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IDEA INTEGRACJI TURCJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ 
W OPINIACH MIESZKAŃCÓW POMORZA ZACHODNIEGO

Wprowadzenie

German parties say EU may not be able to let Turkey join1, Going cold on Turkey2, 
EU-Turkey relations heading for new pause3. Zaledwie pobieżna lektura nagłówków 
serwisów i agencji informacyjnych z początku roku 2014 pozwala stwierdzić ponowne 
załamanie procesu integracji Turcji z Unią Europejską. Proces ten, zapoczątkowany 
w 1963 podpisaniem umowy stowarzyszeniowej, trwa nieprzerwanie od 50 lat, czy-
niąc go najdłuższym i najbardziej złożonym przedsięwzięciem akcesyjnym Wspólnot 
Europejskich w historii4. W tym czasie zdążyły się one powiększyć o 22 kraje. Pomimo 
tak dużego upływu czasu turecka kandydatura wciąż wzbudza wiele wątpliwości5. O ile 
wartość idąca za członkostwem Turcji w UE wydaje się być oczywista6, o tyle odpowiedź 
na pytanie, na ile jest ono elementem niezbędnym dla dalszego jej rozwoju, już nie. 
Jak zauważa Paweł Świeboda, w Unii Europejskiej mało kto wierzy w akcesje Turcji 
w najbliższych latach, a tym, co się liczy, jest sam proces7. Nie pozostaje to bez wpływu 
na postawę państwa-kandydata, prowadząc do frustracji oraz zniechęcenia zarówno 
wśród elit politycznych, jak i społeczeństwa8. Zwłaszcza w tym drugim przypadku 
zmiany są aż nader widoczne. Na przestrzeni lat poparcie dla członkostwa wśród Tur-

1 N. Barkin, German parties say EU may not be able to let Turkey join, http://www.reuters.com/article/2013/11/19/
us-germany-coalition-turkey-idUSBRE9AI0MD20131119 [1.02.2014].

2 Going cold on Turkey, http://www.economist.com/news/europe/21594337-internal-power-struggle-fur-
ther-dents-turkeys-hopes-joining-european-union-going-cold [1.02.2014].

3 A. Rettman, EU-Turkey relations heading for new pause, http://euobserver.com/foreign/122498 [1.02.2014].
4 D. Wybranowski, Turcja na drodze do Unii Europejskiej. Przeszłość – zagrożenia – perspektywy, [w:] Wymiar 

wschodni UE. Wielowymiarowość integrującej się Europy, red. A. Staszczyk, J. Jartyś, Szczecin 2007, s. 192-214.
5 A. Konarzewska, Perspektywy przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2006, 

nr 2, s. 121-137.
6 S. Cagaptay, The EU needs Turkey, http://www.nytimes.com/2013/12/21/opinion/the-eu-needs-turkey.

html?_r=0 [1.02.2014].
7 P. Świeboda, Turecka lekcja dla Europy Wschodniej, „Nowa Europa Wschodnia” 2013, nr 3-4, s. 56-61.
8 E. Alessandri, The new Turkish foreign policy and the future of Turkey-EU relations, http://www.iai.it/pdf/

dociai/iai1003.pdf [1.02.2014].
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ków zmalało z 69%9 do 38%10. Na ile jest to efekt frustracji tureckiego społeczeństwa 
ciągłym stanem zawieszenia, a nie jedynie charakterystyczne dla społeczeństw państw 
kandydackich naturalne obawy związane z akcesją11, niech świadczy fakt, że według tych 
samych badań 49% respondentów wciąż uważa, iż członkostwo leży w interesie Turcji.

