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IMITACJA W TWORZENIU POLSKIEJ POLITYKI INTEGRACJI
CUDZOZIEMCÓW

WPROWADZENIE
Rada Ministrów 31 lipca 2012 roku przyjĊáa dokument Polityka migracyjna
Polski – stan obecny i postulowane dziaáania, dáugo oczekiwaną strategiĊ okreĞlającą zaáoĪenia polityki migracyjnej naszego paĔstwa. Dokument jest bardzo
obszerny i omówione są w nim wszystkie obszary polityki migracyjnej. W niniejszym artykule koncentrujĊ siĊ tylko na zagadnieniu integracji imigrantów, której
poĞwiĊcony zostaá jeden z rozdziaáów Polityki migracyjnej Polski. AnalizujĊ
zawartoĞü zapisów tego dokumentu oraz ĞledzĊ inspiracje dla ich powstania.
PoddajĊ analizie równieĪ proces konsultacji spoáecznych, które na temat tego
dokumentu zostaáy przeprowadzone.
Analizując rozdziaá „Integracja cudzoziemców”, moĪna badaü budowĊ zrĊbów polityki integracyjnej paĔstwa polskiego, która do tej pory w kontekĞcie
migracji prowadzona byáa tylko wobec osób objĊtych ochroną miĊdzynarodową
i repatriantów. Dziaáania integracyjne - dziĊki obecnoĞci w Polsce od 2009 roku
Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli PaĔstw Trzecich - zaczĊáy
byü kierowane równieĪ do tej kategorii cudzoziemców. Zatem rozszerzenie polityki integracyjnej na inne kategorie cudzoziemców jest czymĞ nowym w Polsce.
Pozwala to na przeprowadzenie badania nad aktorami spoáecznymi poszukującymi wzorów dziaáania w sytuacji zdefiniowanej jako nowa.
W dotychczasowych analizach polskiej polityki migracyjnej wiele uwagi
poĞwiĊcano zagadnieniu jej europeizacji (KĊpiĔska, Stola 2004; Weinar 2006;
Kicinger et al. 2007; LesiĔska et al. 2010). Za cel tego artykuáu stawiam sobie
przedstawienie powstawania Polityki migracyjnej Polski w kontekĞcie procesu
europeizacji. Rzeczpospolita Polska nie jest przecieĪ zobowiązana przez instytu-
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cje UE do wdroĪenia polityki integracyjnej. Z tego powodu zamierzam w artykule
udzieliü odpowiedzi na pytanie: dlaczego, jakie i w jaki sposób w dokumencie
okreĞlającym krajową strategiĊ migracyjną przyjĊto zapisy wzorowane na instrumentach promowanych przez KomisjĊ Europejską?
Aby to osiągnąü, jako ramĊ teoretyczną przyjmujĊ koncepcjĊ imitacji wypracowaną w paradygmacie neoinstytucjonalnej socjologii organizacji. Nowy instytucjonalizm w badaniach nad organizacjami przyjmuje zaáoĪenie, Īe aktorzy
spoáeczni poszukują przede wszystkim uprawomocnienia, a nie maksymalizacji
zysków (Meyer, Rowan 2006). Jednostki i organizacje nie są analizowane jako
aktorzy racjonalni, lecz dopasowujący siĊ do swojego instytucjonalnego kontekstu (Greenwood et al. 2008: 3). Kluczowym dla tego podejĞcia pojĊciem
jest instytucja spoáeczna rozumiana jako ograniczenia formalne i nieformalne,
stanowiące reguáy gry dla aktorów w spoáeczeĔstwie, natomiast organizacja jest
aktorem zbiorowym uczestniczącym w takiej grze (North 1990: 3–5). Instytucje analizowane są ze wzglĊdu na swoje aspekty regulatywne, normatywne oraz
poznawcze. DziĊki nim Īycie spoáeczne zyskuje stabilnoĞü i znaczenie. Organizacje natomiast analizowane są raczej w ich relacji ze swoim Ğrodowiskiem niĪ ze
wzglĊdu na procesy zachodzące wewnątrz nich (Scott 2008: 45, 48).
Na tym gruncie zbudowana zostaáa koncepcja izomorfizmu instytucjonalnego
wyjaĞniająca homogenizacjĊ form organizacyjnych (DiMaggio, Powell 2006).
Dyskusja teoretyczna rozwiniĊta wobec problemu imitacji dostarcza narzĊdzi,
dziĊki którym podejmujĊ w tym artykule próbĊ odpowiedzi na postawione pytanie, dotyczące przyjĊcia rozwiązaĔ wypracowanych przez UE za wzorzec dla
rozwiązaĔ integracyjnych wprowadzonych w Polsce.
Artykuá ma nastĊpujący porządek. Najpierw przedstawiam omówienie
literatury dotyczącej pojĊcia europeizacji w kontekĞcie europeizacji polskiej
polityki migracyjnej. NastĊpnie przedstawiam przyjĊtą przeze mnie koncepcjĊ
europeizacji poprzez imitacjĊ, w której wskazujĊ na refleksyjne aspekty zjawiska naĞladownictwa. PóĨniej prezentujĊ Ĩródáa danych, jakimi siĊ posáuĪyáem
do przeprowadzenia analiz. To pozwala na omówienie historii powstawania
dokumentu Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane dziaáania
i konsultacji spoáecznych, którym zostaá poddany, a nastĊpnie na przedstawienie
ich analizy z wykorzystaniem kluczowych dla tego artykuáu pojĊü „przekáadu”
i „redagowania”. CaáoĞü zamkniĊta jest podsumowaniem. Koncepcja „przekáadu”
staáa siĊ inspiracją dla niniejszego artykuáu – zastanawiam siĊ w nim, jak aktorzy spoáeczni (zarówno w obrĊbie administracji publicznej, jak i zlokalizowani
w trzecim sektorze, a takĪe w instytucjach badawczych), przekáadając integracjĊ
jako ideĊ i praktyki, brali udziaá w tworzeniu i legitymizowaniu dokumentu Polityka migracyjna Polski.
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EUROPEIZACJA POLSKIEJ POLITYKI MIGRACYJNEJ
Europeizacja jest terminem definiowanym w literaturze na kilka czĊsto
bardzo róĪnych sposobów. Johan P. Olsen wymienia piĊü podstawowych ujĊü
tego pojĊcia (2002). NajczĊĞciej, jego zdaniem, stosowanym jest to, w którym
badacze koncentrują siĊ na zmianie kluczowych krajowych instytucji zarządzania
i polityki, rozumianej jako konsekwencja rozwoju instytucji, identyfikacji i polityki publicznej na poziomie europejskim (z jakim identyfikowana jest przede
wszystkim Unia Europejska) (Olsen 2002: 932). W przypadku krajów, zajmujących w Europie pozycjĊ peryferyjną, przydatne moĪe byü, nakáadające siĊ na
poprzednie, rozumienie europeizacji jako eksportu form politycznej organizacji,
traktowanego jako proces dyfuzji (Olsen 2002: 924, 937). W obu tych przypadkach przyjĊcie perspektywy instytucjonalnej jako dostarczającej wyjaĞnieĔ teorii
Ğredniego zasiĊgu jest zdaniem Olsena uzasadnione.
Claudio M. Radaelli zaproponowaá analizĊ zjawiska transferu polityki w obrĊbie Unii Europejskiej z wykorzystaniem teorii izomorfizmu instytucjonalnego
(2000). Teoria izomorfizmu instytucjonalnego stworzona w obrĊbie neoinstytucjonalnej socjologii organizacji zakáada, Īe w ramach okreĞlonego pola organizacje upodabniają siĊ do siebie pod wpáywem trzech, wyodrĊbionych analitycznie,
presji: izomorfizmu przymusu, izomorfizmu mimetycznego oraz izomorfizmu
normatywnego (DiMaggio, Powell 2006).
Radaelli stwierdziá – jego analiza podjĊta byáa przed rozszerzeniem UE na
kraje Europy ĝrodkowo-Wschodniej – Īe dominującym mechanizmem izomorfizmu instytucjonalnego w transferze polityk w obrĊbie UE jest izomorfizm mimetyczny wynikający z niepewnoĞci warunków dziaáania aktorów organizacyjnych
w takiej sytuacji naĞladujących aktorów, cieszących siĊ legitymacją (2002: 37–38;
por. DiMaggio, Powell 2006: 605). Najrzadziej z kolei, jego zdaniem, wystĊpuje
izomorfizm przymusu bĊdący konsekwencją relacji wáadzy i koniecznoĞci legitymizacji poprzez speánienie oczekiwaĔ organizacji nadrzĊdnych (Radaelli 2002:
29; por. DiMaggio, Powell 2006: 604).
W tym miejscu naleĪy podkreĞliü specyfikĊ tak zwanych nowych paĔstw
czáonkowskich, które zostaáy przyjĊte do Unii Europejskiej w 2004 i 2007 roku.
Jak wykazali Zubek i StaroĖová, w krajach Europy ĝrodkowo-Wschodniej obecnoĞü w UE znacznie gwaátowniej wpáynĊáa na zmianĊ struktur organizacyjnych
administracji paĔstwowej niĪ miaáo to miejsce w powolnym procesie przebiegającym w krajach „starej Unii” (2012). Podobnie moĪna intepretowaü analizy
europeizacji polityki migracyjnej w Polsce. PodkreĞlana jest w nich koniecznoĞü
przyjĊcia acquis communautaire oraz dostosowywanie siĊ do agendy paĔstw, dla
których kwestia migracji jest priorytetem polityki (KĊpiĔska, Stola 2004; Weinar
2006; Kicinger et al. 2007; LesiĔska et al. 2010). Za wymiary, które najbardziej
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wymykają siĊ presji europeizacyjnej w polskiej polityce migracyjnej Anna Kicinger uznaáa politykĊ tolerancji wobec nieuregulowanego zatrudnienia obywateli
Ukrainy, politykĊ repatriacyjną oraz politykĊ dotyczące emigracji (2009).
Odwoáując siĊ do przytoczonej powyĪej literatury, proponujĊ wyjaĞniaü
tĊ specyfikĊ paĔstw czáonkowskich z obszaru Europy ĝrodkowo-Wschodniej
dwiema przyczynami. Pierwsza jest oczywista: kraje te, chcąc wstąpiü do UE,
musiaáy przyjąü jej dorobek prawny – acquis communautaire – jest to niemalĪe
czysty przypadek izomorfizmu przymusu. Druga przyczyna wiąĪe siĊ z nieoczywistym statusem regionu jako europejskiego (Kurczewska, Bojar 2009). Dlatego
uwaĪam za uprawnione traktowanie dyfuzji form przyjĊtych w UE do jej nowych
paĔstw czáonkowskich jako szczególny przypadek europeizacji rozumianej jako
rozprzestrzenianie siĊ form Īycia, produkcji, zwyczajów, a takĪe politycznych
zasad, instytucji czy toĪsamoĞci z Europy na inne terytoria (Olsen 2002: 937).
W tym przypadku byáoby to rozprzestrzenianie siĊ z kulturowego centrum
Europy na jej peryferia.
Jak podkreĞla Olsen, z perspektywy instytucjonalnej dyfuzja nie moĪe byü
ujmowana jako proces mechaniczny. Interakcja miĊdzy zewnĊtrznymi wzorcami
a wewnĊtrznymi tradycjami instytucjonalnymi i doĞwiadczeniami historycznymi
uniemoĪliwia klonowanie wzorców. To, co podlega dyfuzji, w jej trakcie poddawane jest transformacji (Olsen 2002: 939).
WiĊkszoĞü badaĔ dotyczących europeizacji, rozumianej jako zmiana podstawowych krajowych instytucji zarządzania i polityki, bĊdącej konsekwencją
rozwoju instytucji, identyfikacji i polityki publicznej na poziomie europejskim,
dotyczy obszarów polityki objĊtych w obrĊbie UE harmonizacją (Falkner
et al. 2005). Polityka migracyjna objĊta jest harmonizacją tylko w czĊĞci swoich
obszarów. Integracja imigrantów pozostaje w gestii paĔstw czáonkowskich, jednak Unia Europejska dysponuje szeregiem instrumentów1 promujących pewne
zaáoĪenia dotyczące polityki integracyjnej okreĞlone w przyjĊtym w 2004 roku
dokumencie Wspólne podstawowe zasady integracji.

