polski jako do kraju docelowego i dopiero
póŸniej z pewnych wzglêdów decyduj¹ siê na jego opuszczenie by³oby daleko
id¹cym uproszczeniem. Opisane poni¿ej przyczyny nieatrakcyjnoœci Polski
powinny byæ rozumiane jako wyjaœnienie takiego, a nie innego postêpowania
uchodŸców.

6

A.O. Hirschman, Lojalnoœæ, krytyka, rozstanie, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 1995.
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Mieszkanie
Dach nad g³ow¹ to podstawowa potrzeba cz³owieka. Dostêpnoœæ mieszkania oraz stabilna mo¿liwoœæ jego utrzymania jest dla uchodŸców spraw¹ kluczow¹. Mieszkanie w pierwszej fazie po otrzymaniu statusu uchodŸcy spe³nia
równie¿ rolê furtki do normalnego funkcjonowania w Polsce, gdy¿ bez meldunku nie jest mo¿liwe uzyskanie numeru PESEL, bez którego nie mo¿na
mieæ ubezpieczenia zdrowotnego czy podj¹æ legalnej pracy.
Znalezienie mieszkania
Inaczej ni¿ wiêkszoœæ modeli integracyjnych funkcjonuj¹cych w Europie,
polskie w³adze nie gwarantuj¹ uchodŸcom mieszkañ komunalnych. Pracownicy
socjalni PCPR-ów pomagaj¹ osobom rozpoczynaj¹cym Indywidualne Programy Integracji w znalezieniu mieszkañ na wolnym rynku, zatem mo¿na powiedzieæ, ¿e jednymi z g³ównych beneficjentów ostatecznych Indywidualnych Programów Integracji s¹ polscy w³aœciciele nieruchomoœci.W praktyce znalezienie
mieszkania nie jest zbyt ³atw¹ spraw¹ i pobyt w oœrodkach bywa przed³u¿any.
Wygórowane ceny
Jak deklarowa³a wiêkszoœæ by³ych lub obecnych uczestników IPI: – Dostawaliœmy pieni¹dze z PCPR-ów, wszystko sz³o praktycznie na mieszkanie
(UchodŸczyni z Czeczenii). W wypowiedziach uchodŸców wielokrotnie pojawia³y siê skargi na wysokoœæ czynszu wymaganego od w³aœcicieli wynajmowanych przez nich mieszkañ. Ich zdaniem, s¹ zmuszeni do p³acenia znacznie
wy¿szych cen ni¿ polscy najemcy. Z pewnoœci¹ wi¹¿e siê to ze struktur¹ polskiego rynku nieruchomoœci, gdzie wiêkszoœæ umów najmu jest nierejestrowana i nieopodatkowana. W przypadku, gdy uchodŸcy w celu zameldowania potrzebuj¹ dokumentu potwierdzaj¹cego prawo do lokalu, w³aœciciele podwy¿szaj¹ im cenê o podatek, który bêd¹ musieli op³aciæ.
Niewiedza i stereotypy
Kolejnym problemem jest strach najemców, wynikaj¹cy z niewiedzy o sytuacji prawnej uchodŸców w Polsce:
Nam nie, nie daj¹ tych socjalnych, komunalnych tylko musimy szukaæ tego mieszkanie i, i po prostu wiêkszoœæ ludzi nie chc¹ rozmawiaæ jak s³ysz¹, ¿e to nie s¹ Polaki,
¿e boj¹ siê, ¿e mo¿e legalne, nielegalne, ¿e bêd¹ jakieœ tam problemy (UchodŸczyni
z Bia³orusi).
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W³aœciciele obawiaj¹ siê k³opotów, czêsto nie rozumiej¹, ¿e osoby o statusie uchodŸcy maj¹ takie same prawa jak obywatele polscy i przebywaj¹ w naszym kraju najzupe³niej legalnie7. Wed³ug relacji respondentów imigranci
czêsto kojarz¹ im siê z przestêpczoœci¹, nielegalnym przekraczaniem granic.
Chc¹c unikn¹æ k³opotów, wol¹ wynaj¹æ mieszkanie „zwyk³emu” polskiemu
klientowi. Bardzo czêsto przywo³ywane by³y sytuacje, gdy w³aœciciel poinformowany, ¿e mieszkaæ bêdzie u niego obcokrajowiec, od razu wycofywa³ siê
z dalszych rozmów lub znacznie podwy¿sza³ cenê.
Czêsto uchodŸcom odmawia siê wynajmu mieszkañ ze wzglêdu na licznoœæ ich rodzin – Trudno Czeczeñcom naiti mieszkanie w Polsze, znaczy to jest
Czeczeniec, ile tam mnogo dzieciaków. To¿e bojatsia. U mnie piat, w ogóle nie
chatieli wpuskaæ (UchodŸczyni z Czeczenii). Przyczyn¹ bezpoœredni¹ nie jest
tutaj niechêæ czy brak zaufania do obcokrajowców, ale obawa przez niewyp³acalnoœci¹ wielodzietnej rodziny lub pope³nionymi przez dzieci dewastacjami. Czeczeñska wielodzietna rodzina u wielu wynajmuj¹cych mo¿e budziæ
skojarzenia z rodzinami patologicznymi, którym wynajmowanie mieszkañ
jest ryzykowne.W niektórych miastach, w których mieszkaj¹ czeczeñscy
uchodŸcy zdarza³y siê przypadki dewastacji lub niep³acenia rachunków i st¹d
opinia o uchodŸcach jako bardzo k³opotliwych najemcach.
Jak wynika z relacji uchodŸców, stosunki z w³aœcicielami mieszkañ
uk³adaj¹ siê bardzo ró¿nie. Niejednokrotnie uchodŸcy wchodz¹ z nimi w bli¿sze relacje i niweluj¹ tym samym obawy przed obcokrajowcami. Jednak¿e
w wielu wywiadach przewija siê motyw czêstych zmian miejsc zamieszkania,
czêsto spowodowanych ci¹gle wzrastaj¹cym czynszem. UchodŸcy opowiadali
równie¿ o drastycznych sytuacjach jak na przyk³ad ta:
PóŸniej kiedy mnie w³aœcicielka mieszkania wystawi³a na klatkê schodow¹ ja jej
zap³aci³am do koñca listopada, a ona mnie wystawi³a na klatkê schodow¹ to ju¿,
to by³o w listopadzie 17, ju¿ by³o zimno tak dosyæ w listopadzie i ja ju¿ prawdê
mówi¹c tak ju¿ no Ÿle siê poczu³am, bo mia³am zap³acone pieni¹dze, a ona mnie
na si³u wypchnê³a z dzieæmi, wystawi³a mnie w ci¹gu 15 minut. [...] i musia³am
z nimi nocowaæ na Dworcu Centralnym trzy dni (UchodŸczyni z Czeczenii).

Meldunek
Sta³e zamieszkanie dla uchodŸcy to nie tylko dach nad g³ow¹ i w³asny k¹t,
ale te¿ warunek otrzymania numeru PESEL: pierwszy problem, który jest
w Polsce i myœlê, ¿e jeszcze istnieje to jest zameldowanie uchodŸców (UchodŸca z Kuby). UchodŸcy, poza pokonaniem trudnoœci jak¹ jest przekonanie
7

Z relacji wielu respondentów wynika, ¿e jeszcze gorsza ze wzglêdu na niefortunn¹ nazwê
”pobyt tolerowany” jest percepcja osób przebywaj¹cych w Polsce na tej podstawie.
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w³aœciciela lokalu do wynajêcia go cudzoziemcowi, musz¹ go przekonaæ jeszcze do zameldowania. Z punktu widzenia przepisów, zameldowanie w swoim
lokalu nie stanowi ¿adnego niebezpieczeñstwa dla w³aœciciela i uchodŸcy
zdaj¹ sobie z tego sprawê (nie by³o problemu meldunku nie, bo ja mam genewski
paszport i wystarczy numer paszportu (UchodŸca z Turcji), jednak w Polsce
nadal po okresie PRL-u panuje bardzo du¿y strach przed meldowaniem u siebie obcych osób (nasz w³aœciciel nie chce w dalszym ci¹gu nas meldowaæ ani,
ani czasowo ani jak, bo ma prywatne mieszkanie i chce jego sprzedaæ i po prostu siê boi tego meldunku (UchodŸczyni z Bia³orusi). Ten strach jest zupe³nie
irracjonalny, gdy¿ g³ówny lokator mo¿e swobodnie wymeldowywaæ zameldowane u siebie osoby, uchodŸcy mog¹ byæ meldowani tylko czasowo, a ich
meldunek automatycznie wygasa po ustalonym terminie. Nie zawsze jednak
uchodŸcom czy pracownikom realizuj¹cym IPI udaje siê przekonaæ w³aœcicieli. Nie jest rzadkoœci¹ sytuacja, w której uchodŸcy zameldowani s¹ gdzie indziej ni¿ faktycznie zamieszkuj¹ (ja mia³a znajomoœæ i mnie od razu zameldowali i jakby to ja sama bardzo du¿y problemu nie mia³a) (UchodŸczyni
z Bia³orusi). Bêd¹c zameldowanymi w jednym lokalu nie musz¹ k³opotaæ siê
przekonywaniem ewentualnych kolejnych wynajmuj¹cych do rejestracji, co
pozwala na przyk³ad na wynajem mieszkañ za ni¿sz¹ cenê.
Bezdomnoœæ
Koniecznoœæ „nocowania na dworcu”, czyli czasowej bezdomnoœci, pojawia siê zazwyczaj po zakoñczeniu programu integracji, gdy pomoc finansowa
nie jest ju¿ wiêcej wyp³acana. Osoby, którym nie uda³o siê ustabilizowaæ swojej sytuacji, znaleŸæ regularnego zarobku, nie s¹ ju¿ d³u¿ej w stanie wynajmowaæ mieszkañ na wolnym rynku. Wœród respondentów-uchodŸców, którzy zakoñczyli IPI by³ przypadek bezdomnego oraz osób, które mieszka³y w oœrodkach MONAR-u.
Strategie?
Od wynajêcia mieszkania tañsze jest wynajêcie pokoju w niedrogim domu
noclegowym. W Lublinie znajduje siê hotel, który niejako specjalizuje siê
w obs³udze uchodŸców i osób o pobycie tolerowanym. Panuj¹ tam podobne
warunki, jak w oœrodku podczas oczekiwania na przyznanie statusu:
Mieszkamy na Grenadierów. To jest taki hotel i jest tam taki parter, gdzie s¹ pokoje
po kolei i ka¿da rodzina mo¿e zaj¹æ ten jeden pokój, no oczywiœcie i dwa i trzy i ile
chce, ale p³aci siê tylko za jeden pokój (UchodŸczyni z Czeczenii).
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Na pewno s¹ to najtañsze mo¿liwe do znalezienia lokale mieszkaniowe.
Jednak warunki w nich s¹ bardzo z³e (kuchnie i ³azienki na korytarzu, ze
wzglêdu na oszczêdnoœæ ca³e rodziny mieszkaj¹ce w jednym pokoju). Skupianie siê rodzin uchodŸczych w jednym miejscu nie sprzyja ich integracji z polskim œrodowiskiem, a raczej wytwarza getto.
S¹ te¿ uchodŸcy bardzo dobrze daj¹cy sobie radê. W trakcie badañ rozmawiano miêdzy innymi z osobami, którym w Warszawie uda³o siê otrzymaæ
mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Spo³ecznego. Uzyskanie ich nie
by³o ³atwe, przede wszystkim ze wzglêdu na brak wiedzy urzêdników na temat
praw przys³uguj¹cych uchodŸcom.
Odpowiedzi nie by³o z Urzêdem Miasta, z Miodowej to ju¿ wszystko sta³o
w porz¹dku, bo do tego nikt nie, nie prezes TBS-u, nikt kierownik. [...] dlatego z pó³
roku chodzi³am w kó³ko póki nie dosz³a do swojego (UchodŸczyni z Bia³orusi).