Sytuacja ta przekłada się zresztą nie tylko na postawę Turków, ale również oby-
wateli Unii Europejskiej. Wciąż trwający kryzys ekonomiczny w UE prowadzi do coraz 
większego izolacjonizmu społeczeństw europejskich oraz jawnej niechęci do ponad-
narodowych instytucji. Rosnąca frustracja społeczna, potęgowana populistycznymi 
wypowiedziami polityków oraz szukaniem kozłów ofiarnych w postaci imigrantów, 
prowadzi do wzrostu ksenofobii, a to z kolei do spadku poparcia dla idei dalszej in-
tegracji Europy. Efektem tego mogą być decyzje zbliżone do tych z początku 2014 
roku ze Szwajcarii12, co prawda nie będącej państwem członkowskim Unii, ale mocno 
związanej z jej strukturami. Nawet w Polsce, uchodzącej za największego zwolennika 
rozszerzenia UE na wschód13, wskaźnik ten osiągnął swój poziom graniczny – 34% 
osób popierających w stosunku do 33% przeciwników dalszego zjednoczenia14. Nie 
zmienia to jednak faktu, iż Polska wciąż pozostaje liderem wśród państw członkowskich 
charakteryzujących się największym odsetkiem zwolenników rozszerzenia Wspólnot 
Europejskich, z poparciem kształtującym się na poziomie 69%15. Należałoby w tym 
miejscu zadać pytanie, na ile taka postawa społeczeństwa polskiego przekłada się na 
poziom poparcia dla idei integracji poszczególnych państw, w tym Turcji. Brak takowych 
analiz w odniesieniu do powyższej kwestii stanowił główną przesłankę metodologiczną 
powstania niniejszego artykułu, w którym to autor postara się odpowiedzieć na szereg 
pytań dotyczących poziomu poparcia społecznego dla rozszerzenia Unii Europejskiej 
o Republikę Turecką. Nie zabraknie w nim również próby odnalezienia determinantów 
oraz uwarunkowań takich postaw. Za główny materiał analityczny posłużą wyniki 
badań przeprowadzonych w styczniu 2014 roku na próbie 177 osób zamieszkujących 
region Pomorza Zachodniego, głównie studentów różnych kierunków szczecińskich 
uczelni wyższych.

Poziom poparcia dla idei dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej

Jednym z najważniejszych pytań dotyczących dalszego rozszerzenia Unii Euro-
pejskiej o kolejne państwa jest pytanie o ogólny poziom poparcia dla tej idei.

9 G. Seufert, Foreign policy perception in Turkey, http://www.tesev.org.tr/UD_OBJSassets/publications/file/
Comment%20on%20the%20Opinion%20Research,%20Foreign%20Policy%20Perceptions%20in%20Turkey_06.2011.
pdf [1.02.2014].

10 Standard Eurobarometer 79, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_publ_en.pdf 
[1.02.2014].

11 J. Nikołajew, W. Urbanik, Postawy mieszkańców województwa zachodniopomorskiego wobec wejścia Polski 
do Unii Europejskiej, [w:] Integracja i tożsamość. Zachodniopomorskie w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej, 
red. S. Flejterski, J. Jasnowska, W. Olejniczak, Szczecin 2003, s. 261-266.

12 I. Traynor, Switzerland backs immigration quotas by slim margin, http://www.theguardian.com/world/2014/
feb/09/swiss-referendum-immigration-quotas [10.02.2014].

13 S. Demirtas, Turkey’s longest friend, Poland urges combat against corruption, http://www.hurriyetdailynews.com/tur-
keys-longest-friend-poland-urges-combat-against-corruption-.aspx?pageID=238&nID=62022&NewsCatID=338 [5.02.2014].

14 Stosunek Polaków do integracji europejskiej, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_072_13.PDF 
[1.02.2014].

15 Standard Eurobarometer 78, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_publ_en.pdf 
[5.02.2014].
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Poziom poparcia dla idei dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej

Jednym z najważniejszych pytań dotyczących dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej o 

kolejne państwa jest pytanie o ogólny poziom poparcia dla tej idei.

Czy jest Pan/Pani zwolennikiem/czką rozszerzenia Unii Europejskiej o kolejne państwa?
Rozkład odpowiedzi w wartościach względnych

raczej tak trudno powiedzieć zdecydowanie tak raczej nie
zdecydowanie nie
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Rys. 1. Poziom poparcia dla idei dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej

Źródło: badania własne.

Jak pokazuje wykres (rys. 1), poziom rzeczonego poparcia wśród mieszkańców Pomorza 

Zachodniego kształtuje się na poziomie podobnym to tegoż w skali kraju16. Zdecydowanie 

przeważa w nim odsetek osób popierających ideę dalszego rozszerzenia (72,15%). Procent osób 

sceptycznie do niej nastawionych bądź też zdecydowanie jej przeciwnych jest natomiast mniejszy i

kształtuje się na poziomie 12,50%. Można zatem przyjąć, iż ogólna tendencja zostaje zachowana.

Jak zostało jednak podkreślone we wprowadzeniu do niniejszego artykułu, najważniejszą 

kwestią wciąż pozostaje poziom poparcia dla idei integracji Turcji z Unią Europejską, a co obrazuje

wykres (rys. 2).

16 Ibidem.

Rys. 1. Poziom poparcia dla idei dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej
Źródło: badania własne.

Jak pokazuje wykres (rys. 1), poziom rzeczonego poparcia wśród mieszkańców 
Pomorza Zachodniego kształtuje się na poziomie podobnym to tegoż w skali kraju16. 
Zdecydowanie przeważa w nim odsetek osób popierających ideę dalszego rozszerze-
nia (72,15%). Procent osób sceptycznie do niej nastawionych bądź też zdecydowanie 
jej przeciwnych jest natomiast mniejszy i kształtuje się na poziomie 12,50%. Można 
zatem przyjąć, iż ogólna tendencja zostaje zachowana.