EUROPEIZACJA JAKO DYFUZJA CZY PRZEKàAD?
TraktujĊ agendy administracji publicznej jako organizacje funkcjonujące
w okreĞlonych polach organizacyjnych (DiMaggio, Powell 2006; Hoffman 1999;
Wooten, Hoffman 2008). Funkcjonują one po pierwsze w polu administracji
naszego paĔstwa, ale po drugie w polach związanych ze specyficznymi sektorami
polityki, za które są odpowiedzialne. MoĪna uznaü, Īe pola te nie ograniczają
1

Ich omówienie zob.: Babis 2012.
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siĊ do Rzeczypospolitej Polskiej. Ich przestrzeĔ definiowana jest równieĪ przez
przynaleĪnoĞü naszego paĔstwa do Unii Europejskiej. W swoim artykule Nowe
spojrzenie na „Īelazną klatkĊ” DiMaggio i Powell zaproponowali predyktory
izomorficznej zmiany, dziĊki którym moĪna przewidzieü, czy organizacja bĊdzie
upodabniaü siĊ do innych w polu2. W odniesieniu do zmiany wynikającej z naĞladownictwa predyktory te brzmią:
Im wiĊksza niepewnoĞü relacji miĊdzy Ğrodkami i celami, tym wyĪszy stopieĔ,
w jakim organizacja bĊdzie wzorowaü siĊ na organizacjach, które w jej ocenie
odniosáy sukces” oraz „im bardziej niejasne są cele organizacji, tym wiĊkszy
zakres, w jakim organizacja bĊdzie wzorowaü siĊ na organizacjach, które w jej
ocenie odniosáy sukces (DiMaggio, Powell 2006: 610).
W przypadku polityki integracyjnej problem relacji miĊdzy Ğrodkami i celami
oraz podwaĪanie jej skutecznoĞci są rozpowszechnione w caáej Europie. Stąd
integracja jest nazywana „nieustĊpliwym” (intractable) problemem spoáecznym
(Scholten 2011: 19). Powiązane jest to z otwartoĞcią i wieloznacznoĞcią pojĊcia
integracji (Grzymaáa-Kazáowska, àodziĔski 2008: 13–14). Jako cel dziaáania dla
organizacji jest zatem integracja okreĞlona niejasno. Co wiĊcej, niepewny jest
charakter powiązania Ğrodków stosowanych do osiągniĊcia tego celu z samym
celem. Z tego powodu naleĪy uznaü, Īe organizacja realizująca takie cele dziaáa
w warunkach niepewnoĞci3.
W takiej sytuacji organizacje poszukują wzoru do odtwarzania (modeling)
(DiMaggio, Powell: 605). NaleĪy odpowiedzieü na pytanie: jakie są przyczyny
przyjĊcia za wzór do odtwarzania instrumentów promowanych przez KomisjĊ
Europejską, a nie np. polityki któregoĞ z paĔstw czáonkowskich UE bądĨ innego
paĔstwa o znaczącej imigracji? Postaram siĊ udzieliü odpowiedzi na to pytanie
w tej czĊĞci artykuáu, w której poddany analizie jest materiaá empiryczny.
Zaproponowane przez DiMaggio i Powella ujĊcie imitacji jako nieskomplikowanego naĞladownictwa staáo siĊ tematem dalszych rozwaĪaĔ teoretycznych, w wyniku których nastąpiáo odejĞcie od traktowania imitacji jako
elementu mechanicznej dyfuzji i pojawiáy siĊ propozycje traktowania jej jako
przekáadu4, bĊdącego efektem podróĪy idei (Djelic 2008). Barbara Czarniawska
wyjaĞnia sens koncepcji przekáadu nastĊpującymi sáowami:
2 W swojej analizie zmian instytucjonalnych w Europie ĝrodkowo-Wschodniej stosowaá je
równieĪ Kyvelidis (2000).
3 NaleĪy zwróciü uwagĊ, Īe pozostaáe wymienione przez DiMaggio i Powella predyktory takĪe
mogą odgrywaü rolĊ w analizowanym przypadku – typy tej zmiany wyróĪnione są jedynie analitycznie. Jednak rozwaĪenie równieĪ predyktorów związanych z przymusem oraz normami podzielanymi przez personel organizacji wymagaáoby znacznie wiĊcej miejsca.
4 Termin „przekáad” (w jĊzyku angielskim translation) zaproponowany zostaá pod wpáywem
inspiracji pracami Brunona Latoura przez BarbarĊ Czarniawską (Czarniawska, Joerges 1996). Táu-
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Po to, aby idea – pomysá, myĞl, wyobraĪenie – mogáa zacząü podróĪowaü,
musi nabyü materialną postaü, musi staü siĊ przedmiotem. Idea moĪe zostaü
wyraĪona sáowem, obrazem lub modelem; ale moĪe równieĪ podróĪowaü w gáowie lub rĊkach podróĪnika, który zmaterializuje ją po osiągniĊciu celu podróĪy.
[...] KaĪdy przekáad, jak wskazuje na to jego etymologia, jest podróĪą, choüby na
niewielką odlegáoĞü: coĞ zostaje poáoĪone w nowym miejscu i dlatego nie jest to
juĪ ten sam przedmiot (Czarniawska 2010: 168).
W kontekĞcie lokalnym dany wzór, prototyp lub model podlega procesowi
redagowania, w trakcie którego zostaje ukierunkowany i dostosowany do danych
warunków (Sahlin-Andersson 1996; Sahlin, Wedlin 2008; Czarniawska 2010).
Jak wskazuje Kerstin Sahlin-Andersson lokalne problemy są konstruowane
poprzez porównanie lokalnej sytuacji z innymi uznanymi za odnoszące sukcesy
organizacjami, z którymi moĪna siĊ identyfikowaü, czyli z „idolami” (1996: 70).
W analizowanym przypadku proponujĊ traktowaü jako „idola” UniĊ Europejską, a jako prototypy proponowane przez nią instrumenty integracji imigrantów.
Redagowanie moĪna rozumieü w sensie dosáownym, gdyĪ czĊsto modele odbywają podróĪ, zmaterializowane pod postacią jakiejĞ formy zapisu, a naĞladowanie
przez organizacjĊ angaĪuje rozpowszechnianie materiaáów pisanych. MoĪe byü
równieĪ redagowanie (podobnie jak przekáad) rozumiane w sposób metaforyczny
jako przeformuáowywanie praktyk i wyobraĪeĔ związanych z naĞladowanym
(Sahlin-Andersson 1996). Redagowanie odbywa siĊ zgodnie z pewnymi reguáami: dotyczącymi kontekstu – narracja o prototypie jest uogólniana i odrywana
od jego pierwotnego, lokalnego, czasoprzestrzennego kontekstu, a nastĊpnie
dodawany jest do niej wymiar kontekstu miejsca i czasu imitacji; dotyczącymi
logiki – narracje o prototypie charakteryzują siĊ racjonalizacją, podawane są
związki przyczynowo-skutkowe wyjaĞniające jego sukces; dotyczącymi formuáowania – narracje dotyczące prototypu budowane są zgodnie z przyjĊtymi za
stosowne w odniesieniu do nich gatunkami tekstów (Sahlin-Andersson 1996:
85–88; Sahlin, Wedlin 2008: 226).
Proces tworzenia rozdziaáu „Integracja cudzoziemców”, którego czĊĞcią
byáy równieĪ konsultacje spoáeczne dotyczące Polityki migracyjnej Polski, bĊdĊ
traktowaá jako przekáad i redagowanie. Zatem analiza ta musi opieraü siĊ przede
wszystkim na analizie dokumentów.