Mo¿na powiedzieæ, ¿e uchodŸca, który uzyska³ mieszkanie w TBS, potrafi
sobie wspaniale radziæ w polskiej rzeczywistoœci. Nie doœæ, ¿e zdo³a³ spe³niæ
wymagania finansowe, to jeszcze by³ w stanie samodzielnie przedrzeæ siê
przez biurokratyczny g¹szcz utrudniaj¹cy otrzymanie mieszkania.
Brak mieszkañ komunalnych
UchodŸcy nie s¹ zadowoleni z kosztów mieszkañ i najchêtniej mieszkaliby
w mieszkaniach komunalnych (które w zasadzie nie s¹ im przyznawane). Tylko w Warszawie co roku odbywa siê „konkurs”8 i zaledwie piêæ mieszkañ komunalnych przyznaje siê uchodŸcom poza kolejnoœci¹. Respondenci d³u¿ej
mieszkaj¹cy w stolicy z du¿ymi emocjami opowiadali o tym konkursie. Ze
wzglêdu na liczbê chêtnych, otrzymanie mieszkania w ten sposób jest bardzo
trudne: oczywiœcie nie s¹ one dostêpne dla rodzin uchodŸczych, które dopiero
otrzyma³y status, ale dla tych, które ju¿ od jakiegoœ czasu ¿yj¹ w Polsce i „odsta³y swoje w kolejce”.
UchodŸcy uwa¿aj¹, ¿e wyp³acanie im œwiadczeñ, które w du¿ej czêœci
poch³onie czynsz jest marnotrawstwem (But if they give me accommodation,
the expenses will be minimise) (UchodŸca ze Srilanki). Czêstokroæ podaj¹
w wywiadach przyk³ady innych krajów, gdzie po otrzymaniu statusu uchodŸca otrzymuje mieszkanie komunalne, za które nie musi p³aciæ rynkowych cen
wynajmu – w ramach pomocy wymaga siê od niego tylko op³acenia rachunków za wodê, gaz, elektrycznoœæ. Polska praktyka wyp³acania uchodŸcom
pieniêdzy na wynajem mieszkañ dla wielu uchodŸców jest po prostu niezrozu8
Tak potocznie nazywana w wywiadach by³a procedura przyznawania mieszkañ komunalnych w Warszawie. Okreœlenie „konkurs” wziê³o siê za pewne st¹d, ¿e liczba chêtnych przewy¿sza liczbê mieszkañ i konieczna jest selekcja.
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mia³a. Niektórzy narzekaj¹, ¿e nie u³atwia siê im drogi do pozyskania mieszkania na w³asnoœæ, na przyk³ad poprzez tani kredyt:
Chcemy swoje mieæ, bo jakby nam dawali kredyty jeszcze dodatkowo ¿eby my mogli
odpracowaæ na, na kupno mieszkañ w kredyt albo jak to wygl¹da to te¿ by³oby wyjœcie, bo mogliby ¿yæ i p³aciæ albo póŸniej nasze dzieci by p³aci³y za to, op³acali to
wszystko, bo podstawa to mieszkanie (UchodŸczyni z Bia³orusi).

Brak mieszkania – brak poczucia stabilnoœci
Poza znajomoœci¹ jêzyka oraz zatrudnieniem sytuacja mieszkaniowa jest
wymieniana przez uchodŸców jako najwa¿niejszy problem w Polsce. Koniecznoœæ wynajmowania mieszkañ na wolnym rynku pog³êbia u uchodŸców brak
poczucia stabilnoœci – ze wzglêdu na niepewnoœæ, czy od przysz³ego miesi¹ca
nie zostanie rozwi¹zana z nimi umowa i czy nie bêd¹ musieli szukaæ nowego
miejsca zamieszkania. Brak tej stabilnoœci jest czynnikiem wypychaj¹cym ich
z Polski. W przypadku wielodzietnych rodzin czeczeñskich przenosiny s¹
wyj¹tkowo k³opotliwe, gdy¿ wymuszaj¹ zmianê szko³y lub wyd³u¿aj¹ drogê
dojazdu uczniów-uchodŸców do niej. Wysokie koszty wynajmu powoduj¹, ¿e
uchodŸcy, którzy nie zdo³aj¹ w ci¹gu jednorocznego programu IPI zapewniæ
sobie odpowiednich dochodów, s¹ zmuszeni po jego zakoñczeniu zamieszkiwaæ w bardzo z³ych warunkach – zw³aszcza, je¿eli maj¹ na utrzymaniu dzieci.
Wynajmowanie mieszkañ nawet w trakcie programu integracji, gdy zapewnione s¹ na nie œrodki, pozostawia uchodŸców w sytuacji zawieszenia. Lokal,
co do którego brak pewnoœci, ¿e od nastêpnego miesi¹ca nie dostan¹ wymówienia, nie wi¹¿e ich w ¿aden sposób z Polsk¹. Przytoczone tutaj problemy dotycz¹ce sfery mieszkaniowej nale¿y uznaæ za czynniki wypychaj¹ce uchodŸców z naszego kraju. Podejmuj¹c decyzje o wyjeŸdzie lub pozostaniu w Polsce, uchodŸcy traktuj¹ swoj¹ niestabiln¹ sytuacjê mieszkaniow¹ jako czynnik
przemawiaj¹cy za wyjazdem. Mieszkania gwarantuj¹ce pewn¹ sta³oœæ – czyli
komunalne lub w TBS – zdobyli uchodŸcy, którzy ju¿ wczeœniej z innych
wzglêdów zdecydowali siê na pobyt w Polsce. Fakt, ¿e uda³o siê im uzyskaæ
przydzia³ na nie œwiadczy o ich zasiedzeniu i umiejêtnoœci radzenia sobie
z biurokratyczn¹ rzeczywistoœci¹ naszego kraju.

Praca
Podjêcie pracy jest równie wa¿nym czynnikiem integracji uchodŸców
w Polsce, jak i znalezienie dachu nad g³ow¹. Nie maj¹c pracy, s¹ pozbawieni
œrodków na utrzymanie siebie i swoich rodzin, a tak¿e skazani na funkcjonowanie w izolacji od spo³eczeñstwa polskiego. Sami uchodŸcy, odpowiadaj¹c
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na pytanie, jak pojmuj¹ pojêcie „zintegrowany uchodŸca”, najczeœciej mówi¹,
¿e to jest ktoœ, kto znalaz³ w Polsce pracê, nauczy³ siê jêzyka polskiego,
nawi¹za³ kontakty z otoczeniem (s¹siedzi, koledzy w pracy). Te trzy sk³adniki
uwa¿aj¹ za bardzo wa¿ne. Te obserwacje uchodŸców maj¹ silne uzasadnienie
w teorii badañ nad integracj¹ imigrantów. Maciej Z¹bek pisze:
Podstawowym warunkiem wyjœcia z szoku kulturowego i udanej adaptacji jest
szansa lub jej brak na odniesienie sukcesu ekonomicznego (dla ka¿dej grupy jego
skala mo¿e byæ inna, ale zawsze jest on niezbêdny). To ostatecznie jest bowiem
g³ównym celem migracji dla wszystkich grup i to nawet wtedy, jeœli powody, które
sk³oni³y ich do migracji, nie mia³y charakteru ekonomicznego. Sukces ekonomiczny pozwala ¿yæ i realizowaæ swoje plany, nawi¹zywaæ i podtrzymywaæ wiêzi
z Polakami i cz³onkami w³asnej grupy. Posiadanie zaœ przyjació³ i znajomych jest
kolejnym warunkiem dobrego przystosowania siê. Tak wiêc ci, którzy odnosz¹ ów
sukces ekonomiczny, przystosowuj¹ siê szybciej, integruj¹, a z czasem mog¹ siê
nawet zasymilowaæ9.

Skutecznoœæ IPI na poziomie znalezienia zatrudnienia jest niska. Jest to,
prawdopodobnie, poziom integracji o najni¿szej skutecznoœci programów
integracyjnych. Wiêkszoœæ uchodŸców, odbywaj¹cych lub bêd¹cych tu¿ po
zakoñczeniu programu IPI, jest albo bezrobotna, albo pracuje na czarno. Nie
ma powa¿nej ró¿nicy pod tym wzglêdem miêdzy uchodŸcami, którzy uczestniczyli w IPI, a osobami posiadaj¹cymi pobyt tolerowany, którym nie
przys³uguje prawo do uczestnictwa w IPI.
Stwierdzenie jednego z respondentów: musimy chodziæ do urzêdu pracy
i podbijaæ piecz¹tkê, ¿ebyœmy mia³y ubezpieczenie zdrowotne (UchodŸczyni
z Czeczenii) najlepiej chyba ilustruje, jak¹ rolê w procesie integracji uchodŸców odgrywaj¹ urzêdy pracy. Powiatowy Urz¹d Pracy jest postrzegany przez
wiêkszoœæ z respondentów jako instytucja, dziêki której uzyskuje siê ubezpieczenie zdrowotne. ¯aden z respondentów omawianego badania nie uzyska³
pracy za poœrednictwem urzêdu pracy. Czêœæ z nich próbowa³a zdobyæ pracê,
dziêki og³oszeniom wywieszonym w urzêdach pracy, ale te zazwyczaj okazywa³y siê, wed³ug ich relacji, nieaktualne.
O niskiej skutecznoœci IPI na poziomie znalezienia zatrudnienia mo¿na
s¹dziæ na podstawie tych rzadkich przypadków, gdy uchodŸcom udaje siê znaleŸæ legaln¹ pracê. Jeden ze szczêœliwych posiadaczy legalnej pracy, dziennikarz, zdoby³ mo¿liwoœæ zarobkowania w Polsce dziêki temu, ¿e pracowa³
u siebie w kraju (Bia³oruœ) w firmie miêdzynarodowej. Po ucieczce do Polski
kontynuowa³ pracê w tej¿e firmie. Inny z grupy legalnie pracuj¹cych – po
okresie pracy na czarno – za³o¿y³ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Kolejny
9