Jak zostało jednak podkreślone we wprowadzeniu do niniejszego artykułu, 
najważniejszą kwestią wciąż pozostaje poziom poparcia dla idei integracji Turcji z Unią 
Europejską, a co obrazuje wykres (rys. 2).
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Czy jest Pan/Pani zwolennikiem/czką członkostwa Turcji w Unii Europejskiej?
Rozkład odpowiedzi w wartościach względnych

raczej tak trudno powiedzieć raczej nie zdecydowanie nie
zdecydowanie tak
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 26,7 %
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 3,98 %

Rys. 2. Poziom poparcia dla idei rozszerzenia Unii Europejskiej o Turcję

Źródło: badania własne.

Już na pierwszy rzut oka widać, że sytuacja ma się zgoła inaczej. Odsetek osób 

deklarujących swoje poparcie dla członkostwa Turcji w UE jest niższy i wynosi 40,34%. 

Jednocześnie liczba przeciwników jej akcesji mieści się w granicach 33%. Wzrósł również odsetek 

osób niezdecydowanych – z 15,54% do 26,70%. Można zatem stwierdzić, że o ile idea rozszerzenia 

Wspólnot o kolejne państwa cieszy się dużym poparciem społecznym, o tyle w przypadku 

kandydatury Turcji pojawiają się wśród respondentów pewne wątpliwości. Co ciekawe, zbliżone 

wyniki uzyskano w przypadku Ukrainy, której kandydatura została poddana podobnej analizie17.

Tabela 1

Przyczyny braku poparcia dla członkostwa Turcji w Unii Europejskiej

Rozkład (%) odpowiedzi

odpowiedź (%) liczba odpowiedzi (n)

Turcja jest krajem muzułmańskim 63,93 39

Turcja nie spełnia wymogów państwa 
demokratycznego

37,70 23

Członkostwo Turcji w Unii Europejskiej 
może spowodować napływ imigrantów 

32,79 20

17 A. Urbanik, Perspektywy współpracy polsko-ukraińskiej w obliczu integracji europejskiej w opiniach mieszkańców 

Pomorza Zachodniego, „Edukacja Humanistyczna” 2013, nr 1, s. 93-98.

Rys. 2. Poziom poparcia dla idei rozszerzenia Unii Europejskiej o Turcję
Źródło: badania własne.

16 Ibidem.
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Już na pierwszy rzut oka widać, że sytuacja ma się zgoła inaczej. Odsetek osób 
deklarujących swoje poparcie dla członkostwa Turcji w UE jest niższy i wynosi 40,34%. 
Jednocześnie liczba przeciwników jej akcesji mieści się w granicach 33%. Wzrósł rów-
nież odsetek osób niezdecydowanych – z 15,54% do 26,70%. Można zatem stwierdzić, 
że o ile idea rozszerzenia Wspólnot o kolejne państwa cieszy się dużym poparciem 
społecznym, o tyle w przypadku kandydatury Turcji pojawiają się wśród responden-
tów pewne wątpliwości. Co ciekawe, zbliżone wyniki uzyskano w przypadku Ukrainy, 
której kandydatura została poddana podobnej analizie17.

Tabela 1. Przyczyny braku poparcia dla członkostwa Turcji w Unii Europejskiej
Rozkład (%) odpowiedzi

odpowiedź (%) liczba odpowiedzi (n)
Turcja jest krajem muzułmańskim 63,93 39

Turcja nie spełnia wymogów państwa 
demokratycznego

37,70 23

Członkostwo Turcji w Unii Europejskiej 
może spowodować napływ imigrantów do 

Polski

32,79 20

Turcja nie spełnia wymogów państwa 
europejskiego

27,87 17

Turcja nie leży w Europie 16,39 10
Trudno powiedzieć 8,20 5

Członkostwo Turcji w Unii Europejskiej 
może spowodować zmniejszenie znaczenia 

Polski na arenie europejskiej

6,56 4

Członkostwo Turcji w Unii Europejskiej 
może stać się elementem spowalniającym jej 

rozwój

6,56 4

Turcja jest zbyt biednym krajem 4,92 3
Suma: - 125

Źródło: badania własne.