macze prac Latoura na jĊzyk polski uĪywają terminu „translacja”. Trzymam siĊ jednak terminu
„przekáad” uĪywanego przez Czarniawską w jej pracach opublikowanych w jĊzyku polskim.
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ħRÓDàA DANYCH
PodstawĊ Ĩródáową dla analiz w niniejszym artykule stanowią dokumenty.
Jak zwraca uwagĊ Marie-Laure Djelic, socjologiczne badania nad dyfuzją muszą
korzystaü ze strategii „genealogicznych” lub „archeologicznych” (2008). ĝlĊdzĊ
zatem zmiany w dwóch kolejnych wersjach dokumentu Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane dziaáania – w wersji przesáanej do konsultacji
spoáecznych 6 kwietnia 2011 r. oraz w ostatecznej wersji przyjĊtej przez RadĊ
Ministrów 31 lipca 2012 r. Do analiz wykorzystano równieĪ zgáoszone w trakcie konsultacji spoáecznych pisemne uwagi przesáane do Ministerstwa Spraw
WewnĊtrznych i Administracji przez 19 podmiotów5.
WaĪnym uzupeánieniem dla Ĩródeá pisanych byáy obserwacje autora podczas
spotkaĔ organizowanych w trakcie procesu konsultacji spoáecznych dokumentu
Polityka migracyjna Polski. MoĪliwe byáo dziĊki temu ujrzenie aktorów spoáecznych dokonujących redakcji.
Jako dane kontekstowe wykorzystane zostaáy wywiady pogáĊbione z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz agend publicznych dotyczące realizacji polityki integracji imigrantów w Polsce6.

5

W ramach konsultacji spoáecznych do MSWiA przesáaáy pisma z opiniami nastĊpujące podmioty: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieü, Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. UchodĨców na Terytorium Polski, Forum na rzecz RóĪnorodnoĞci Spoáecznej,
Fundacja „Inna PrzestrzeĔ”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, HelsiĔska Fundacja Praw
Czáowieka, Instytut BadaĔ Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Krajowa Izba Gospodarcza, MiĊdzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM – równieĪ w imieniu innych organizacji pozarządowych), NSZZ „SolidarnoĞü”, OPZZ, OĞrodek BadaĔ nad Migracjami UW, Polska Akcja
Humanitarna, Polskie Forum Migracyjne, Rada Gáówna Instytutów Badawczych, Rządowa Rada
LudnoĞciowa, Rzecznik Praw Obywatelskich, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Zespóá Ekspertów Monitorujących PostĊpy w Polityce Integracyjnej (w imieniu koalicji organizacji pozarządowych, koordynowanej przez Caritas Polska). Ponadto OrmiaĔskie Towarzystwo Kulturalne oraz
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nadesáaáy pisma niezawierające komentarzy do
dokumentu Polityka migracyjna Polski. Chciaábym w tym miejscu bardzo serdecznie podziĊkowaü
pani Karolinie àukaszczyk z Wydziaáu Analiz Migracyjnych Departamentu Polityki Migracyjnej
MSW za pomoc okazaną w zebraniu materiaáów empirycznych.
6 Równolegle z konsultacjami spoáecznymi dokumentu Polityka migracyjna Polski autor
uczestniczyá w projekcie Praktyki integracji. Wypracowanie metod i narzĊdzi do oceny skutecznoĞci polityki integracyjnej realizowanym przez Caritas Polska. W ramach projektu przeprowadzono
szereg wywiadów pogáĊbionych miĊdzy innymi z osobami zaangaĪowanymi w te konsultacje spoáeczne. Do wywiadów zostaáy doáączone pytania dotyczące dokumentu Polityka migracyjna Polski
oraz procesu konsultacji.
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POWSTAWANIE DOKUMENTU POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI
– STAN OBECNY I POSTULOWANE DZIAàANIA
Rzeczpospolita Polska prowadziáa swoją politykĊ migracyjną przez dáugi
okres bez wyraĪonej explicite doktryny ani strategii. NaleĪy zauwaĪyü, Īe ta
cecha polityki migracyjnej nie jest dla niej szczególna i obserwowaü ją moĪna
w innych obszarach szeroko rozumianej polityki spoáecznej (SzymaĔska-Zybertowicz 2011: 238). Zarówno komentatorzy, jak i badacze interpretowali jednak
rozproszone dziaáania poszczególnych agend publicznych jako przejaw pewnej
w miarĊ spójnej polityki, w ramach której nieogáaszanie jej zaáoĪeĔ byáo dziaáaniem zamierzonym (Kicinger 2009: 92). Od paĔstwa oczekiwano przedstawienia
swojej strategii wobec migracji. Z jednej strony byáo to oczekiwanie uczestników
wytwarzającego siĊ wobec kwestii migracji pola organizacyjnego. Oczekiwanie
to byáo wyraĪane równieĪ przez badaczy (LesiĔska et al. 2010: 198; SzymaĔska-Zybertowicz 2011: 242; Adamczyk 2012: 87). Z drugiej strony wdraĪanie polityki wobec imigrantów w przypadku tak zwanych „obywateli paĔstw trzecich”,
w duĪej mierze wynikające z dostĊpnoĞci funduszy europejskich, wymagaáo
wytworzenia krajowych ram dla tej polityki. Ten proces obserwowany jest w Polsce w wielu dziedzinach, w których wykorzystywane są fundusze europejskie
(Kozak 2012).
W lutym 2007 roku Rada Ministrów powoáaáa MiĊdzyresortowy Zespóá do
spraw Migracji. Koordynatorem Zespoáu jest dyrektor Departamentu Polityki
Migracyjnej MSW7. Zespóá do spraw Migracji w 2009 r. rozpocząá pracĊ nad
dokumentem, który miaá okreĞlaü krajową strategiĊ migracyjną. Za redakcjĊ caáoĞci dokumentu odpowiedzialny byá Departament Polityki Migracyjnej MSWiA,
lecz poszczególne jego fragmenty powstawaáy w resortach odpowiedzialnych za
daną dziedzinĊ. Rozdziaá „Integracja cudzoziemców” powstawaá w Departamencie Pomocy i Integracji Spoáecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Spoáecznej.
Dokument tworzono za zamkniĊtymi drzwiami. Zespóá do spraw Migracji konsultowaá pewne jego aspekty z doradcami naleĪącymi do Ğwiata nauki,
a Wydziaá Analiz Migracyjnych Departamentu Polityki Migracyjnej MSWiA
rozesáaá do kilkudziesiĊciu podmiotów „ankietĊ integracyjną” (MSWiA 2011),
jednak zaáoĪenia dotyczące Polityki migracyjnej Polski nie byáy ujawniane partnerom spoáecznym. Zwáaszcza przedstawiciele trzeciego sektora krytykowali
takie postĊpowanie. Z jednej strony obawiali siĊ przyjĊtych w dokumencie postanowieĔ wpáywających na sytuacjĊ imigrantów w Polsce, jak równieĪ na warunki
7 W tym okresie ministerstwem odpowiedzialnym za politykĊ migracyjną byáo Ministerstwo
Spraw WewnĊtrznych i Administracji, a nastĊpnie – od 2011 r.– pod zmienioną nazwą Ministerstwo
Spraw WewnĊtrznych.
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funkcjonowania organizacji pozarządowych dziaáających na ich rzecz, z drugiej
strony zaĞ sądzili, Īe ich doĞwiadczenia mogą byü pomocne przy wypracowaniu
zaáoĪeĔ dokumentu.
Po dwóch latach prac, 6 kwietnia 2011 roku, wersja robocza dokumentu Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane dziaáania zostaáa przesáana
przez Ministerstwo Spraw WewnĊtrznych i Administracji do konsultacji spoáecznych. NaleĪy zwróciü w tym miejscu uwagĊ na to, Īe skierowanie dokumentu do
konsultacji nie wynikaáo z obowiązku okreĞlonego Īadnym z przepisów – takie
wymagania dotyczą aktów normatywnych, a Polityka migracyjna Polski takiego
statusu nie posiada.
Wersja dokumentu przesáana do konsultacji miaáa objĊtoĞü 132 stron i skáadaáa siĊ z 11 rozdziaáów: Wprowadzenie, Imigracje legalne, Przeciwdziaáanie
nielegalnej imigracji, Ochrona cudzoziemców w Polsce, Integracja cudzoziemców, Obywatelstwo i repatriacja, Emigracja zarobkowa – migracje powrotne,
Sprawne funkcjonowanie systemu prawnego i instytucjonalnego, MiĊdzynarodowe uwarunkowania polityki migracyjnej Polski, Związki innych polityk z polityką migracyjną Polski, Monitoring procesów migracyjnych.
W piĞmie przewodnim zapraszającym do konsultacji spoáecznych wiceminister Spraw WewnĊtrznych i Administacji Piotr StachaĔczyk zwróciá uwagĊ na
rozdziaá „Integracja cudzoziemców”, pisząc: W szczególnoĞci bĊdĊ zobowiązany za wszelkie komentarze i wnioski odnoszące siĊ do problematyki integracji
cudzoziemców, która wymaga zaprezentowania nowego podejĞcia oraz okreĞlenia
optymalnych narzĊdzi do realizacji niezbĊdnych dziaáaĔ. ProponujĊ interpretowanie tego stwierdzenia jako diagnozy warunków dziaáania uznanych za niepewne,
za takie, w których poszukiwane są wzorce dla tych dziaáaĔ oraz sposoby ich
legitymizacji.
Dokument Polityka migracyjna Polski wraz z zaproszeniem do udziaáu w konsultacjach spoáecznych przesáany zostaá do 92 podmiotów. Byáy to 32 organizacje
pozarządowe, 20 organizacji imigranckich8, 8 organizacji polonijnych, 11 oĞrodków badawczych, 2 organizacje miĊdzynarodowe, 8 stowarzyszeĔ i organizacji
Ğwiata nauki, badaĔ i szkolnictwa wyĪszego, 7 partnerów spoáecznych (związki
zawodowe i organizacje pracodawców) oraz Rządowa Rada LudnoĞciowa, Rada
ds. UchodĨców, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie9.
8