M. Z¹bek, Wstêp. Problemy adaptacji kulturowej migrantów, w: M. Z¹bek (red.), Miêdzy
piek³em a rajem..., op. cit., s. 13.
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przypadek to kobieta-lekarz, która po d³ugim okresie bezrobocia (przynajmniej formalnego) zosta³a zatrudniona w przedsiêbiorstwie znajomych. Jeszcze innemu uchodŸcy uda³o siê znaleŸæ pracê dziêki wysokim kwalifikacjom
zawodowym (spawacz) oraz dziêki temu, i¿ pracodawca nie wymaga³ dokumentów, które by te kwalifikacje potwierdza³y, lecz zgodzi³ siê sprawdziæ
umiejêtnoœci kandydata w praktyce. Ten ostatni, jako jedyny spoœród respondentów, znalaz³ pracê przez og³oszenie w gazecie.
Przypadki uchodŸców, którym uda³o siê legalnie zatrudniæ w Polsce,
œwiadcz¹ o tym, ¿e szanse na polskim rynku pracy maj¹ ci o wykszta³ceniu lub
kwalifikacjach zawodowych na nim poszukiwanych. Musz¹, co prawda,
podo³aæ powa¿nym przeszkodom, by nostryfikowaæ dyplomy w Polsce lub
wyrobiæ dokumenty o posiadanym zawodzie i kwalifikacjach, uznawane przez
polskich pracodawców. UchodŸcy ci w mniejszym stopniu potrzebuj¹ pomocy
ze strony urzêdów w sprawie zatrudnienia, ani¿eli wiêkszoœæ uchodŸców
maj¹cych przewa¿nie œrednie wykszta³cenie i nie posiadaj¹cych wysokich
kwalifikacji. Byæ mo¿e potrafi¹ te¿ lepiej skorzystaæ z pomocy, której udzielano im w urzêdach. Zdecydowana wiêkszoœæ uchodŸców w Polsce potrzebuje
wydatniejszej pomocy, by rozwi¹zaæ problem znalezienia zatrudnienia. Przede wszystkim wydaje siê, ¿e potrzebna jest rzeczywista aktywizacja zawodowa prowadzona przez urzêdy pracy.
Niechêæ do zatrudnienia obcokrajowców
Pierwszym powa¿nym czynnikiem, stoj¹cym na przeszkodzie w zatrudnieniu uchodŸcy w Polsce jest niechêæ pracodawców do zatrudnienia obcokrajowców. Jak mówi¹ Czeczeni, pracodawcy odmawiaj¹ im pracy dlatego ¿e nie
chc¹ obcokrajowców:
Biorê, na przyk³ad, „Pracê”, jest tam reklama, wiem, ¿e jest tam praca, biorê adres
i dzwoniê tam. „Co mo¿ecie Pañstwo mi zaproponowaæ?” A ona od razu: „Cudzoziemiec – nie ma pracy”. To jest powszechna odpowiedŸ (UchodŸca z Czeczenii).

Zdaniem Czeczenów, niektórzy pracodawcy nie bior¹ ich do pracy, poniewa¿ maj¹ negatywne nastawienie nie tyle do obcokrajowców, ale konkretnie do Czeczenów. Spotykaj¹ siê z przypadkami, kiedy pracodawcy wol¹ zatrudniæ Ukraiñców czy przedstawicieli innych narodowoœci, byle nie Czeczenów.
Niejednokrotnie przyczyn¹ niechêci pracodawców do zatrudniania uchodŸców jest niewiedza, czy pozwala na to prawo i czy nie bêd¹ mieli dodatkowych
k³opotów z powodu zatrudnienia tej kategorii obcokrajowców:
W Krakowie jest praca za kierownic¹. Podchodzê do nich, pokazujê prawo jazdy,
dowód osobisty, mówiê „Czy mogê [u Pañstwa] pracowaæ?” Ona patrzy [na doku-
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menty], – „Cudzoziemiec”, i od razu, – „Pan nie ma prawa”. „Nie mogê tego zrobiæ, bo muszê przyjmowaæ do pracy Polaków” (UchodŸca z Czeczenii).

W tym przypadku pracodawca by³ przekonany, ¿e uchodŸców obowi¹zuj¹
przepisy dotycz¹ce zatrudnienia obcokrajowców, zgodnie z którymi mo¿liwe
to jest tylko w wypadku, gdy na lokalnym rynku pracy nie mo¿na znaleŸæ pracownika polskiego. Przepisy te oczywiœcie nie obowi¹zuj¹ uchodŸców i osób
z pobytem tolerowanym, których prawa na rynku pracy zrównane s¹ z prawami obywateli polskich.
Ograniczona dyspozycyjnoœæ
Zdaniem uchodŸców pracodawcy niechêtnie ich zatrudniaj¹ równie¿ z powodu ograniczonej dyspozycyjnoœci. Z uwagi na obowi¹zek uczêszczania na
kursy polskiego i spotkania z pracownikami socjalnymi w instytucjach pomocy spo³ecznej realizuj¹cych Indywidualne Programy Integracji, nie mog¹ oni
pracowaæ przez pe³en tydzieñ roboczy. Na zajêcia z polskiego powinni chodziæ co najmniej raz, dwa w tygodniu (w Warszawie trzykrotnie). Musz¹ te¿
œciœle przestrzegaæ obowi¹zku stawiania siê u pracownika socjalnego dwa
razy w miesi¹cu – oczywiœcie w godzinach pracy urzêdu, choæ z niektórych relacji uchodŸców wynika, ¿e czêœæ pracowników socjalnych elastycznie podchodzi do tego warunku wymaganego przez IPI. St¹d przynajmniej kilka dni
w miesi¹cu uchodŸcy-uczestnicy IPI, nie mog¹ pracowaæ ca³y dzieñ roboczy.
Pracodawcy raczej niechêtnie patrz¹ na takich pracowników:
Komu jest potrzebny taki pracownik, gdy ja w ci¹gu miesi¹ca 1-go i 20-go muszê
stawiæ siê w MOPR-ze [...] Dalej, muszê chodziæ na zajêcia, przynajmniej raz na tydzieñ. W sumie to 4 razy na miesi¹c. W sumie to znaczy, ¿e ju¿ mamy minus 7 dni. No
i kto bêdzie chcia³ takiego pracownika? (UchodŸca z Czeczenii).

S³aba znajomoœæ jêzyka polskiego
Nastêpnym wa¿nym czynnikiem powoduj¹cym problemy w znalezieniu
pracy, jest s³aba znajomoœæ jêzyka polskiego:
Na przyk³ad, idê do Tesco, tam piekarzy byli potrzebne. Idê tam, [a oni]: Pan nie
rozumie po-polsku, nie mówiê, nie mo¿emy Pana wzi¹æ (UchodŸca z Czeczenii).

Wœród uchodŸców pos³uguj¹cych siê jêzykiem polskim znacznie wiêcej
jest takich, którym powiod³o siê poszukiwanie pracy. Ze znalezieniem pracy
nie maj¹ wiêkszych trudnoœci uchodŸcy, pos³uguj¹cy siê jêzykiem angielskim lub innym jêzykiem œwiatowym, którzy po prostu pracuj¹ jako nauczyciele jêzyków obcych –Teraz pracujê w dwóch liceów tak, jestem nauczyciel
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z hiszpañski w dwóch liceów tak. S¹ to takie dosyæ dobre liceum tak (UchodŸca
z Angolii) – w tym wypadku na umowê, ale jak wiadomo du¿o „korepetycji”
z jêzyków obcych w Polsce odbywa siê bez rejestracji dochodu – I am giving
English tuition, privately (UchodŸca ze Sri Lanki). Ten ostatni respondent
próbowa³ swoich si³ równie¿ w call center obs³uguj¹cym kraje anglojêzyczne, jednak praca ta nie odpowiada³a mu finansowo. Jak widaæ, uchodŸcy dysponuj¹cy takim kapita³em jak znajomoœæ jêzyka obcego nie maj¹ w Polsce
problemów ze znalezieniem zatrudnienia, co potwierdza jeszcze jeden uchodŸca-nauczyciel to nie jest tak wielki problem, kiedy znasz jêzyki obce (UchodŸca z Kuby).
Brak dokumentów potwierdzaj¹cych kwalifikacje
Kolejnym czynnikiem, który przeszkadza uchodŸcom w znalezieniu zatrudnienia, jest brak dokumentów potwierdzaj¹cych kwalifikacje i trudnoœæ
w zdobywaniu tych¿e w Polsce10. Na przyk³ad, jeden z uchodŸców, z zawodu
spawacz, relacjonowa³ w trakcie badañ, ¿e nie mo¿e znaleŸæ zatrudnienia, poniewa¿ pracodawcy wymagaj¹ dokumentów potwierdzaj¹cych jego kwalifikacje. Jedyny sposób, by zdobyæ takie uprawnienia – to skoñczyæ kursy, które
s¹ kosztowne. Poniewa¿ nie staæ go na kursy, mo¿e liczyæ tylko na tê pracê,
któr¹ oferuj¹ na „bir¿y (gie³dzie)”. W ramach IPI, jak twierdzi, nie mo¿e liczyæ
na pomoc w tej sprawie. Wiele ludzi maj¹ zawód, ale by potwierdziæ to, musz¹
mieæ dokumenty [...] By mieæ takie dokumenty, musz¹ pójœæ na dokszta³canie
siê (UchodŸca z Czeczenii).
Podobnym powodem problemów w poszukiwaniu zatrudnienia, jest trudnoœæ w zdobyciu dokumentów niezbêdnych dla wykonywania niektórych zawodów. Na przyk³ad kobiety czeczeñskie, które czêsto poszukuj¹ pracy w lokalach gastronomicznych, piekarniach, innych zak³adach bran¿y spo¿ywczej,
nie mog¹ zdobyæ tej pracy, poniewa¿ jest tam wymagane zaœwiadczenie lekarskie. Do piekarni mnie nie bior¹. Nie jestem Polk¹, nie znam jêzyka, nie mam
zaœwiadczenia komisji lekarskiej (UchodŸczyni z Czeczenii).
Otrzymanie wymaganego zaœwiadczania nie by³oby zbyt trudne, ani specjalnie kosztowne, gdyby uchodŸcê odpowiednio pokierowa³ pracownik socjalny.
Ograniczony dostêp do informacji
W znalezieniu i podjêciu pracy na polskim rynku pracy uchodŸcom przeszkadza te¿ brak podstawowych informacji, których udzielanie jest obowi¹zkiem urzêdów realizuj¹cych programy IPI. Na przyk³ad, wielu uchodŸ10

Dotyczy to przede wszystkim uchodŸców z Czeczenii.
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ców tkwi w b³êdnym przekonaniu, ¿e, je¿eli zatrudni¹ siê legalnie w Polsce,
pomoc integracyjna dla nich zostanie wstrzymana:
Je¿eli pracownicy socjalne dowiedz¹ siê, ¿e gdzieœ pracujê, ten zasi³ek, który teraz
dostajê, mi go odbior¹. I ubezpieczenie. W ten termin, gdy otrzymujê pieni¹dze socjalne, 1000 z³, nie mam prawa pracowaæ (UchodŸca z Czeczenii).

W udzielaniu informacji o miejscach pracy i o kursach przysposobienia zawodowego ma³o pomocne, jak wspomniano wy¿ej, s¹ urzêdy.
Udzielanie takiej informacji jest w zasadzie obowi¹zkem urzêdów pracy.
Jednak z relacji uchodzców wynika, ¿e te absolutnie nie s¹ przygotowane do
pracy z klientami-cudzoziemcami. UchodŸcy mówi¹, ¿e urzêdnicy nie udzielaj¹ im odpowiedzi, nie próbuj¹ zrozumieæ ich niedoskona³ego (najczêœciej
bardzo s³abego) polskiego i pod byle pretekstem, staraj¹ siê pozbyæ ich jako
„niewygodnych” interesantów. By pomyœlnie za³atwiæ formalnoœci, na
pierwsz¹ wizytê do urzêdu pracy uchodŸcê czêsto odprowadza pracownik socjalny. Nastêpne wizyty s¹ dla uchodŸcy jedynie mechanicznym powtórzeniem czynnoœci oswojonych przez niego podczas pierwszej wizyty.
Œwiadectwem ograniczonego dostêpu do informacji jest te¿ to, ¿e uchodŸcy generalnie s¹ s³abo poinformowani, jakie prawo ich chroni w pracy, jakie
obowi¹zki w stosunku do nich maj¹ pracodawcy, a jakie obowi¹zki maj¹ oni.
St¹d liczne przypadki niew³aœciwego traktowania uchodŸców przez pracodawców, o których opowiadali respondenci – opowieœci o tym, jak zostali oszukani w pracy, jak pracodawca zap³aci³ im du¿o mniej, ni¿ obiecywa³, albo nie
zap³aci³ wcale. St¹d te¿ brak z ich strony jakichkolwiek prób obrony swego
prawa do pracy wówczas, gdy pracodawcy odmawiaj¹ im zatrudnienia z powodu ich pochodzenia i statusu (statusu uchodŸcy, w odró¿nieniu od statusu
obywatela polskiego).
Ró¿nice kulturowe
Przeszkod¹ innego rodzaju s¹ ró¿nice kulturowe. Czêœæ respondentów pochodz¹cych z Czeczenii twierdzi, ¿e pewnych prac nie mo¿e siê podj¹æ ze
wzglêdu na tradycjê czy religiê:
To jest taka religia, ¿e mê¿czyŸni nic nie robi¹, tylko zarabiaj¹, coœ robi¹, ale nie
¿eby tam np. myæ naczynia, albo praæ ubrania, coœ nie, u nas tak nie wolno (UchodŸczyni z Czeczenii).