NaleĪy uznaü za ciekawostkĊ, iĪ MSW posáuguje siĊ kategorią „organizacja imigrancka”.
Nie ma dla niej umocowania w przepisach prawnych. Do okreĞlenia, czy dana organizacja jest
organizacją imigrancką stosowana jest definicja skonstruowana spoáecznie: pewne organizacje definiowane są (i same tak siebie definiują) jako organizacje imigranckie.
9 Wskazanie przez ministerstwo podmiotów zaproszonych do konsultacji moĪna uznaü za akt
wykreĞlania granic pola przez wpáywowego w jego obrĊbie aktora.
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Poproszono o nadesáanie opinii i komentarzy w ciągu 30 dni kalendarzowych.
Konsultacje te byáy okresem szczególnej mobilizacji organizacji pozarządowych,
które pragnĊáy wpáynąü na ksztaát dokumentu, jak równieĪ zaprezentowaü siĊ
agendom rządowym jako kompetentni partnerzy, bĊdący w stanie rzeczowo
odnieĞü siĊ do propozycji Zespoáu do spraw Migracji.
Ministerstwo Spraw WewnĊtrznych i Administracji otrzymaáo 21 odpowiedzi, z których 19 zawieraáo komentarze i uwagi do dokumentu10. Nadawcami
uwag i komentarzy byáo (trzymając siĊ kategoryzacji przyjĊtej przez MSWiA)
8 organizacji pozarządowych, dwa oĞrodki badawcze, dwie organizacje miĊdzynarodowe, jeden podmiot z kategorii „stowarzyszenia i organizacje Ğwiata nauki,
badaĔ i szkolnictwa wyĪszego”, trzech partnerów spoáecznych, Rządowa Rada
LudnoĞciowa, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz jedna fundacja podlegająca
organom administracji centralnej. Komentarzy nie odesáaáa ani jedna organizacja
imigrancka.
Porównanie proporcji, w jakich organizacje przynaleĪne do poszczególnych
kategorii nadesáaáy swoje opinie, zdaje sprawĊ z ich zainteresowania zagadnieniem oraz moĪliwoĞci operacyjnych i kompetencji do partycypacji w konsultacjach. Komentarze do MSWiA odesáaáo ok. 20% adresatów. Brak uwag od
organizacji migranckich Ğwiadczy o ich sáabej pozycji w polu (wszak pismo adresowano do 20 z nich). Podobnie uwag nie odesáaáa Īadna z organizacji polonijnych. Uwagi wysáaáo 25% poproszonych o to organizacji pozarządowych, 18%
oĞrodków badawczych, tylko jedna z 8 organizacji z kategorii „stowarzyszenia
i organizacje Ğwiata nauki, badaĔ i szkolnictwa wyĪszego” (12,5%), ponad 40%
partnerów spoáecznych i wszystkie (dwie) organizacje miĊdzynarodowe.
MoĪna pokusiü siĊ o interpretacjĊ tych prosto obliczonych czĊstoĞci. Poproszono o uwagi dwie organizcje miĊdzynarodowe (Biuro Wysokiego Komisarza
Narodów Zjednoczonych do spraw UchodĨców w Polsce oraz Biuro MiĊdzynarodowej Organizacji do spraw Migracji w Polsce) i obie udzieliáy odpowiedzi.
Wskazuje to, Īe są to aktorzy zaangaĪowani we wpáywanie na politykĊ migracyjną Polski.
Drugą najliczniejszą kategorią organizacji, które udzieliáy odpowiedzi byli
„partnerzy spoáeczni”, czyli związki zawodowe i organizacje pracodawców. Są to
duĪe, silne organizacje posiadające bogate doĞwiadczenie uczestnictwa w róĪnego
rodzaju konsultacjach spoáecznych i innych instytucjach dialogu spoáecznego.
Moim zdaniem odesáanie uwag przez jedną czwartą organizacji pozarządowych
naleĪy traktowaü jako przejaw mobilizacji Ğrodowiska przedstawicieli trzeciego
10 Pisma OrmiaĔskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie byáy jedynie kurtuazyjnymi podziĊkowaniami za zaproszenie do konsultacji, nie
zawieraáy jednak komentarzy do samego dokumentu.
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sektora, dziaáających na rzecz cudzoziemców w Polsce, wszak wiĊkszoĞü z tych
organizacji jest stosunkowo maáa i posiada personel umoĪliwiający prowadzenie
tylko bieĪącej dziaáalnoĞci (Bieniecki, Pawlak 2012). W tym kontekĞcie trudno
o jednoznaczną interpretacjĊ liczby uwag odesáanych przez oĞrodki badawcze
oraz organizacje z kategorii „stowarzyszenia i organizacje Ğwiata nauki, badaĔ
i szkolnictwa wyĪszego”. Jak napisaáem powyĪej, brak odpowiedzi od organizacji imigranckich moĪna traktowaü jako przejaw ich wzglĊdnej sáaboĞci w polu.
Podobnie rzecz ma siĊ z organizacjami polonijnymi. Tu jednak konieczne są dwa
zastrzeĪenia – dokument Polityka migracyjna Polski w bardzo maáym zakresie
dotyczyá ich dziaáalnoĞci; swoje uwagi nadesáaáa do MSWiA Fundacja „Pomoc
Polakom na Wschodzie” zaáoĪona i kontrolowana przez KancelariĊ Prezesa Rady
Ministrow i MSZ – moĪna ją do pewnego stopnia uznaü za rzecznika organizacji
mniejszoĞci polskiej na terenie byáego ZSRR11.
Jednak liczba pism z uwagami i komentarzami do dokumentu nie zdaje caákowicie sprawy z zaangaĪowania poszczególnych aktorów w proces konsultacji. Szereg organizacji zdecydowaáo siĊ na wspóádziaáanie przy przygotowaniu
swoich uwag. Byáy to przede wszystkim organizacje pozarządowe, ale równieĪ
organizacje migranckie, miĊdzynarodowe oraz oĞrodki badawcze. Odbyáy siĊ
trzy spotkania, w trakcie których przedstawiciele poszczególnych organizacji
prowadzili zbiorowe redagowanie uwag do Polityki migracyjnej Polski. Dwa ze
spotkaĔ poĞwiĊcone byáy rozdziaáowi dotyczącemu integracji, a jedno zagadnieniom związanym z uchodĨstwem. Spotkania te zaowocowaáy przesáaniem
do Ministerstwa Spraw WewnĊtrznych i Administracji pism z komentarzami
i uwagami o zbiorowym autorstwie. Jedno takie pismo wysáane zostaáo przez
organizacjĊ Caritas Polska, która zebraáa uwagi do rozdziaáu na temat integracji w ramach powoáanego zespoáu ekspertów, skáadającego siĊ z przedstawicieli
przede wszystkim organizacji pozarządowych oraz migranckich. Jednak w spotkaniach zespoáu brali aktywny udziaá równieĪ przedstawiciele instytucji publicznych (takich jak urzĊdy wojewódzkie, powiatowe centra pomocy rodzinie, UdSC,
MSWiA, MPiPS itd.). Drugi zbiorowo wypracowany zestaw komentarzy przesáany zostaá przez MiĊdzynarodową OrganizacjĊ ds. Migracji, która w ramach
prowadzonej platformy „Wspóápraca drogą do integracji” zorganizowaáa debatĊ
áączącą przedstawicieli róĪnych organizacji pozarządowych w tym wielu organizacji migranckich. Trzecie spotkanie poĞwiĊcone zagadnieniom uchodĨczym
zorganizowane byáo przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Instytut Spraw

11 NaleĪy w tym miejscu pamiĊtaü o rozróĪnieniu na mniejszoĞü polską i PoloniĊ. Pierwsze
okreĞlenie oznacza Polaków tradycyjnie zamieszkujących terytoria nienaleĪące do paĔstwa polskiego. Drugie oznacza emigrantów i potomków emigrantów z Polski.
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Publicznych i Caritas Polska przy wspóápracy Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw UchodĨców.
NaleĪy tu zwróciü uwagĊ na pewne kwestie istotne z punktu widzenia studiów nad organizacjami. Przygotowania uwag i komentarzy w ramach konsultacji spoáecznych przewodzone byáy przez aktorów o stosunkowo silnej pozycji
w polu. Takim aktorem jest na pewno Caritas Polska, bĊdąca organizacją charytatywną o najwiĊkszych obrotach w Polsce, takimi aktorami są teĪ krajowe przedstawicielstwa organizacji miĊdzynarodowych. Zapraszając mniejszych aktorów
organizacyjnych, wáączaáy ich w proces redagowania, ale takĪe nadawaáy mu ton,
przewodziáy mu. Ponadto, organizując przygotowanie wspólnych komentarzy
i uwag, organizacje te zmobilizowaáy sieci miĊdzyorganizacyjne powstaáe dziĊki
wykorzystaniu funduszy europejskich. Zarówno platforma prowadzona przez
MiĊdzynarodową OrganizacjĊ ds. Migracji, jak i zespóá powoáany przez Caritas
Polska byáy elementami szerszych projektów finansowanych z Europejskiego
Funduszu na rzecz Integracji Obywateli PaĔstw Trzecich.
Podczas negocjacji organizacje pozarządowe zmobilizowaáy siĊ do tego,
aby w niedáugim okresie wypracowaü moĪliwie najbardziej kompetentne uwagi
i komentarze. ObecnoĞü na spotkaniach konsultacyjnych przedstawicieli MSWiA
odpowiedzialnych za pracĊ nad Polityką migracyjną Polski naleĪy uznaü za
wyraz powaĪnego potraktowania proponowanych zmian.
Ostatecznie, po uwzglĊdnieniu uwag i komentarzy, które wpáynĊáy w trakcie konsultacji spoáecznych, oraz zmian zaproponowanych przez sam miĊdzyministerialny Zespóá ds. Migracji, dokument Polityka migracyjna Polski – stan
obecny i postulowane dziaáania zostaá przyjĊty jako oficjalny dokument polityki
paĔstwowej przez RadĊ Ministrów. Nastąpiáo to 31 lipca 2012 roku.

PRZEKàAD I REDAKCJA W PROCESIE TWORZENIA POLITYKI
MIGRACYJNEJ POLSKI
W tej czĊĞci artykuáu koncentrujĊ siĊ na analizie treĞci kolejnych wersji rozdziaáu „Integracja cudzoziemców” w dokumencie Polityka migracyjna Polski
– stan obecny i postulowane dziaáania. Zgodnie z przedstawionymi wczeĞniej
zaáoĪeniami teoretycznymi korzystam z kategorii przekáadu i redagowania.
Rozdziaá „Integracja cudzoziemców” w wersji dokumentu z 6 kwietnia
2011 r. miaá dáugoĞü siedmiu stron i skáadaá siĊ z trzech czĊĞci: omówienia stanu
wyjĞciowego, analizy wystĊpujących potrzeb i rekomendacji. Podobną konstrukcjĊ miaáy pozostaáe rozdziaáy dokumentu.
W podrozdziale „Stan wyjĞciowy” wymienione są akty prawne odnoszące
siĊ do kwestii integracji oraz omówione są pokrótce dotychczasowe dziaáania

Imitacja w tworzeniu polskiej polityki integracji cudzoziemców

109

rządu związane z integracją cudzoziemców nieobjĊtych ochroną miĊdzynarodową. W tej czĊĞci rozdziaáu pojawiają siĊ bezpoĞrednie odwoáania do dokumentów i instrumentów Unii Europejskiej dotyczących integracji imigrantów.
Wymieniona jest grupa krajowych punktów kontaktowych ds. integracji przy
Komisji Europejskiej, dokumenty takie jak Wspólne Podstawowe Zasady Integracji oraz Wspólna Agenda na rzecz Integracji (COM (2005) 389). Padają równieĪ odwoáania do „Traktatu lizboĔskiego”. Jako „istotny element wspierający
dziaáalnoĞü na rzecz integracji cudzoziemców” (PMP 2011: 69) okreĞlona jest
dostĊpnoĞü w Polsce Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli
PaĔstw Trzecich. Poza przywoáaniem konkretnych dokumentów, instytucji i funduszy w stylistyce tekstu moĪna odnaleĨü sformuáowania charakterystyczne dla
jĊzyka wytworzonego przez instytucje Unii Europejskiej. PiĊtnastokrotnie (nie
licząc przywoáania nazwy Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli PaĔstw Trzecich, które pojawia siĊ trzy razy) w caáym rozdziale uĪyte jest
wyraĪenie „obywatel paĔstwa trzeciego”. UĪycie tego sformuáowania w odniesieniu do cudzoziemców, a wiĊc osób niebĊdących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, naleĪy interpretowaü jako przyjĊcie ramy odniesienia okreĞlonej
przez instytucje UE.
W podrozdziale „Analiza wystĊpujących potrzeb” pojawia siĊ odwoáanie do
doĞwiadczeĔ „«starych» paĔstw czáonkowskich UE” (PMP 2011: 70). OkreĞlony
jest w ten sposób wzorzec godny naĞladowania. Warto zwróciü uwagĊ, Īe jeĞli
jest mowa o paĔstwach, czyli wzorcach pochodzących z polityki integracyjnej
konkretnych krajów, to doĞwiadczenie to jest - zgodnie z reguáami redagowania
dotyczącymi kontekstu - zgeneralizowane poprzez zgrupowanie ich jako czáonków „starej” Unii Europejskiej. W ten sposób milcząco odrzucone są moĪliwoĞci
czerpania ze wzorów innych paĔstw, bĊdących celem imigracji, jak np. USA,
Kanada czy Australia, ale teĪ innych paĔstw kontynentu europejskiego, do których przybywają imigranci, a które nie naleĪą do UE – np. Szwajcarii, Norwegii
czy Islandii12.
Jako wzór do naĞladowania w sposób jednoznaczny wskazany jest dorobek
Unii Europejskiej: WaĪnym elementem jest takĪe dostosowanie bogatego dorobku
UE dotyczącego integracji do specyficznych uwarunkowaĔ migracyjnych w Polsce (okreĞlonych grup etnicznych, typów migracji, uwarunkowaĔ spoáecznych
oraz sytuacji na rynku pracy) (PMP 2011: 70). W ten sposób zostaje wskazany
odnoszący sukces model (success model), który naleĪy adaptowaü do lokalnych
warunków wystĊpujących w Polsce. Jest to zdekontekstualizowany prototyp,
którego zastosowanie ma byü receptą na dziaáanie w warunkach niepewnoĞci
(Sahlin-Anderson 1996: 79–80).
12