Tej samej respondentce okreœlonych zawodów nie pozwoli³by równie¿
wykonywaæ jej m¹¿: W kuchni tak, ale w restauracji, to na przyk³ad obs³uga
klienta, to nie, to m¹¿ zawsze zaprzecza (UchodŸczyni z Czeczenii), gdy¿
wi¹za³aby siê ona z kontaktami z mê¿czyznami lub koniecznoœci¹ noszenia
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stroju, uznawanego przez œrodowisko owej respondentki za wyzywaj¹cy – na
przyk³ad spodni.
Istnieje jeszcze jedna przeszkoda, która ogranicza znalezienie pracy w Polsce przez uchodŸców. Dotyczy ona g³ównie kobiet czeczeñskich. Rodziny
czeczeñskie bardzo czêsto s¹ wielodzietne. Wprawdzie szko³y, œwietlice
i przedszkola zdejmuj¹ z czeczeñskich matek czêœæ ciê¿aru opieki nad nimi,
ale sama koniecznoœæ odprowadzenia gromadki dzieci do ró¿nych placówek
edukacyjnych (zale¿nych przecie¿ od wieku dziecka) jest wymieniana zw³aszcza przez respondentki, jako utrudnienie w pracy zawodowej w uczêszczaniu
na kursy – czy to jêzyka polskiego czy przysposabiaj¹cych do podjêcia pracy.
Strategie
Poniewa¿ znalezienie legalnego zatrudnienia okazuje siê bardzo trudnym zadaniem, któremu trzeba poœwieciæ du¿o starañ, uchodŸcy postanawiaj¹ z tych
prób zrezygnowaæ. Preferuj¹ po prostu dorywcze prace „na czarno”. Pracê na
czarno uchodŸcy pochodzenia czeczeñskiego najczêœciej znajduj¹ poprzez kontakty we w³asnym œrodowisku lub na tak zwanych „bir¿ach”, gdzie pracodawcy
poszukuj¹ nielegalnych pracowników, przewa¿nie do ciê¿kich prac fizycznych
niewymagaj¹cych wysokich kwalifikacji. Na takie „bir¿e” przychodz¹ pracodawcy potrzebuj¹cy si³y roboczej na budowê tak¿e rolnicy, poszukuj¹cy robotników
do zbierania owoców czy innych prac sezonowych:
Jedyne wyjœcie – idziemy stajemy na „bir¿y” [...] Wstajemy wczeœnie rano, o 6-j
idziemy na targ, stoimy czasami do 12, nie ma pracy – idziemy do domu. Niekiedy
stoimy do 10, znów nie ma pracy, idziemy do domu. A zdarza siê, zazwyczaj wiosn¹,
pracy w polu trafiaj¹ (UchodŸczyni z Czeczenii).

Jeszcze jednym rozwi¹zaniem problemu znalezienia zatrudnienia jest wyjazd jednego z cz³onków rodziny uchodŸczej, przewa¿nie mê¿czyzny, do pracy za granicê. Tak jak nielegalna praca w Polsce, zatrudnienie podobnego rodzaju œwiadczy o nieskutecznoœci IPI i realizuj¹cych je urzêdów (w tym g³ównie urzêdów pracy) w odniesieniu do problemu zatrudnienia.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e oczywiœcie dosyæ du¿a grupa uchodŸców nie jest zainteresowana kontaktami z urzêdami pracy. Czêœæ z nich nie zamierza podejmowaæ
pracy, tylko utrzymywaæ siê ze œrodków wyp³acanych w ramach IPI. Inni po
prostu s¹ w stanie znaleŸæ zatrudnienie, po czêœci poza legalnym rynkiem pracy.
Mo¿liwoœæ zdobycia dodatkowych kwalifikacji i umiejêtnoœci
W uzyskaniu dokumentów potwierdzaj¹cych kwalifikacje uchodŸców, a tak¿e w zdobyciu dodatkowych kwalifikacji i umiejêtnoœci pomocnych w konkuro-
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waniu na rynku pracy, mog³yby pomóc kursy przysposobienia zawodowego.
Niektóre kursy oferowane s¹ przez urzêdy pracy. W korzystaniu z tej formy pomocy przeszkadza jednak czêsty brak odpowiedniej znajomoœci jêzyka polskiego uchodŸców odbywaj¹cych Indywidualne Programy Integracyjne. Kursy te s¹
adresowane do polskich bezrobotnych, wiêc znajomoœæ jêzyka polskiego jest
koniecznym warunkiem korzystania w pe³ni z oferty urzêdów pracy.
Z wywiadów z uchodŸcami wynika, ¿e chêtnie korzystaj¹ oni z kursów
przysposobienia zawodowego, gdy udaje siê takie znaleŸæ. Jednak podkreœlaj¹, nieraz z ¿alem, ¿e informacje o tych kursach otrzymuj¹ nie w urzêdach
i nie od urzêdników, lecz ze œrodowiska uchodŸców.
Czêœæ przebadanych uchodŸców poza próbami odbycia kursów oferowanych przez urzêdy pracy próbowa³a uzyskaæ kwalifikacje zawodowe w szko³ach prywatnych oferuj¹cych szkolenia przygotowuj¹ce do wykonywania
okreœlonych zawodów na przyk³ad kosmetyczki, fryzjera. Ich dostêpnoœæ,
g³ównie ze wzglêdu na wysok¹ cenê, jest znacznie ograniczona.
Bardzo przydatny, ale równie¿ kosztowny, jest kurs prawa jazdy. Jego
uzyskanie zwiêksza szanse uchodŸców na rynku pracy. Poza kosztownoœci¹
samego kursu utrudnieniem jest problem œrodków na kolejne egzaminy – jak
powszechnie wiadomo, zdanie egzaminu na prawo jazdy nie jest w Polsce
³atw¹ rzecz¹.
Jeden z respondentów – posiadaj¹cy wy¿sze wykszta³cenie, d³ugo mieszkaj¹cy w Polsce i bardzo dobrze zorientowany w swojej sytuacji prawnej –
by³ w sta nie uzy skaæ od urzê du pra cy po moc na akty wi zacjê za wo dow¹,
finansowan¹ przez Europejski Fundusz Spo³eczny; jednak to nie urz¹d
wyst¹pi³ z tak¹ propozycj¹ dla niego, ale on sam po wczeœniejszym zapoznaniu siê z przepisami wyt³umaczy³ urzêdnikom, ¿e jemu równie¿ tego rodzaju
pomoc przys³uguje.
Aktywizacja zawodowa w oœrodku
Skutecznoœæ IPI na poziomie znalezienia zatrudnienia by³aby wy¿sza, gdyby niektóre czynnoœci realizowano jeszcze zanim rozpocznie siê program.
Niejednokrotnie uchodŸcy czekaj¹ na decyzje o nadaniu statusu oko³o roku
i d³u¿ej. W tym okresie mogliby uczyæ siê jêzyka, zdobywaæ nowe kwalifikacje lub staraæ siê o dokumenty potwierdzaj¹ce posiadane ju¿ kwalifikacje.
Wed³ug opinii jednego z uchodŸców, powinien byæ przymus uczêszczania na
kursy zawodowe, gdy¿ pomog¹ one póŸniej znaleŸæ pracê oraz u³atwi¹ integracjê. Z wywiadów wynika, ¿e uchodŸcom przewa¿nie doskwiera brak pracy
i bezczynnoœæ podczas oczekiwania na decyzjê o nadanie statusu. Niektórzy
mówi¹, ¿e chcieliby wykorzystaæ ten czas na to, by przygotowaæ siê do pracy
w Polsce:
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Przecie¿ to jest problemem [...] gdy ten cz³owiek wychodzi st¹d [z Oœrodka dla
uchodŸców, po otrzymaniu statusu uchodŸcy], trzeba przecie¿ w jakiœ sposób, no
nie wiem, jak¹œ kwalifikacjê [...] Gdy jest kierowc¹ – proszê bardzo. Po co pó³ roku trzymaæ go tu, karmiæ. Gdy ma zawód, kierowca, proszê bardzo, chocia¿ coœ
trzeba robiæ, by uczy³ siê na kierowcê i jêzyk uczy³ (UchodŸca z Czeczenii).

Jak widaæ, perspektywy znalezienia zatrudnienia i odniesienia dziêki niemu sukcesu ekonomicznego w Polsce dla wielu (zw³aszcza czeczeñskich)
uchodŸców s¹ zamkniête. Osoba niemaj¹ca szans na utrzymanie rodziny
w Polsce nie ma innego wyjœcia, ni¿ poszukiwanie swoich szans w innych krajach Unii Europejskiej.