Odkáadam na bok rozwaĪania, czy decyzja ta zostaáa podjĊta w sposób refleksyjny.
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W tej czĊĞci rozdziaáu nie jest sformuáowana definicja integracji. Są jednak
podane cele, do których prowadziü ma proces integracji. Ma umoĪliwiaü samodzielną egzystencjĊ pozwalającą na korzystanie z rynku pracy, systemów edukacji
i sáuĪby zdrowia, uczestnictwo w Īyciu spoáecznym oraz z praw obywatelskich,
w warunkach poszanowania ich kulturowych i religijnych potrzeb. Bez wątpienia podstawą funkcjonowania imigranta i udanej integracji jest dostĊp do rynku
pracy oraz znajomoĞü jĊzyka polskiego, a takĪe kulturowych reguá postĊpowania
i ich stosowania. Pozwala to na poszerzanie relacji spoáecznych cudzoziemca
i utoĪsamianie siĊ z sytuacją i warunkami Īycia w kraju przyjmującym (PMP
2011: 70).
NastĊpnie wymienione i omówione są trzy „potencjalne obszary realizacji
polityki” integracji: 1) dziaáania na rzecz budowania zaáoĪeĔ i rozwiązaĔ systemowych; 2) dziaáania skierowane do spoáeczeĔstwa przyjmującego oraz dziaáania
na rzecz budowania dialogu miĊdzykulturowego; 3) badanie zjawiska, monitoring i ocena prowadzonych dziaáaĔ.
WczeĞniej w treĞci dokumentu mamy w sposób ogólny okreĞlony „dorobek
Unii Europejskiej” jako model godny imitacji, padają odwoáania do dokumentów,
takich jak Wspólne podstawowe zasady integracji, jednak nie jest bezpoĞrednio
wskazany bardziej szczegóáowy wzorzec, który jest poddawany przekáadowi
w tym dokumencie. Porównując róĪne dokumenty dotyczące polityki integracji,
moĪna wskazaü - jako zawierający najwiĊcej cech wspólnych z tymi fragmentami rozdziaáu „Integracja cudzoziemców” - dokument stworzony na potrzeby
implementacji Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji PaĔstw Trzecich,
którym jest Program roczny 2011 dla Rzeczypospolitej Polskiej. Byá on opracowany przez instytucjĊ odpowiedzialną, którą dla tego funduszu jest Ministerstwo
Pracy i Polityki Spoáecznej. W dokumencie tym okreĞlone są nastĊpujące cztery
„dziaáania, które mają otrzymaü wsparcie”: 1) dziaáania skierowane do obywateli
paĔstw trzecich, spoáeczeĔstwa przyjmującego oraz dziaáania na rzecz budowania
dialogu miĊdzykulturowego; 2) badanie sytuacji i potrzeb związanych z integracją w Polsce; 3) dziaáania na rzecz budowy systemu instytucjonalnego oraz 4)
wspóápraca miĊdzynarodowa.
Z wyjątkiem wspóápracy miĊdzynarodowej „dziaáania wytypowane do wsparcia” w ramach Programu rocznego 2011 Funduszu pokrywają siĊ z obszarami
polityki integracji okreĞlonymi w dokumencie dotyczącym krajowej polityki
migracyjnej! Ich tytuáy są czĊĞciowo przeformuáowane, np. „dziaáania na rzecz
budowy systemu instytucjonalnego” zastąpione są „dziaáaniami na rzecz budowania zaáoĪeĔ i rozwiązaĔ systemowych”, jednak inspiracja, sposób kategoryzacji
pola moĪliwej aktywnoĞci i jĊzyk są w sposób widoczny zbieĪne!
Jaką drogĊ przebyá tak okreĞlony prototyp tego, czym ma byü polityka integracji? Konieczne jest tu skupienie na chwilĊ uwagi na logice tworzenia i krąĪe-
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nia dokumentów wytworzonych w ramach wdraĪania funduszy unijnych. PodróĪ
idei nie ma ostatecznego początku. MoĪliwe jest prowadzenie w nieskoĔczonoĞü
poszukiwaĔ dla kolejnych inspiracji, przekáadów prototypów, ich dekontekstualizacji i osadzania w kolejnych lokalnych kontekstach (Czarniawska, Joerges 1996;
Sahlin-Andersson 1996; Sahlin, Wedlin 2008; Djelic 2008; Czarniawska 2010).
W sposób arbitralny zacznijmy od dokumentu Wspólne podstawowe zasady
integracji przyjĊtego przez RadĊ Unii Europejskiej w 2004 roku z inicjatywy
ówczesnej prezydencji holenderskiej. ĝledzenie podróĪy idei i procesu przekáadu
doĞwiadczeĔ lokalnych oraz redagowania tego dokumentu proponujĊ uznaü za
oddzielne, choü z pewnoĞcią fascynujące, zadanie badawcze. ZatrzymujĊ siĊ
w tym miejscu równieĪ dlatego, Īe w analizowanych dokumentach polskich nie
wystĊpuje „prehistoria” Wspólnych podstawowych zasad integracji – nie ma
odwoáaĔ do wczeĞniejszych dokumentów na ten temat.
W roku 2007 Rada Unii Europejskiej podjĊáa decyzjĊ o utworzeniu Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli PaĔstw Trzecich (2007/435/WE).
Fundusz powstaá w celu wsparcia paĔstw czáonkowskich we wcielaniu w Īycie
Wspólnych podstawowych zasad integracji. Nie jest to obszar zharmonizowanej
polityki, wiĊc realizacja Wspólnych podstawowych zasad integracji nie odbywa
siĊ za pomocą dyrektyw zmuszających paĔstwa czáonkowskie do podejmowania okreĞlonych dziaáaĔ, lecz poprzez wspieranie pewnych dziaáaĔ oddolnych.
Zgodnie z logiką funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej bardziej szczegóáowe zapisy zawarte zostaáy w Decyzji Komisji Europejskiej wdraĪającej DecyzjĊ
Rady Unii Europejskiej tzw. „Wytycznych strategicznych” (C (2007) 3926). Na
ich podstawie kaĪde paĔstwo czáonkowskie przygotowaáo Program wieloletni
realizacji funduszu, który nastĊpnie zatwierdzony zostaá przez KomisjĊ Europejską. Z kolei na podstawie planu wieloletniego przyjmowane byáy – zgodnie
z tą samą procedurą zatwierdzenia przez KomisjĊ Europejską – programy roczne.
Na obszarze caáej Unii (z wyjątkiem nielicznych paĔstw, które zdecydowaáy siĊ
nie wdraĪaü tego funduszu) Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli
PaĔstw Trzecich zacząá byü realizowany w 2009 roku.
Nad Programem rocznym 2011 Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli PaĔstw Trzecich pracowano w 2010 roku w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spoáecznej mniej wiĊcej w tym samym czasie, w którym do tej samej
komórki, zajmującej siĊ w ramach Departamentu Pomocy i Integracji Spoáecznej
kwestiami cudzoziemców, trafiá do opracowania fragment dotyczący integracji
w Polityce migracyjnej Polski. Przedstawiciele organizacji – Ministerstwa Pracy
i Polityki Spoáecznej – mieli do wykonania zadanie, dla którego musieli znaleĨü wzór. W samych fragmentach Polityki migracyjnej Polski przytoczonych
powyĪej odnajdujemy klucz do tego, jak tenĪe wzór byá przez nich poszukiwany.
Za godne naĞladowania, najbardziej prawomocne i przynoszące sukces uznali
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postanowienia, przyjĊte w ramach polityki Unii Europejskiej, a realizowane
przede wszystkim za poĞrednictwem instrumentu, jakim jest Europejski Fundusz
na rzecz Integracji Obywateli PaĔstw Trzecich. Organizacja odpowiedzialna za
wdraĪanie tego Funduszu traktowaáa go jako wzorzec innych dziaáaĔ13.
PrzejdĨmy do trzeciego fragmentu rozdziaáu „Integracja cudzoziemców”,
zawierającego rekomendacje w ramach wyodrĊbnionych wczeĞniej „potencjalnych obszarów realizacji polityki”. W obszarze budowania zaáoĪeĔ i rozwiązaĔ
systemowych zaproponowanych zostaáo piĊü rekomendacji; w obszarze dziaáaĔ
skierowanych do spoáeczeĔstwa przyjmującego oraz na rzecz budowania dialogu miĊdzykulturowego równieĪ zaproponowano piĊü rekomendacji; natomiast
w obszarze dziaáaĔ na rzecz wzmacniania wiedzy o zjawisku oraz monitoringu
i oceny prowadzonych dziaáaĔ przedstawiono cztery rekomendacje. àącznie rozdziaá zawieraá 14 rekomendacji.
Analizując treĞü tych rekomendacji, moĪna zauwaĪyü, Īe wiele z nich bardzo przypomina lub jest dosáownymi przeniesieniami „przykáadowych potrzeb”
wymienionych w Programie rocznym 2011 przypisanych do poszczególnych
„dziaáaĔ, które mają otrzymaü wsparcie”. Program roczny 2011 wymienia „przykáadowych potrzeb” áącznie 21, jednak dwie moĪna wykluczyü jako przypisane
do dziaáaĔ na rzecz wspóápracy miĊdzynarodowej, które nie zostaáy przeniesione
do Polityki migracyjnej Polski. W ten sposób „przykáadowe potrzeby” wymienione w jednym dokumencie okreĞlającym moĪliwe cele finansowania funduszu
europejskiego zostaáy przeáoĪone (w sensie zaproponowanym przez Czarniawską) na „rekomendacje” w dokumencie okreĞlającym, jaką politykĊ powinno
wobec cudzoziemców prowadziü paĔstwo. Przekáad wiąĪe siĊ z przenoszeniem
z jednego kontekstu do innego – w tym przypadku z kontekstu regulowanego
przez obecnoĞü funduszu do kontekstu polityki paĔstwa. W tym celu konieczne
byáo odpowiednie zredagowanie (w sensie zaproponowanym przez Sahlin) przekáadanego tekstu. Zatem 19 „potrzeb” zostaáo zredukowanych do 14 „rekomendacji”. Niektóre z „rekomendacji” kondensowaáy kilka bardziej szczegóáowych
„przykáadowych potrzeb”: np. rekomendacja polecająca „zapewnienie roli paĔstwa w udzielaniu informacji o warunkach legalnej pracy i pobytu w Polsce”
(PMP 2011: 72) moĪe byü uznana za uogólnienie i poáączenie trzech szczegóáowych „przykáadowych potrzeb” dotyczących informacji dla cudzoziemców.
Rekomendacje niemające swojego bezpoĞredniego odpowiednika w Programie
13

Za kolejny czynnik wzmacniający naleĪy uznaü przynaleĪnoĞü tej komórki do grupy Krajowych Punktów Kontaktowych ds. Integracji – kolejnego instrumentu Komisji Europejskiej, sáuĪącego realizacji Wspólnych podstawowych zasad integracji. Chciaábym tutaj zasygnalizowaü, Īe
daje to moĪliwoĞü interpretacji w odniesieniu do zaproponowanych przez DiMaggio i Powella
predyktorów izomorficznej zmiany, związanych z przynaleĪnoĞcią personelu organizacji do sieci
miĊdzyorganizacyjnych (2006: 611).
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rocznym 2011 moĪna uznaü za przykáady dostosowania do lokalnego kontekstu.
Dla przykáadu w wyodrĊbnionym „potencjalnym obszarze realizacji polityki”,
dotyczącym zakresu dziaáaĔ na rzecz wzmacniania wiedzy o zjawisku oraz monitoringu i oceny prowadzonych dziaáaĔ, na cztery rekomendacje trzy moĪna uznaü
za przeniesienie „przykáadowych potrzeb”. Czwartą z nich, brzmiącą „wzmocnienie procesu badawczego poprzez wypracowanie wskaĨników stopnia integracji
obywateli paĔstw trzecich najbardziej wáaĞciwych dla polskich warunków” (PMP
2011: 73), moĪna uznaü za efekt redagowania dostosowującego naĞladowany
wzorzec do warunków lokalnych.
W przypadku 8 z 14 „rekomendacji” zawartych w rozdziale „Integracja
cudzoziemców” moĪna powiedzieü, Īe są niemalĪe dosáownymi kopiami „przykáadowych potrzeb” z dokumentu Program roczny 2011.
Nieodparcie pojawia siĊ w tym miejscu skojarzenie z czĊsto obecnie wystĊpującymi przypadkami mechanicznego kopiowania treĞci i przedstawiania ich
jako wyników wáasnej pracy. Nie jest ono do koĔca wáaĞciwe. Oba dokumenty są
efektem pracy tej samej organizacji w obrĊbie administracji rządowej. Program
roczny 2011 musiaá powstaü zgodnie z bardzo Ğcisáymi wymogami wynikającymi
z dokumentów okreĞlających funkcjonowanie funduszu – byá kolejnym przekáadem tych dokumentów. MoĪna przekornie zapytaü, dlaczego okreĞlone w nim
„przykáadowe potrzeby” - skoro są trafne - nie miaáyby byü powielone jako
„rekomendacje” w dokumencie okreĞlającym w tym zakresie politykĊ krajową?
Chciaábym tego rodzaju rozwaĪania pozostawiü jednak na boku i skoncentrowaü siĊ w niniejszym artykule na problemie imitacji. Aktor, poszukując wzoru
swojego dziaáania w warunkach niepewnoĞci, skorzystaá z narzucającego mu siĊ
wzoru legitymizowanego jako dziaáania podejmowane przy realizacji polityki
Unii Europejskiej.
Wykonany zostaá jeszcze kolejny krok. Dokument Polityka migracyjna Polski
poddany zostaá konsultacjom spoáecznym, mimo Īe nie byáo takiego obowiązku
wynikającego z przepisów. Przytoczony wczeĞniej fragment z pisma przewodniego wiceministra, dotyczący rozdziaáu o integracji, proponowaáem interpretowaü jako przyznanie, iĪ warunki dziaáania charakteryzują siĊ niepewnoĞcią
i potrzebna jest pomoc w doprecyzowaniu tego, jakie wzory dziaáania powinny
byü przyjĊte. Korzystając z zaproponowanych przeze mnie kategorii teoretycznych moĪna powiedzieü, Īe byáo to zaproszenie do zbiorowego redagowania.
Jak pisaáem powyĪej, do Ministerstwa Spraw WewnĊtrznych i Administracji spáynĊáo 19 pism z komentarzami i uwagami do Polityki migracyjnej Polski.
DziewiĊü spoĞród nich odnosiáo siĊ do rozdziaáu „Integracja cudzoziemców”14.
14 Na szczególną uwagĊ zasáuguje opinia Rady Gáównej Instytutów Badawczych sporządzona przez pracowników Instytutu ĝląskiego w Opolu, w której zarzucono dokumentowi, iĪ mimo
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W Īadnej z tych 9 opinii nie zostaá zakwestionowany przyjĊty wzorzec do
naĞladowania, czyli odniesienia (bezpoĞrednie i te bardziej zakamuflowane) do
dokumentów unijnych. Co wiĊcej czĊĞü opinii koncentrowaáa siĊ na kwestii
wykorzystania funduszy europejskich (np. Fundacja „Inna PrzestrzeĔ” postulowaáa, by „zwróciü uwagĊ na konieczną zmianĊ standardów wdraĪania funduszy
na rzecz integracji oraz na rzecz uchodĨców”, a Fundacja Polskie Forum Migracyjne zwracaáa uwagĊ na „fatalny” sposób funkcjonowania funduszy europejskich
przeznaczonych na dziaáania integracyjne w Polsce). Byáy to opinie organizacji
pozarządowych wyspecjalizowanych w podejmowaniu dziaáaĔ finansowanych
przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli PaĔstw Trzecich i jemu
podobne. Jedyny oĞrodek badawczy, który w swoich komentarzach odniósá siĊ
do zagadnienia integracji – OĞrodek BadaĔ nad Migracjami UW – stwierdziá, Īe
rekomendacje zawarte w tym rozdziale są zbyt ogólne i naleĪaáoby szerzej wykorzystaü dobre praktyki wypracowane przez organizacje pozarządowe realizujące
projekty w ramach tegoĪ Funduszu. Brak odniesieĔ do funkcjonowania Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli PaĔstw Trzecich i – szerzej - ramy
europejskiej odnaleĨü moĪna tylko w komentarzach i uwagach nadesáanych przez
Krajową IzbĊ Gospodarczą i związki zawodowe OPZZ oraz NSZZ „SolidarnoĞü”.
Jednak uwagi związków zawodowych podobnie jak Krajowej Izby Gospodarczej
koncentrowaáy siĊ przede wszystkim na kwestiach zatrudnienia, a odniesienia do
rozdziaáu „integracja cudzoziemców” byáy bardzo skrótowe.
Najbardziej szczegóáowo na temat rozdziaáu „Integracja cudzoziemców”
wypowiedziaáy siĊ w swoich opiniach MiĊdzynarodowa Organizacja ds. Migracji (reprezentująca grupĊ podmiotów pozarządowych oraz mniej lub bardziej
sformalizowanych organizacji migranckich), Fundacja Forum na rzecz RóĪnorodnoĞci Spoáecznej oraz Caritas Polska (równieĪ reprezentująca wiĊkszą grupĊ
podmiotów).
Analizując wersjĊ dokumentu Polityka Migracyjna Polski – stan obecny
i postulowane dziaáania przyjĊtą przez RadĊ Ministrów w 2012 roku, moĪna
stwierdziü, które i w jaki sposób sformuáowane komentarze spoĞród przesáanych
w trakcie konsultacji spoáecznych zostaáy w nim uwzglĊdnione.
W dwóch pierwszych podrozdziaáach tej czĊĞci dokumentu poza drobnymi
zmianami stylistycznymi znaleĨü moĪna 9 zmian o charakterze merytorycznym.
Dla przykáadu do grup wietnamskiej i ormiaĔskiej, wymienionych wczeĞniej
jako zwarte grupy etniczne, dodana zostaáa grupa ukraiĔska; zwrócono rolĊ na
znaczenie przedsiĊbiorców-cudzoziemców; w stwierdzeniu mówiącym, Īe drugie pokolenie migrantów „powinno” wspieraü nowo przybyáych, wprowadzono
nazwy Polityka migracyjna Polski dotyczy przede wszystkim polityki imigracyjnej, a w maáym
stopniu odnosi siĊ do zagadnieĔ związanych z emigracją obywateli Polski.
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mniej obligującą formĊ „mogáoby”; dwukrotnie dodano wzmianki dotyczące roli
organizacji pozarządowych w procesie integracji; dodano krótki fragment dotyczący przeciwdziaáania dyskryminacji.
Za najwaĪniejszą zmianĊ w tej czĊĞci rozdziaáu naleĪy uznaü modyfikacjĊ
definicji integracji, w której stwierdzenie, Īe powinna ona powodowaü „utoĪsamienie siĊ z sytuacją i warunkami Īycia w kraju przyjmującym” zamienione
zostaáo na „akceptacjĊ norm prawno-kulturowych Īycia w kraju przyjmującym”.
Jest to istotna zmiana, gdyĪ pierwotna wersja jest zgodna raczej z definicją asymilacji niĪ integracji.
AĪ piĊü z tych zmian pochodzi z opinii przesáanej przez zespóá, któremu przewodziáa Caritas Polska. Zarówno w tej czĊĞci, jak i caáoĞci rozdziaáu pochodzące
z terminologii unii europejskiej okreĞlenie „obywatele paĔstw trzecich” zostaáo
zastąpione okreĞleniami „cudzoziemcy”, „migranci” oraz „imigranci”. Zmiana
ta postulowana byáa przez organizacje biorące udziaá w konsultacjach, takie jak
Caritas Polska, Forum na rzecz RóĪnorodnoĞci Spoáecznej czy MiĊdzynarodowa
Organizacja ds. Migracji. ZmianĊ taką moĪna interpretowaü jako dostosowanie
do lokalnego kontekstu, w którym inne okreĞlenia niĪ „obywatele paĔstw trzecich” są bardziej adekwatne.
Zasadniczą czĊĞü analizowanego rozdziaáu stanowią zawarte w nim rekomendacje. W wersji przesáanej do konsultacji spoáecznych znajdowaáo siĊ ich 14,
natomiast w wersji przyjĊtej przez RadĊ Ministrów byáo ich 18. Zatem uwzglĊdnione zostaáy cztery nowe rekomendacje. Ponadto 8 rekomendacji zostaáo
w istotny sposób skorygowanych. W pozostaáych 6 rekomendacjach zawarte byáy
nieduĪe korekty stylistyczne najczĊĞciej polegające na zastąpieniu innym okreĞleniem wyraĪenia „obywatele paĔstw trzecich”.
Wszystkie cztery nowe rekomendacje byáy zaproponowane w procesie konsultacji spoáecznych przez organizacje pozarządowe. Zespóá koordynowany przez
Caritas Polska oraz przez MiĊdzynarodową OrganizacjĊ ds. Migracji zaproponowaá przyznanie praw wyborczych w wyborach lokalnych cudzoziemcom posiadającym zgodĊ na osiedlenie. W przyjĊtym dokumencie zawarte zostaáo ostroĪne
sformuáowanie mówiące, Īe rekomendowane jest „rozpoczĊcie dyskusji dotyczącej nadania cudzoziemcom praw wyborczych na poziomie samorządu terytorialnego”. NaleĪy zwróciü uwagĊ, Īe przyznanie praw wyborczych w wyborach
lokalnych jest rozwiązaniem promowanym obecnie przez KomisjĊ Europejską,
jak równieĪ przez RadĊ Europy.
Kolejna nowa rekomendacja, dotycząca budowy programów „oprowadzenia
po domu” oraz „pakietów powitalnych” dla nowo przybyáych imigrantów zostaáa
wpisana do dokumentu dokáadnie w treĞci zgáoszonej przez Caritas Polska.
Zaznaczyü naleĪy, Īe równieĪ Forum na rzecz RóĪnorodnoĞci Spoáecznej zgáaszaáo podobny postulat.
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Do przyjĊtej wersji dokumentu wáączono równieĪ rekomendacjĊ postulowaną przez Caritas Polska oraz przez FundacjĊ „Inna PrzestrzeĔ” i dotyczącą
trybu prac nad przyszáymi szczegóáowymi wytycznymi związanymi z prowadzeniem polityki integracyjnej we wspóápracy z przedstawicielami organizacji
pozarządowych.
Doáączona zostaáa takĪe rekomendacja zalecająca przygotowanie przedstawicieli instytucji publicznych do specyfiki pracy z cudzoziemcami oraz zwiĊkszenie
ich kompetencji wielokulturowych. Ta rekomendacja z kolei sugerowana byáa
w pismach przesáanych przez Caritas Polska i przez Forum na rzecz RóĪnorodnoĞci Spoáecznej.
Zaáączone cztery dodatkowe rekomendacje są zgodne z modelem przyjĊtym do naĞladowania, odpowiadającym promowanym przez KomisjĊ Europejską instrumentom integracji; są to: udziaá w wyborach lokalnych, tworzenie
„pakietów powitalnych” oraz przygotowanie przedstawicieli instytucji paĔstwa
przyjmującego do pracy z migrantami. RekomendacjĊ dotyczącą trybu dalszych
prac nad szczegóáowymi rozwiązaniami moĪna uznaü za dostosowanie wzorca
do warunków lokalnych. PodkreĞliü równieĪ naleĪy, Īe rekomendacje te zostaáy
zaproponowane przez organizacje pozarządowe dobrze obeznane z wzorcem promowanym przez KomisjĊ Europejską, gdyĪ od kilku lat realizowaáy one przedsiĊwziĊcia finansowane z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli
PaĔstw Trzecich.
Poza czterema rekomendacjami w tej czĊĞci rozdziaáu „Integracja cudzoziemców” pojawiáa siĊ - jako nowy element - adnotacja mówiąca, Īe „realizowanie
powyĪszych zaáoĪeĔ moĪe byü wsparte finansowo dostĊpnymi funduszami UE”.
Zaznaczono w niej, iĪ „naleĪy dbaü przy tym o sprawny przepáyw Ğrodków
finansowych do podmiotów prowadzących projekty w ramach ww. funduszy”,
co naleĪy uznaü za odzwierciedlenie postulatów kilku organizacji pozarządowych, które w swoich opiniach wspominaáy o negatywnych doĞwiadczeniach
z techniczną stroną funkcjonowania funduszy wspierających dziaáania na rzecz
imigrantów.
PrzejdĨmy do 8 rekomendacji, w których po konsultacjach spoáecznych pojawiáy siĊ modyfikacje. Zmiany te polegaáy przede wszystkim na uszczegóáowieniu
treĞci rekomendacji. Niezmieniony zostaá ich cel ogólny. W zmodyfikowanych
zapisach wskazane są dodatkowe instrumenty, jakie miaáyby otrzymaü wsparcie w ramach polityki integracyjnej – np. platformy wspóápracy, wykorzystanie
„dobrych praktyk”, udziaá przedstawicieli Ğrodowisk migranckich w konsultacjach dziaáaĔ dotyczących integracji, budowa monitoringu procesu integracji.
W modyfikacjach zwrócono wiĊkszą uwagą na pozytywne aspekty obecnoĞci
imigrantów w Polsce, znaczenie szkoáy jako instytucji wáączonej w realizacjĊ
polityki integracyjnej oraz potencjalne obszary, w których naleĪy przeciwdzia-
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áaü dyskryminacji cudzoziemców. W przypadku modyfikacji rekomendacji
w ostatecznej wersji dokumentu wáączone zostaáy propozycje zgodne z ogólnie
przyjĊtym wzorcem oraz zaproponowane przez organizacje z tym wzorcem juĪ
zapoznane, takie jak: Caritas Polska, Fundacja Forum na rzecz RóĪnorodnoĞci
Spoáecznej, MiĊdzynarodowa Organizacja ds. Migracji, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, czyli organizacje aktywnie korzystające z Europejskiego Funduszu
na rzecz Integracji Obywateli PaĔstw Trzecich. UwzglĊdniona zostaáa równieĪ
uwaga OĞrodka BadaĔ nad Migracjami UW, dotycząca wykorzystania „dobrych
praktyk” wypracowanych w ramach realizacji tegoĪ funduszu w Polsce15.
Podsumowując analizĊ zmian wprowadzonych w tej czĊĞci dokumentu Polityka Migracyjna Polski – stan obecny i postulowane dziaáania, naleĪy stwierdziü, Īe spoĞród uwag 19 aktorów, którzy przesáali swoje opinie, uwzglĊdnione
zostaáy tylko uwagi zgodne ze wzorcem zaczerpniĊtym z dokumentów unijnych.
Organizacje, które najbardziej wpáynĊáy na redagowanie tej czĊĞci dokumentu,
miaáy bogate doĞwiadczenie z tym wzorcem, gdyĪ w swojej pracy korzystaáy
z funduszy europejskich (przede wszystkim Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli PaĔstw Trzecich, jak równieĪ zEuropejskiego Funduszu na
rzecz UchodĨców). Organizacje te równieĪ najobszerniej odniosáy siĊ w swoich
opiniach do rozdziaáu „Integracja cudzoziemców”. Jak zauwaĪa Barbara Czarniawska proces wspólnego redagowania sprzyja wytworzeniu poczucia „my”
u redaktorów (2010: 129). Wydaje siĊ, Īe taka byáa intencja MSWiA, gdy przesáaáo do konsultacji spoáecznych – choü nie miaáo takiego obowiązku – roboczą wersjĊ Polityki migracyjnej Polski i w ten sposób zdobyáo dla dokumentu
uprawomocnienie. Podstawą tego uprawomocnienia okazuje siĊ podzielanie
poglądów na temat wzorca do naĞladowania – instrumentów promowanych przez
15