Nauczanie jêzyka polskiego
W ramach Indywidualnych Programów Integracji uchodŸcy zobowi¹zani
s¹ – pod sankcj¹ odebrania pomocy integracyjnej – do nauki jêzyka polskiego.
Poznanie jêzyka kraju zapewniaj¹cego opiekê uchodŸcom jest kluczem do ich
funkcjonowania w tym¿e kraju. Bez znajomoœci jêzyka s¹ bezradni w urzêdach, nie s¹ w stanie podj¹æ pracy wymagaj¹cej kwalifikacji, maj¹ znacznie
utrudnione porozumiewanie siê przy za³atwianiu codziennych spraw jak zakupy, a tak¿e przy wa¿nych kontaktach z Polakami dotycz¹cych na przyk³ad wynajmu mieszkania. Sam fakt, ¿e du¿a czêœæ wywiadów z uchodŸcami w trakcie
ewaluacji Indywidualnych Programów Integracji musia³a byæ przeprowadzona w innym jêzyku ni¿ polski (poza dwoma wywiadami po angielsku, kilkanaœcie wywiadów z Czeczenami po rosyjsku) œwiadczy wymownie o fiasku
dzia³añ integracyjnych na tym polu. Oczywiœcie, czêœæ badanych respondentów przebywa³a w Polsce na tyle krótko, ¿e nie by³a w stanie nauczyæ siê jêzyka polskiego, ale istniej¹ te¿ inne czynniki powoduj¹ce brak znajomoœci polszczyzny. Z pewnoœci¹ du¿a czêœæ uchodŸców traktuj¹cych Polskê jako przystanek na drodze na Zachód nie uczy siê polskiego, bo uwa¿a to za marnowanie czasu. Jednak osoby, które chcia³yby pozostaæ w Polsce lub nie podjê³y jeszcze jednoznacznej decyzji o swoim dalszym losie maj¹ niewielkie szanse –
ze wzglêdu na s³aby poziom nauczania – na opanowanie polskiego w stopniu
umo¿liwiaj¹cym komunikacjê.
Osoby ubiegaj¹ce siê o ochronê w Polsce spêdzaj¹ przed przyznaniem statusu na tyle d³ugi okres czasu w oœrodkach, ¿e mo¿na by go z powodzeniem
spo¿ytkowaæ na intensywn¹ naukê jêzyka polskiego. Warunki po temu s¹ niemal idealne: uchodŸcy s¹ skoszarowani w jednym miejscu i – poniewa¿ nie posiadaj¹ prawa do pracy i czekaj¹ na decyzjê w swojej sprawie – maj¹ du¿o wolnego czasu. Jednak lekcje w oœrodkach odbywaj¹ siê w ma³ym zakresie i, z po-
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wodu du¿ej rotacji mieszkañców, czêsto na tym samym poziomie. Poniewa¿
zainteresowanie poznaniem polskiego przez wiêkszoœæ mieszkañców oœrodków jest niskie, osoby, które rzeczywiœcie chc¹ nauczyæ siê polskiego, czêsto
faktycznie nie maj¹ takiej mo¿liwoœci.
Lekcje jêzyka polskiego w oœrodkach nakierowane s¹ na przygotowanie
dzieci do nauki w szkole. Uczenie siê razem z nimi doros³ych nie jest wskazane ze wzglêdów metodycznych, a jednak siê odbywa. Problemem w nauce jêzyka s¹ tak¿e przyzwyczajenia kulturowe Czeczenów. Œcis³y rozdzia³ ról mêskich i kobiecych mo¿e doprowadziæ do sytuacji, jaka mia³a miejsce w jednym
z oœrodków w Bia³ymstoku:
Nie, ja nie uczy³am siê lekcji. To u nas w oœrodku chadzili na lekcje mu¿sziny
i u nas kobiety nie chadzili tak. [...] No u nas, je¿eli mnogo mu¿szin, to nie mo¿na
chadit. To jest taka religia. No by³oby dobrze, jeœliby kobiety oddzielno uczyli
i mu¿sziny oddzielno uczyli, jak po naszej religii, a to razem to bywaj¹ ró¿ne takije waprosy, katoryje nie mo¿na zadawaæ piered kobietom, ilit piered mu¿szinami,
to po prostu poetomu nie mo¿na nam byæ razem (UchodŸczyni z Czeczenii).

Presja grupy spo³ecznej uniemo¿liwi³a tej respondentce naukê jêzyka
w oœrodku.
Jedynie uchodŸcy pochodz¹cy z Bia³orusi nie maj¹, dziêki podobieñstwu
jêzyka, wiêkszych problemów z nauczeniem siê polskiego. UchodŸcy z Czeczenii pos³uguj¹ siê jêzykiem rosyjskim, jednak jest on dla nich jêzykiem drugim, który przez czêœæ z nich znany jest bardzo s³abo. Dotyczy to przede wszystkim przedstawicieli m³odszego pokolenia.
Przy ocenie tego, jak Indywidualne Programy Integracji wywi¹zuj¹ siê
z zadania nauczania jêzyka polskiego, nale¿y pamiêtaæ, ¿e uczestnicz¹ w nich
osoby, które czêsto znaj¹ tylko bardzo podstawowe zwroty i straci³y ju¿ sporo
czasu, w którym mog³y osi¹gn¹æ wiêksze kompetencje jêzykowe.

Nauka jêzyka – obowi¹zek
Nauka jêzyka w trakcie IPI przez spor¹ czêœæ respondentów jest traktowana jako zobowi¹zanie:
Kontrole tam jak, jak chodzimy na jêzyk na pewno tam, tam dobrze chodzimy i dlaczego tam jeszcze taka œcis³oœæ z t¹ kontrol¹ by³a, ¿e musimy tam przyjœæ tam zostawiæ swój podpis jeszcze tam mo¿e dyrektor mo¿e zajrzeæ tam czy wszystkie s¹, a jak
ten, a jak po prostu jak chodzisz na jêzyk wszystko dobrze to znaczy tam, tam w tym
programie integracyjnym musisz chodziæ na jêzyk (UchodŸczyni z Bia³orusi).

Nauczanie jêzyka jest wpisane jako obowi¹zek uchodŸcy, który – w razie
uchylania siê od niego – jest zagro¿ony redukcj¹ œwiadczeñ. Nawet je¿eli
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respondenci-uchodŸcy nie mówi¹ wprost o swoim stosunku do lekcji jêzyka,
to wspominaj¹, ¿e inni przychodz¹ na nie tylko w celu „odhaczenia” swojej
obecnoœci.
Niski poziom nauczania
W ró¿nych miastach na ró¿nym poziomie realizowana jest nauka jêzyka
polskiego. Jeden z respondentów w mocnych s³owach wspomina, ¿e polskiego
uczyli go wolontariusze, a nie przygotowani do tego nauczyciele:
No to jest kurs wolontariuszy no to s¹, no to mo¿e byæ w Afryce przepraszam bardzo, ale nie tutaj, kiedy cz³owiek, powinni zaczynaæ pracowaæ w spo³eczeñstwie
(UchodŸca z Kuby).

Tak¿e podczas kursów polskiego dla osób odbywaj¹cych Indywidualne
Programy Integracji problemem bywa niedostosowanie poziomu pozosta³ych
uczestników:
Ale z niczego nie korzystaliœmy, mogliœmy skorzystaæ z kursów jêzyka polskiego, ale
nie by³o to potrzebne, bo taki poziom by³ tych, innych kursantów, ¿e po prostu nie
by³o potrzeby braæ w tym udzia³ (UchodŸca z Bia³orusi).

Skompletowanie nieco bardziej zaawansowanych grup jest bardzo trudne,
wiêc osoby maj¹ce ambicje szlifowaæ swoj¹ polszczyznê zdane s¹ na siebie.
Koniecznie nale¿y jednak wspomnieæ o kursie jêzyka polskiego w Warszawie wzorcowo organizowanym przez Fundacjê Lingua Mundi oraz w ramach
projektu Miêdzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej11, który prowadzony jest przez nauczycieli przygotowanych do nauczania polskiego jako jêzyka obcego oraz w du¿ym wymiarze godzin.
Nauka i praca
Intensywne kursy polskiego w trakcie programu koliduj¹ z innymi obowi¹zkami uchodŸców w jego ramach. Aktywne poszukiwanie pracy b¹dŸ praca na etat niemo¿liwe s¹ wówczas, gdy jest siê zobowi¹zanym do uczêszczania
na trzy bloki lekcyjne w ci¹gu tygodnia w godzinach przed- i wczesnopopo³udniowych. Tu sytuacja przypomina nieco b³êdne ko³o, gdy¿ z kolei bez
znajomoœci polskiego niemo¿liwe jest znalezienie satysfakcjonuj¹cej pracy.
Wa¿nym problemem, z którym zmagaj¹ siê przede wszystkim kobiety objête
IPI, jest koniecznoœæ zapewnienia opieki potomstwu podczas zajêæ.
11

Pierwszy z projektów jest realizowany ze œrodków Europejskiego Funduszu UchodŸczego przez Fundacjê i Wojewodê Mazowieckiego, drugi natomiast w ramach PIW EQUAL, a jego
administratorem jest Uniwersytet Warszawski. Oba projekty przewiduj¹ opiekê nad dzieæmi,
gdy ich rodzice bior¹ udzia³ w zajêciach.
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Podsumowuj¹c, stosunek uchodŸców czy osób ubiegaj¹cych siê o status
uchodŸcy do nauczania polskiego jest bardzo dobrym wskaŸnikiem ich chêci
na zwi¹zanie swojego ¿ycia z Polsk¹. Jednak osoby, które chcia³yby w naszym
kraju pozostaæ maj¹ niedu¿e szanse na szybkie i solidne nauczenie siê polszczyzny. Lekcje nie s¹ zorganizowane w sposób pozwalaj¹cy posi¹œæ rzeczywist¹ znajomoœæ polskiego. W pewnym sensie dzia³a tu mechanizm: wy udajecie, ¿e siê uczycie, my udajemy, ¿e was uczymy12.

Ochrona zdrowia
Formalnie, dostêp do opieki zdrowotnej uchodŸcy maj¹ od razu po
przyst¹pieniu do Indywidualnego Programu Integracji. Na podstawie wywiadów z uchodŸcami mo¿na wnioskowaæ, ¿e pracownicy socjalni pilnuj¹, by
uchodŸcy zarejestrowali siê w urzêdzie pracy i zostali ubezpieczeni, a zatem
otrzymali mo¿liwoœæ korzystania z us³ug placówek publicznej opieki zdrowia.
Dziêki staraniom pracowników socjalnych uchodŸcy rozumiej¹ wa¿noœæ regularnego rejestrowania siê w urzêdzie pracy, dziêki któremu nie trac¹ ubezpieczenia w czasie poszukiwania pracy i bycia bezrobotnymi.
W praktyce uchodŸcy, jak wynika z ich relacji, maj¹ ograniczony dostêp do
opieki zdrowotnej.
Ograniczenia jêzykowe
Porozumienie siê z lekarzem wymaga dobrej znajomoœci jêzyka, której
uchodŸcy najczêœciej nie maj¹13. Dlatego nie potrafi¹ precyzyjnie powiedzieæ,
co im dolega. Zdarza siê zatem, ¿e lekarze wymagaj¹, by przyszli ponownie
z t³umaczem: Tam w szpitalu mnie bez t³umacza nie przyjm¹ [...] Zacz¹³em mówiæ do niego [lekarza] po polsku, a on nie wie, co ja mówiê [...] (UchodŸca
z Czeczenii).
Innym wyjœciem dla lekarzy w sytuacji braku porozumienia z pacjentem,
s³abo mówi¹cym po polsku, bywa ograniczenie siê do minimalnego, albo te¿
do formalnego, leczenia: Ja wszed³em, on [lekarz] popatrzy³ na moje pleca,
pomaca³. I tyle. Wypisa³ jakieœ pigu³ki, powiedzia³, bym poszed³ do apteki,
kupi³ je (UchodŸca z Czeczenii).
12
Autorem tego trafnego bon motu jest Witold Klaus ze Stowarzy szenia Interwencji
Prawnej.
13
W ramach jednego z projektów, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przy pomocy wolontariuszy (studentów lingwistyki) i asysty t³umaczy pomaga uchodŸcom w trakcie wizyt u lekarzy. Jednak potrzeby s¹ o wiele wiêksze ni¿ mo¿liwoœci Stowarzyszenia. Tylko od lipca do
paŸdziernika 2007 roku odby³y siê 113 takie wizyty (dane otrzymane ze Stowarzyszenia).
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Dokumentacja choroby
Inn¹ przyczyn¹, z powodu której uchodŸcy maj¹ ograniczony dostêp do
opieki zdrowotnej, jest powszechny brak u nich dokumentów potwierdzaj¹cych stan ich zdrowia. Jak mówi¹, bez tych dokumentów lekarze odmawiaj¹
im œwiadczenia us³ug:
Wzi¹³em skierowanie z oœrodka, ale tam [w przychodni] [...], [lekarz] tam siedzi,
starsza kobieta, i mówi: „Dokumenty poproszê”, a ja do niej: „Jakie dokumenty”
no i wyjaœniam jej: „Wie, Pani, jak z domu wyje¿d¿a³em?” – Zd¹¿y³em wzi¹æ tylko
¿onê i dzieci, i to w zasadzie wszystko, co zd¹¿y³em wzi¹æ. A ona dalej swoje: „dawaj zaœwiadczenie”. Nu co mogê jej udowodniæ? [...] (UchodŸca z Czeczenii).

UchodŸca, wypowiadaj¹cy siê na temat dostêpu do opieki zdrowotnej w Polsce, nie mo¿e skorzystaæ z us³ug lekarza, poniewa¿ nie posiada dokumentów lekarskich, œwiadcz¹cych o tym, ¿e jest chory. Jak i wielu innych uchodŸców
z Czeczenii, nie zabra³ ze sob¹ tych dokumentów, wyje¿d¿aj¹c ze swego kraju.
(W niektórych przypadkach uchodŸcy z Czeczenii maj¹ dokumenty lekarskie
w jêzyku rosyjskim, co te¿ czêsto okazuje siê nieprzydatne w Polsce).
Uprzedzenia
Zdarza siê, ¿e uchodŸcy nie chc¹ pójœæ do lekarza, czy do szpitala z powa¿nymi problemami zdrowotnymi, bo, jak twierdz¹, s¹ Ÿle traktowani w placówkach ochrony zdrowia. Wyjaœniaj¹ to swoim pochodzeniem. Opowiadaj¹
o przypadkach niemi³ego do nich nastawienia lekarzy. Mówi¹, ¿e boj¹ siê rozwi¹zywaæ powa¿ne problemy zdrowotne w Polsce:
Ja mam zoperowaæ worek ¿ó³ciowy. Powiedzieli mi, ¿e muszê go usun¹æ. Ale nie
zdecydowa³am siê usun¹æ go tu [w Polsce]. Nie zdecydowa³am siê, dlatego ¿e
opowiadaj¹, ¿e niedobrze tu opiekuj¹ siê nami. Wczoraj u mnie kole¿anka urodzi³a, chodzi³am do niej do szpitala. I ona mi powiedzia³a, ¿e do niej lekarze nawet nie podchodzili. „Pani mówi po polsku, Pani mówi po polsku”. Ona do nich
po rosyjsku, a oni: „Nie rozumiemy Pani”. Chocia¿ wspaniale wiedz¹, o co jej
chodzi. Ona mówi, ¿e jej ju¿ dziecko wychodzi, a oni nie podchodz¹. Mówi, ja
wrzeszczê, a oni: „Pani mówi po polsku” (UchodŸczyni z Czeczenii).

Brak dostêpu do informacji
UchodŸcy s¹ stosunkowo ograniczeni w korzystaniu z us³ug placówek
ochrony zdrowia, poniewa¿ czêsto nie posiadaj¹ wiedzy o podstawowych
procedurach postêpowania: o tym, jak siê zapisaæ do lekarza, jak trafiæ do
lekarza-specjalisty, jak zachowywaæ siê podczas wizyty i tak dalej. System
ochrony zdrowia w krajach sk¹d pochodz¹ uchodŸcy, czêsto ró¿ni siê od sy-
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stemu polskiego i czêœæ z procedur wydaje siê im niezrozumia³a. Charakterystycznym przyk³adem jest opowiadana przez uchodŸcê czeczeñskiego historia o tym, jak przyszed³ do przychodni wczeœnie rano, a trafi³ do lekarza pod
koniec przyjêæ, poniewa¿ ci wszyscy, którzy przyszli póŸniej (ale, w odró¿nieniu od niego, zapisali siê w rejestracji na wizytê), wchodzili do gabinetu
przed nim. A¿ w koñcu podszed³ do okienka rejestracji, i sprawa zosta³a rozwi¹zana.
UchodŸcy z Czeczenii trafiaj¹ do Polski dosyæ czêsto w kiepskim stanie
zdrowia, z nastêpstwami zranieñ, pobiæ i innych skutków akcji wojennych,
które odbywaj¹ siê w ich kraju. Czasami s¹ to doœæ ciê¿kie zranienia, które wymagaj¹ specjalistycznego leczenia. Takiemu leczeniu, jak twierdzi wielu
uchodŸców, nie zawsze s¹ poddawani:
M¹¿: Ja do tego [...] ortopedy [...] 50 razy jeŸdzi³em, ¿eby mi na t¹ nogê postawi³
aparat. ¯eby to niepodobstwo zdj¹æ i ¿eby aparat postawiæ. 100 czy 50 razy jeŸdzi³em tam. Zero uwagi. Napisz¹ akt, papier, u mnie tu ju¿ ca³y stos nazbiera³ siê.
Mówiê im, gdyby mi to Pañstwo zdjêli, postawili aparat, noga prêdzej by zros³a
siê. Oni mówi¹: „Na jego ¿yczenie nie mo¿emy zrobiæ operacjê”. Na moje ¿yczenie?! (Ma³¿eñstwo z Czeczenii).

Przez brak znajomoœci jêzyka oraz regu³ postêpowania w polskich placówkach ochrony zdrowia, uchodŸcy czêsto nie mog¹ z nich korzystaæ i/lub nie
otrzymuj¹ w nich nale¿ytych us³ug. Z wywiadów z uchodŸcami wynika, ¿e
w tej sferze ¿ycia spo³ecznego uchodŸcy nie s¹ w stanie daæ sobie sami rady,
a pomocy urzêdów odpowiedzialnych za IPI nie dostaj¹. Chocia¿ potrzeba takiej pomocy bywa bardzo wielka. Na przyk³ad, uchodŸcy, maj¹cy przewlek³e
choroby, czêsto nie s¹ leczeni z powodu tego, ¿e nie maj¹ dokumentów, potwierdzaj¹cych diagnozê. Maj¹ te¿ powa¿ne problemy, bo zazwyczaj nie
mog¹ zrozumiale powiedzieæ lekarzowi, jakie s¹ ich dolegliwoœci. Wp³ywa na
to tak¿e odmiennoœæ kulturowa; niedopuszczalne jest bowiem na przyk³ad,
aby kobietê czeczeñsk¹ bada³ ginekolog-mê¿czyzna. Nie otrzymuj¹c pomocy
w tym zakresie, uchodŸcy s¹ powa¿nie ograniczeni w swoich mo¿liwoœciach
do korzystania z systemu ochrony zdrowia.

Opieka zdrowotna w oœrodku
Wa¿nym problemem jest dla uchodŸcy dostêp do opieki zdrowotnej
w okresie, gdy jeszcze mieszkaj¹ w oœrodku. Wed³ug nich w jednym z oœrodków przebywa³y osoby z zaawansowan¹ gruŸlic¹. Kierownictwo oœrodka nie
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widzia³o w tym problemu, chocia¿ mieszkañcy próbowali interweniowaæ.
Wreszcie og³osili strajk g³odowy.
Czêstokroæ uchodŸcy, mieszkaj¹cy w oœrodkach, narzekaj¹ na to, ¿e pogotowie ratunkowe wzywano tylko do osób (te¿ do ma³ych dzieci) bêd¹cych
w bardzo ciê¿kim stanie: Je¿eli tylko cz³owiek jest umieraj¹cy, tylko wtedy do
niego wezw¹ pogotowie. A gdy nie, je¿eli nie umiera, wtedy mog¹ tak zostawiæ
(UchodŸca z Czeczenii).
Skargi dotycz¹ te¿ postêpowania lekarzy z niektórych oœrodków: Mieszka³em w oœrodku przez rok. Na wszystkie problemy lekarz jedn¹ i t¹ sam¹
pigu³kê dawa³ (UchodŸca z Czeczenii).
Wielu uchodŸców ma bardzo wygórowane oczekiwania wobec polskiej
s³u¿by zdrowia, a ich spe³nienie nie by³oby mo¿liwe. Wydaje siê jednak, ¿e
w wielu wypadkach mamy do czynienia z mechanizmami instytucjonalnej
dyskryminacji lub co najmniej zachowañ dyskryminacyjnych ze strony czêœci
pracowników s³u¿by zdrowia. Jakoœæ us³ug medycznych, zw³aszcza zrelatywizowana do oczekiwañ i subiektywnych wyobra¿eñ o standardach opieki
zdrowia w krajach Europy Zachodniej, powoduje, ¿e czêœæ uchodŸców,
bior¹cych ten czynnik pod uwagê, raczej decyduje siê na wyjazd z Polski ni¿
na pozostanie w niej.

Problemy w urzêdach: przep³yw informacji
S³aba wiedza o Indywidualnych Programach Integracji
Na s³ab¹ skutecznoœæ Indywidualnych Programów Integracji sk³ada siê,
jak opisano wy¿ej, wiele czynników zewnêtrznych, niektóre nie dotycz¹
dzia³alnoœci urzêdów, realizuj¹cych Indywidualne Programy Integracji. Jak
pokaza³y rezultaty badania, powa¿ne problemy istniej¹ te¿ „wewn¹trz” procesu realizacji programów – w sferze wspó³pracy uchodŸca-urzêdy. UchodŸcy
uczestnicz¹cy w programach przede wszystkim dysponuj¹ ma³¹ wiedz¹ o tym,
czym s¹ Indywidualne Programy Integracji, do czego s¹ przeznaczone, jakie
obowi¹zki nak³adaj¹ na uchodŸcê z jednej strony, a na urzêdy – z drugiej.
UchodŸcy proszeni o ustosunkowanie siê do IPI zazwyczaj stwierdzaj¹, ¿e dla
nich s¹ to przede wszystkim œwiadczenia pieniê¿ne. Pozosta³e dzia³ania s¹ tylko niepotrzebnym wype³nianiem wymogów biurokratycznych.
Spora czêœæ respondentów w ogóle nie zdaje sobie sprawy, ¿e uczestniczy
w Indywidualnym Programie Integracji. Jest to dla nich niemaj¹cy znaczenia
termin, wi¹¿¹cy siê z pomoc¹ otrzymywan¹ od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
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Brak wiedzy o mo¿liwoœciach, do której uchodŸcy w ramach Indywidualnych Programów Integracji powinni mieæ dostêp, pojawia przy przyst¹pieniu do
programu. Pocz¹tkowy etap – podpisanie umowy z PCPR jest dla uchodŸcy
(i dla pracowników PCPR) czynnoœci¹ automatyczn¹, zrutynizowan¹. Poniewa¿
uchodŸcy nie zastanawiaj¹ siê nad okreœleniem ustaleñ programu integracyjnego,
po podpisaniu umowy z PCPR-em bardzo czêsto nie wiedz¹ (lub, byæ mo¿e, nie
pamiêtaj¹), do czego oni i PCPR zobowi¹zali siê, przystêpuj¹c do programu:
No i tam [w IPI] jakieœ warunki musieliœcie wpisaæ? By³y jakieœ takie?
Oni napisali, my nie wiemy, co tam jest napisane, tam jest napisane po-polsku.
Pan nie rozumie co tam jest napisane?
Nie, nam, my wype³nialiœmy ankietê, Pani nas pyta³a, Pani M. [pracowniczka socjalna] nam stawia³a pytania, a my odpowiadali, chyba to by³o to. No, te same pytania: dlaczego przyjechaliœmy, co, jak chcemy tu spêdziæ czas? Chyba, to jakaœ
psychologiczna ankieta by³a (UchodŸca z Czeczenii).