W najwiĊkszym stopniu zostaáy w ostatecznej wersji dokumentu uwzglĊdnione te uwagi,
które zredagowano w formie propozycji konkretnych zmian do dokumentu. Taka strategia przyjĊta
byáa w piĞmie przesáanym przez zespóá powoáany przez Caritas Polska. CzĊĞü propozycji, zawartych w piĞmie, zostaáa wprowadzona do ostatecznej wersji Polityki migracyjnej Polski” w niezmienionej postaci a czĊĞü z pewnymi kolejnymi modyfikacjami redakcyjnymi. Páynie z tego wniosek
o charakterze teoretycznym oraz aplikacyjnym. Zgodnie z przyjĊtymi w niniejszym artykule zaáoĪeniami teoretycznymi wiĊkszy wpáyw na ostateczną redakcjĊ tekstu miaá ten aktor spoáeczny,
który zaproponowaá swoje poprawki w ramach dokáadnie takiego samego gatunku tekstu, czyli
odwoáywaá siĊ do reguá redagowania odnoszących siĊ do formuáowania. W przypadku innych opinii
przesáane zostaáy komentarze, które musiaáyby póĨniej zostaü przeáoĪone z gatunku tekstu – przyjmijmy jego umowną nazwĊ – „uwagi i komentarze” na umownie nazwany gatunek „rekomendacje”. W przypadku treĞci przesáanych przez zespóá Caritas Polska nie byáo potrzeby dokonywaü
takiego dodatkowego przekáadu. Wniosek o charakterze aplikacyjnym jest tego prostą konsekwencją: uczestnicy konsultacji spoáecznych, aby skuteczniej wpáywaü na ostateczną treĞü opiniowanych
dokumentów, powinni w przyszáoĞci skáadaü propozycje konkretnych zmian w tych dokumentach,
a nie komentarze ich dotyczące.
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KomisjĊ Europejską. MoĪna powiedzieü, Īe z takimi aktorami organizacyjnymi
pierwotni autorzy (o ile w wypadku tego dokumentu moĪna mówiü o autorach,
a nie twórcach przekáadu) wytworzyli poczucie „my”.

PODSUMOWANIE
W powyĪszym artykule poddany zostaá analizie proces tworzenia oraz konsultacji spoáecznych dotyczących dokumentu Polityka migracyjna Polski – stan
obecny i postulowane dziaáania przyjĊtego w 2012 r. przez RadĊ Ministrów.
Koncentrowaáem siĊ na rozdziale dotyczącym integracji cudzoziemców. Wykorzystana zostaáa rama teoretyczna dotycząca przekáadu i redakcji naĞladowanych
wzorców pochodząca z neoinstytucjonalnych studiów nad organizacjami. DziĊki
temu moĪliwa byáa nowa konceptualizacja europeizacji krajowej polityki wobec
imigrantów. W tym przypadku europeizacja nie byáa konsekwencją koniecznoĞci
przyjĊcia aquis communautaire lub rozwiązaĔ objĊtych harmonizacją, lecz wynikiem poszukiwania wzorca do naĞladowania.
Przygotowując wytyczne dotyczące przyszáej polityki integracyjnej, agendy
administracji centralnej dziaáaáy w warunkach niepewnoĞci związanej z postrzeganą nowoĞcią zagadnienia integracji oraz nieokreĞlonoĞcią tegoĪ pojĊcia. W tej
sytuacji przyjĊta zostaáa strategia imitacji, a za wzór do naĞladowania obrane
zostaáy instrumenty propagowane przez KomisjĊ Europejską w niezharmonizowanym obszarze polityki. Szczególnie waĪną inspiracją okazaá siĊ jeden z technicznych dokumentów dotyczących realizacji Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli PaĔstw Trzecich. Imitacja polegaáa na przeniesieniu do
krajowej strategii migracyjnej instrumentów wspieranych przez KomisjĊ Europejską. PamiĊtaü naleĪy o tym, Īe Rzeczpospolita Polska nie byáa zobowiązana
do stworzenia krajowych ram polityki integracji. Potwierdzają siĊ w ten sposób
spostrzeĪenia Marka Kozaka, Īe obecnoĞü funduszy europejskich wykorzystywanych w danym obszarze polityki publicznej sprzyja presji na budowĊ krajowej
strategii dotyczącej owego obszaru (2012).
Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane dziaáania zostaáa
poddana konsultacjom spoáecznym. Jak wykazaáem, szczególnie aktywnie
w konsultacjach partycypowaáy organizacje pozarządowe oraz miĊdzynarodowe.
Potencjaá i kompetencje do tego udziaáu zdobyáy w duĪej mierze dziĊki wykorzystaniu funduszy europejskich finansujących dziaáania na rzecz imigrantów.
Aktorzy korzystający z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli
PaĔstw Trzecich najbardziej szczegóáowo zaopiniowali rozdziaá „Integracja
cudzoziemców”. RównieĪ ich opinie zostaáy w najwiĊkszym stopniu uwzglĊdnione w ostatecznej redakcji dokumentu. Miaáo to miejsce, gdyĪ dziaáali oni
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zgodnie z tymi samymi reguáami redagowania, co administracja centralna. Ich
propozycje zmian dokumentu wiązaáy go z kontekstem znanym administracji
centralnej, byáy zgodne z przyjĊtą logiką oraz byáy formuáowane w tym samym
gatunku tekstu. Imitacyjna europeizacja – podkreĞlam, Īe imitacja traktowana
jest tutaj jako proces refleksyjny – zainicjowana przez administracjĊ, wzmocniona zostaáa przez przedstawicieli trzeciego sektora, odwoáujących siĊ do wzoru
do naĞladowania pochodzącego od tego samego „idola”. Konsultacje spoáeczne
nie doprowadziáy do istotnych zmian analizowanego dokumentu. Przyczyniáy
siĊ jednoczeĞnie do wzmocnienia odniesieĔ do imitowanego modelu oraz do
dostosowania go do lokalnego kontekstu Polski. Strategiczny dokument polityki
migracyjnej w obszarze integracji cudzoziemców jest zaadaptowanym powieleniem dokumentów technicznych regulujących dziaáanie Europejskiego Funduszu
na rzecz Integracji Obywateli PaĔstw Trzecich.
PowyĪszy artykuá jest równieĪ przyczynkiem teoretycznym do rozwaĪaĔ nad
procesem europeizacji. Wykorzystanie podejĞü traktujących imitacjĊ jako proces
refleksyjny, w trakcie którego przenoszone obiekty ulegają poprzez przekáad
i redakcjĊ modyfikacji, pozwala lepiej zrozumieü powiązania dziaáaĔ licznych
aktorów. Konsekwencją tych dziaáaĔ jest dalsza europeizacja, czyli rozpowszechnienie form podobnych, jednak zakorzenionych w lokalnych kontekstach.
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