Najczêœciej wiedza uchodŸców o programie integracyjnym dotyczy³a
zasi³ku, który otrzymywali w ramach programu. Wiedz¹ te¿ o formalnej stronie swoich obowi¹zków, na przyk³ad, ¿e musz¹ „stawiaæ siê” w urzêdach i na
zajêciach z jêzyka polskiego w okreœlonych dniach i godzinach. S³abo natomiast, rozumiej¹, czemu takie „stawianie siê” ma s³u¿yæ:
Po otrzymaniu statusu, podpisywa³em siê co do pomocy integracyjnej.
Co w ramach tej pomocy Pan mia³ robiæ i jak¹ pomoc otrzymywaæ?
No, g³ównie, co z tego pamietam, ¿e w razie, gdy mnie kazali przyjœæ, bym musia³ koniecznie stawiæ siê, i co tam jeszcze? Generalnie, to nie pamiêtam, ale
wszystkie papiery le¿¹, tam napisane jest, co [w ramach programu] mam robiæ
(UchodŸca z Czeczenii).

Zdaniem respondenta jego obowi¹zki w ramach IPI s¹ ograniczone do regularnego „stawiania siê” w urzêdzie – o obowi¹zkach urzêdów nie umia³ niczego powiedzieæ.
Zobowi¹zanie PCPR-ów do udzielania informacji
W kontekœcie wiedzy uchodŸców o swoich i urzêdów obowi¹zkach jest
wa¿ne, ¿e ma³o który z uchodŸców wie o tym, ¿e urzêdy maj¹ obowi¹zek
udzielenia im informacji na temat pomocy okreœlonej w programie. Nie
wiedz¹ te¿, po jak¹ informacjê i do jakich urzêdów mog¹ siê zwracaæ.
O tym problemie mo¿e œwiadczyæ przypadek, który mia³ miejsce w Lublinie zim¹ 2007 roku. UchodŸcy z tego miasta, maj¹c braki w swojej wiedzy na
temat integracji w Polsce, postanowili ubiegaæ siê u swojej pracowniczki socjalnej o zorganizowanie dla nich spotkania z urzêdnikami, którzy powo³ani s¹
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do wykonania zadañ zwiazanych z IPI. Inicjatywa ta nie by³a wywo³ana pretensjami do pracowniczki socjalnej. Wrêcz przeciwnie, uchodŸcy byli przekonani, ¿e to nie jest jej prac¹ odpowiadaæ na pytania (UchodŸczyni z Czeczenii). Mówili te¿, ¿e jest ona zbyt zajêta innymi obowi¹zkami. Zak³adali, ¿e nie
odpowiada ona na niektóre pytania, poniewa¿ „nie ma prawa” na nie odpowiadaæ i dlatego „boi siê” udzielaæ niektórych odpowiedzi (UchodŸczyni z Czeczenii). Sugerowali, ¿e na te pytania mo¿e odpowiedzieæ „sekretarz dyrektora
albo sam dyrektor”. By uzyskaæ informacje na szczególnie wa¿ne dla nich tematy postanowili razem iœæ do swojej pracowniczki socjalnej i prosiæ by zaprosi³a Pana dyrektora MOPR-u i przynajmniej po jednemu przedstawicielu od ka¿dej z organizacji, które „pomagaj¹” uchodŸcom w ramach programów integracyjnych. Uwa¿ali oni, ¿e takie spotkanie da³oby im „szansê na
komunikowanie siê” z urzêdami, uczêstnicz¹cymi w programach integracji.
Wyjaœniali, ¿e: postanowiliœmy tak [zrobiæ], poniewa¿ generalnie nie wiemy,
gdzie mamy pójœæ, do kogo zwróciæ siê, z kim rozmawiaæ (UchodŸczyni z Czeczenii).
Nie wiedz¹c, ¿e obowi¹zkiem pracowników socjalnych jest udzielanie im
informacji o pomocy okreœlonej w programie, uchodŸcy wpadali w jedn¹
z dwóch skrajnoœci. Albo zwracali siê do pracowników socjalnych z ka¿dym
problemem, i w ten sposób utrudniali im pracê – albo nie zwracali siê do nich
wcale. W pierwszym wypadku mieli zawy¿one wymagania wobec pracownika socjalnego, niezgodne z jego rzeczywistymi obowi¹zkami. W drugim, który, zreszt¹, te¿ pochodzi z niewiedzy na temat zakresu obowi¹zków PCPR-ów
odnoœnie do uchodŸców, nie probowali uzyskaæ potrzebnych informacji od
urzêdników. Czêsto uchodŸcy zbyt szybko rezygnuj¹ z zamiaru dowiedzenia
siê czegoœ od urzêdników, kiedy ci, z powodu zbytniego obci¹¿enia prac¹, odmawiaj¹ im odpowiedzi:
To znaczy, Pañstwo mo¿ecie postawiæ im jakieœ pytania o tym, jak, jak tu sobie radziæ?
Ja nie wiem. Nawet je¿eli coœ i mówimy, oni nam na to: „idŸcie, dawajcie sobie
rady sami”. A co oni dla nas zrobi¹? Ju¿ zrobili wszystko, co mogli.
A co zrobili?
No, dali nam „pozitiw”14 (UchodŸczyni z Czeczenii).

Zdaniem respondenta, obowi¹zkiem urzêdników jest jedynie decyzja odnosz¹ca siê do nadania przyjezdnym statusu uchodŸcy. Nie jest on œwiadomy
tego, ¿e udzielanie odpowiedzi na pytania uchodŸców jest integraln¹ czêœci¹
ich obowi¹zków w ramach IPI.
14

„Pozitiw” – od rosyjskiego „pozotiwnyj”. Tak Czeczeni nazywaj¹ pozytywn¹ decyzjê
o nadawaniu statusu uchodŸcy.
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Niewiedza o warunkach zmniejszenia
wysokoœci œwiadczeñ
Podczas badañ zauwa¿ono, ¿e uchodŸcy niekiedy s¹ niedostatecznie poinformowani o wysokoœci œwiadczeñ, które im przys³uguj¹ w ramach IPI, a raczej o warunkach zmniejszenia ich wysokoœci. W jednym z miast zmniejsza
siê wielkoœæ œwiadczeñ, wyp³acanych uchodŸcom w ramach IPI, za opuszczanie zajêæ z jêzyka polskiego. UchodŸcy, którzy wziêli udzia³ w badaniu, nie
wiedzieli, na jakich zasadach podejmowano decyzje o „karach pieniê¿nych”
za nieobecnoœæ na zajêciach, i odbierali je jako decyzje arbitralne. Opowiadali,
¿e wiedz¹ od kolegów z Warszawy, i¿ tam nie zmniejsza siê zasi³ku za niestawienie siê na zajêciach. Respondenci z Lublina nie umieli wyt³umaczyæ, dlaczego uchodŸcy, którzy od razu po otrzymaniu statusu jakiœ czas mieszkali
w oœrodku, dostawali mniejszy zasi³ek, ni¿ po wyprowadzce z niego. Nie wiedzieli, na podstawie jakich przepisów zmniejszono im zasi³ek. Jak mówi¹,
przy próbach wyjaœnienia sprawy u pracownika socjalnego nie otrzymywali
dok³adnej informacji na ten temat.
Niska wiedza o przepisach prawnych
Z wywiadów wynika, ¿e uchodŸcy czeczeñscy generalnie s¹ s³abo poinformowani o podstawach prawnych, które dotycz¹ ich przebywania i funkcjonowania w Polsce. Podczas wywiadów uchodŸcy narzekali, ¿e nie wiedz¹, do
czego maj¹, a do czego nie maj¹ prawa jako uchodŸcy15. Na skutek tego powstaj¹ w œrodowisku uchodŸczym „mity”, ¿e po podjêciu przez uchodŸcê legalnej pracy automatycznie zostanie mu wstrzymany zasi³ek. O tym, ¿e istnieje
wœród uchodŸców du¿e zapotrzebowanie na informacje prawne i ¿e jej przewa¿nie nie udzielaj¹ urzêdy, powo³ane dla relizacji zadañ zwi¹zanych z IPI,
œwiadczy poœrednio fakt wielkiej popularnoœci wœród uchodŸców organizacji
pozarz¹dowych udzielaj¹cych im pomocy i porad prawnych. Jednak wiedzê
o tych organizacjach i dostêp do nich maj¹ przewa¿nie uchodŸcy mieszkaj¹cy
w du¿ych miastach. Inni, chocia¿ zdaj¹ sobie czêsto sprawê, ¿e potrzebuj¹ informacji odnoœnie do prawa, nie wiedz¹ jak do niej dotrzeæ.

15
Warto jednak zaznaczyæ, ¿e od dwóch lat wojewoda mazowiecki ze œrodków Europejskiego Funduszu UchodŸczego prowadzi projekt, w ramach którego uchodŸcom i osobom z pobytem tolerowanym oferowane s¹ bezp³atne szkolenia z podstaw polskiego prawa i z uprawnieñ, jakie przys³uguj¹ tym kategoriom cudzoziemców. Podobne szkolenia organizuje Miêdzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej.
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Brak wiedzy o organizacjach i instytucjach pomagaj¹cych
uchodŸcom
UchodŸcy, którzy przystêpuj¹ do Indywidualnych Programów Integracji,
s³abo orientuj¹ siê, jakie instytucje powo³ane s¹ do okazywania im pomocy.
Czêsto maj¹ bardzo niejasne wyobra¿enia o tym, po jak¹ pomoc, do jakiej instytucji mog¹ siê zwracaæ (wspomniany wy¿ej przyk³ad urz¹dów pracy postrzeganych jako instytucja, w której uzyskuje siê dostêp do ubezpieczenia zdrowotnego).
Jeszcze jednym obszarem, w którym uchodŸcy potrzebuj¹ informacji, a maj¹
jej bardzo niewiele, jest dzia³alnoœæ organizacji spo³ecznych, które udzielaj¹
im pomocy w Polsce. Organizacje te czêsto pomagaj¹ rozwi¹zaæ, przynajmniej czêœciowo, problemy, które spotykaj¹ uchodŸców w Polsce (na przyk³ad pomoc prawna czy bezp³atne szkolenia i kursy). Jak twierdzili uchodŸcy
podczas wywiadów, informacje o tych NGO-sach dostawali przewa¿nie od
swoich, od Czeczenów. Zdaniem respondentów-uchodŸców, z regu³y bardzo
rzadko udostêpniaj¹ im tak¹ informacjê urzêdy, wspó³pracuj¹ce z nimi w ramach IPI. Dotyczy to nie tylko mniejszych miast, gdzie tych organizacji jest
niewiele, ale tak¿e Warszawy, gdzie siê przewa¿nie mieszcz¹.
Strategie
Brak informacji uchodŸcy próbuj¹ uzupe³niæ w sposób, do którego s¹ przyzwyczajeni – przez dowiadywanie siê „od swoich”. UchodŸcy z Czeczenii wydaj¹ siê byæ powi¹zani bardzo mocnymi wiêziami spo³ecznymi, i nawet po
opuszczeniu oœrodka, gdy mieszkaj¹ oddzielnie, podtrzymuj¹ z krewnymi
i przyjació³mi sta³y kontakt (prawie ka¿dy uchodŸca ma telefon komórkowy,
z którego dosyæ intensywnie korzysta do przeprowadzania rozmów z rodakami). S¹ i minusy takiego hermetycznego, wewnêtrznego „obiegu” informacji:
w ten sposób rozchodz¹ siê i utrzymuj¹ nieprawdziwe informacje i domys³y.
Przyczyny
Brak poinformowania uchodŸców na wymienione powy¿ej tematy niekoniecznie œwiadczy o tym, ¿e pracownicy urzêdów nie dbaj¹ o udzielanie jej
uchodŸcom. Nie zawsze jednak bierze siê pod uwagê ograniczon¹ mo¿liwoœæ
samodzielnego dotarcia do informacji przez uchodŸców. Na przyk³ad, w urzêdach pracy s¹ dostêpne ulotki z informacj¹ o kursach i szkoleniach. Jednak
przeciêtny uchodŸca z Czeczenii najczêœciej nie zna jêzyka polskiego na tyle,
by przeczytaæ, co w nich jest napisane. Nawet gdy przeczyta, bêdzie potrzebowa³ dodatkowych wyjaœnieñ, których przeciêtny bezrobotny Polak nie potrze-
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buje, bo zna polskie realia. Dotyczy to tak¿e informacji pisemnych, udostêpnianych uchodŸcom przez urzêdy lub organizacje pozarz¹dowe, na przyk³ad
ksi¹¿êczek z podstawowymi informacjami: Gdy jesteœ uchodŸc¹. Treœæ tych
ksi¹¿eczek bez dodatkowych wyjaœnieñ i wspólnego z uchodŸc¹ omówienia
jest przewa¿nie dla nich niejasna, nie mog¹ zatem korzystaæ w pe³ni (a czasami
i wcale) z tych cennych informacji.
Niektóre wypowiedzi uchodŸców wskazuj¹ na pewn¹ rutynizacjê pracy
realizatorów programów – po prostu ja robi³am to, co mnie mówili robiæ
(UchodŸczyni z Bia³orusi). Jest to tak¿e wypadkow¹ nastawienia uchodŸców,
którzy czêsto nie s¹ zainteresowani zrozumieniem powodów stoj¹cych za procedurami przez które musz¹ przejœæ. Mo¿na zatem zaryzykowaæ stwierdzenie,
¿e uchodŸcy przewa¿nie nie rozumiej¹ czynnoœci, które w ramach programu
musz¹ wykonywaæ i po prostu robi¹, co im mówiono robiæ. Pracownicy socjalni
nie trac¹ czasu na wyjaœnianie im mechanizmów funkcjonowania instytucji,
a ci równie¿ nie trac¹ czasu na ich uczenie siê, bo wiedz¹, ¿e ktoœ im powie, jak
maj¹ w ró¿nych sytuacjach postêpowaæ.
Jednak trudno by³oby wymagaæ, aby osoby s³abo lub w ogóle nie pos³uguj¹ce siê jêzykiem polskim wg³êbia³y siê w tajniki Ustawy o pomocy spo³ecznej lub o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Jest te¿ ma³o realistyczne, aby, przy obecnym obci¹¿eniu obowi¹zkami, pracownicy socjalni mogli poœwiêciæ czas na skuteczne wprowadzenie uchodŸców w istotê i zasady programów integracji.

Podsumowanie
Analiza powy¿szego materia³u mia³a pokazaæ, które czynniki wp³ywaj¹ na
podjêcie przez uchodŸców decyzji o pozostaniu w Polsce, a które s¹ wrêcz
przeciwnie czynnikami wypychaj¹cymi ich z naszego kraju. Dla du¿ej grupy
uchodŸców trafiaj¹cych do Polski jest ona krajem nieatrakcyjnym, gdy¿ nie s¹
w stanie zarobiæ lub pozyskaæ od pomocy spo³ecznej wystarczaj¹cych œrodków na utrzymanie siebie i swoich rodzin. Sytuacja na rynku pracy w Polsce
czêsto nie jest tak¿e korzystna dla obywateli naszego kraju. Polska jest nadal
krajem przede wszystkim emigracji. Imigracja zarobkowa do Polski kalkuluje
siê albo wykwalifikowanym fachowcom, którzy otrzymaj¹ w Polsce wysokie
zarobki, b¹dŸ osobom, które nie przenosz¹ siê do naszego kraju na sta³e, wobec czego staraj¹ siê ponosiæ tylko minimalne koszty utrzymania, natomiast
z nadwy¿kami powracaj¹ do swojego kraju16. UchodŸcy, jeœli nie posiadaj¹
kwalifikacji, umo¿liwiaj¹cych im godziwe zarobki w Polsce, s¹ skazani na
16

Ten schemat dotyczy przede wszystkim pracowników z Ukrainy, wykonuj¹cych nie wymagaj¹ce kwalifikacji prace.
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prace w zawodach nisko p³atnych, nie gwarantuj¹cych utrzymania siê osób,
które rozpoczynaj¹ ¿ycie w Polsce „od zera”. Ich sytuacja w porównaniu do
Polaków, którzy nie posiadaj¹ wysokich kwalifikacji zawodowych jest gorsza,
gdy¿ nie znaj¹ oni czêsto jêzyka polskiego, nie maj¹ silnego wsparcia ani rodzinnego, ani s¹siedzkiego, ani dostêpu do takich dóbr, jak chocia¿by mieszkania komunalne czy spó³dzielcze. Jak wspomniano, sytuacja mieszkaniowa
uchodŸców jest niestabilna. Przez pierwszy rok, gdy otrzymuj¹, jak na polskie
warunki, wysok¹ pomoc w ramach Indywidualnych Programów Integracji, s¹
oni w stanie wynajmowaæ mieszkania na wolnym rynku. Jednak po tym okresie, pozbawieni dostêpu do mieszkañ komunalnych s¹ zmuszeni do ¿ycia w
bardzo z³ych warunkach. Wiedz¹c o tym, ¿e w krajach starej Unii Europejskiej
otrzymanie mieszkañ socjalnych jest nieporównywalnie ³atwiejsze, decyduj¹
siê na podjêcie próby przeniesienia siê tam.
Dopiero wiedz¹c, ¿e uchodŸcy chc¹ mieszkaæ w naszym kraju mo¿na zastanawiaæ siê nad tym, czy ten konieczny, ale niewystarczaj¹cy warunek spowoduje, ¿e bêd¹ oni integrowaæ siê ze spo³eczeñstwem przyjmuj¹cym. Jakiekolwiek próby wdra¿ania programów integracji osób, które nawet nie planuj¹
pozostania w naszym kraju s¹ skazane na pora¿kê. Sprawa dostêpu do mieszkañ i szansa na pozyskanie godziwych zarobków s¹ dla wiêkszoœci uchodŸców
decyduj¹cym czynnikiem o podjêciu decyzji poszukiwania lepszego ¿ycia
poza Polsk¹. Tak¿e ci, którzy nie s¹ w stanie b¹dŸ nie planuj¹ zarabiaæ na
utrzymanie swojej rodziny, lecz ¿yæ dziêki wsparciu instytucji pomocy
spo³ecznej w Polsce po prostu nie otrzymaj¹ wystarczaj¹cej iloœci œrodków,
aby ¿yæ na poziomie minimum egzystencji.
Poza tymi kluczowymi sprawami wp³ywaj¹cymi na podjêcie decyzji o wyjeŸdzie z Polski towarzyszy im negatywna ocena dzia³ania polskiej s³u¿by
zdrowia. Jest to w du¿ej mierze wypadkow¹ wysokich oczekiwañ. Wiele
z tych utyskiwañ na opiekê medyczn¹ w naszym kraju, podzielaj¹ obywatele
polscy. UchodŸcy te mankamenty odbieraj¹ jako dyskryminacjê, której mechanizmy, jak wy¿ej zaznaczono, s¹ w obrêbie s³u¿by zdrowia wytwarzane
wobec uchodŸców.
Wydaje siê, ¿e w tym kontekœcie dzia³alnoœæ instytucji odpowiedzialnych
za integracjê uchodŸców z polskim spo³eczeñstwem ma znaczenie drugorzêdne. Jednak i one równie¿ pracuj¹ niewydolnie. Tylko przedstawiciele instytucji pomocy spo³ecznej, bezpoœrednio realizuj¹cych Indywidualne Programy
Integracji (PCPR-ów, MOPS-ów, MOPR-ów), rozumiej¹ ich problemy i znaj¹
ich sytuacjê prawn¹. Jednak nie s¹ w stanie im pomóc, ze wzglêdu na zbyt
s³abe moce przerobowe. Jeden pracownik socjalny zajmuje siê tak¹ iloœci¹ rodzin uchodŸczych, ¿e indywidualne podejœcie do ich problemów nie jest mo¿liwe. Da siê zauwa¿yæ tak¿e wystêpowanie zjawiska b³êdnego ko³a. Urzêdnicy nie widz¹c czêsto sensu w swojej pracy, polegaj¹cej na integrowaniu osób,
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które zintegrowaæ siê „nie chc¹”, popadaj¹ w rutynê. Nale¿y wyraŸnie podkreœliæ, ¿e zniwelowanie wiêkszoœci czynników wypychaj¹cych uchodŸców
z Polski jest poza zasiêgiem pracowników socjalnych, realizuj¹cych Indywidualne Programy Integracji. Trudno zatem mowiæ o skutecznoœci lub nieskutecznoœci samych programów, gdy¿ ich niepowodzenie wynika z tego, i¿
wiele si³ wypycha uchodŸców z Polski, nie daj¹c koniecznych podstaw do rozpoczêcia procesu integracji. Inne instytucje, z którymi stykaj¹ siê uchodŸcy
(nawet je¿eli zgodnie z przepisami s¹ zaanga¿owane w realizacjê programów
integracji), nie s¹ przygotowane do jakiegokolwiek ich wspierania – mowa
przede wszystkim o opisanych wczeœniej urzêdach pracy.
Kolejnym elementem b³êdnego ko³a, w które wpadaj¹ uchodŸcy w Polsce,
jest ich nieznajomoœæ jêzyka polskiego. W wiêkszoœci oœrodków dla uchodŸców oraz w miastach, gdzie pozostaj¹ oni po przyznaniu im statusu, lekcje jêzyka polskiego s¹ organizowane w sposób nie wystarczaj¹cy do nauczenia siê
go. Jednak du¿a czêœæ uchodŸców, którzy z innych wzglêdów nie planuj¹ pozostaæ w Polsce, nawet z takich lekcji nie korzysta b¹dŸ nie korzysta w pe³ni,
w myœl przytoczonej wczeœniej zasady: my udajemy, ¿e was uczymy, wy udajecie, ¿e siê uczycie. Powoduje to w konsekwencji zmniejszenie ich szans na rynku pracy oraz utrudnia poruszanie siê w instytucjach, których pracownicy
pos³uguj¹ siê tylko jêzykiem polskim.
Kto zatem „chce” pozostaæ w Polsce? S¹ to ci uchodŸcy, którzy mog¹ poradziæ sobie na polskim rynku pracy. Dysponuj¹ bowiem kwalifikacjami, dziêki
którym bêd¹ zarabiaæ godziwie w Polsce. Dotyczy to przede wszystkim osób
pochodz¹cych z krajów, w których powszechna jest znajomoœæ jêzyków, przynosz¹cych realne korzyœci na wspó³czesnym rynku pracy – pracuj¹ w Polsce
jako ich nauczyciele. S¹ równie¿ przypadki osób pochodz¹cych z Czeczenii,
które maj¹ wykszta³cenie poszukiwane w Polsce i dziêki niemu mog¹
siê utrzymaæ. Oczywiœcie s¹ osoby, które nie mog¹ wobec Polski zastosowaæ
hirschmanowskiej strategii rozstania. Dzieje siê tak w przypadku osób wykluczonych ze spo³ecznoœci czeczeñskiej, które w odciêciu od sieci migranckich
s¹ niejako „skazane” na pozostanie w Polsce.
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