Jako przyczynę swojej postawy respondenci deklarujący się jako osoby przeciwne 
członkostwu Turcji we Wspólnotach Europejskich (tabela 1) w pierwszej kolejności 
wskazywali na jej muzułmański charakter (63,93%). W dalszej kolejności wymie-
niano niespełnianie wymogów państwa demokratycznego (37,70%) oraz związany 
z jej członkostwem możliwy napływ imigrantów do Polski (32,79%). Podano również 
w wątpliwość europejskość Turcji, uznając, że nie spełnia ona wymogów państwa eu-
ropejskiego (27,87%) i jako taka nie leży w Europie (16,39%). Tyle samo (po 6,56%) 
badanych uznało, iż jej członkostwo może spowodować zmniejszenie znaczenia Polski 
na arenie europejskiej oraz stać się elementem spowalniającym rozwój Wspólnot. Jeszcze 
mniejsza liczba respondentów (4,92%) wskazała jako swoją przyczynę przekonanie 
o tym, że Turcja jest zbyt biednym krajem, aby dołączyć do UE. Trochę ponad jedna 
dwunasta (8,20%) nie potrafiła uzasadnić swojej decyzji.

17 A. Urbanik, Perspektywy współpracy polsko-ukraińskiej w obliczu integracji europejskiej w opiniach miesz-
kańców Pomorza Zachodniego, „Edukacja Humanistyczna” 2013, nr 1, s. 93-98.
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Tabela 2. Czynniki społeczno-polityczne stojące na przeszkodzie członkostwu 
Turcji w Unii Europejskiej

Rozkład (%) odpowiedzi
odpowiedź (%) liczba odpowiedzi (n)

Odmienność kulturowa 52,30 91
Odmienność religijna 42,53 74

Niechęć obywateli Unii Europejskiej 41,95 73
Trudno powiedzieć 16,09 28

Kwestia uznawalności ludobójstwa Ormian 15,52 27
Problemy gospodarcze Unii Europejskiej 14,37 25

Niespełnianie wymogów akcesyjnych przez 
Turcję

13,22 23

Brak determinacji ze strony państw 
członkowskich Unii Europejskiej

12,07 21

Niechęć obywateli tureckich 11,49 20
Brak determinacji ze strony Turcji 9,20 16

Kwestia mniejszości kurdyjskiej w Turcji 6,32 11
Kwestia Cypru Północnego 0,57 1

Suma: - 410
Źródło: badania własne.

Najczęściej wskazywaną przeszkodą o charakterze społeczno-politycznym stojącą 
na drodze Turcji do członkostwa w Unii Europejskiej (tabela 2) jest odmienność kultu-
rowa państwa tureckiego oraz Wspólnot Europejskich (52,30%). W dalszej kolejności 
wskazywano na podkreśloną w poprzednim pytaniu odmienność religijną (42,53%) oraz 
przedmiot niniejszej analizy, tj. niechęć obywateli Unii Europejskiej (41,95%). Kwestia 
uznawalności ludobójstwa Ormian, która to była powodem zamrożenia stosunków 
dyplomatycznych pomiędzy Republiką Turcji a Republiką Francuską na przełomie lat 
2011 i 201218, jako jeden z głównych czynników spowalniających proces akcesji uznało 
15,52% pytanych. Nie bez wpływu na tenże proces w opiniach respondentów pozosta-
je również kryzys ekonomiczny oraz problemy gospodarcze samej Unii Europejskiej 
(14,37%). Dopiero na siódmym miejscu (13,22%) badani wskazali na formalny warunek 
mogący być podstawą przyjęcia bądź też nie Turcji w poczet państw UE, a mianowi-
cie niespełnianie wymogów akcesyjnych. Tak niska pozycja powyższego czynnika, jak 
również fakt, iż pierwsze trzy miejsca ze znaczącą przewagą nad resztą zajmują czynniki 
nieformalne, może świadczyć o ciężarze emocjonalnym, z jakim muszą się zmierzyć 
osoby odpowiedzialne za proces rozszerzenia. Kolejne miejsca zajęły: brak determinacji 
ze strony państw członkowskich (12,07%), wspomniana we wstępie niechęć obywateli 
tureckich (11,49%) oraz brak determinacji ze strony państwa-kandydata (9,20%). Kwestia 
mniejszości kurdyjskiej w Turcji i związanych z tym problemów wewnętrznych tego 
państwa za element hamujący jej akcesję uznało 6,32%. Poniżej błędu statystycznego 
(0,57%) znalazła się nierozwiązana do tej pory kwestia Cypru Północnego. Trochę ponad 
jedna szósta badanych (16,09%) nie potrafiła wskazać na czynniki o charakterze społecz-
no-politycznym, które stoją na przeszkodzie członkostwu Turcji w Unii Europejskiej.

18 A. Chrisafis, N. Hopkins, Turkey freezes all political relations with France over genocide row, http://www.
theguardian.com/world/2011/dec/22/turkey-france-freeze-relations-over-genocide [10.02.2014].
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Czynniki determinujące poziom poparcia dla idei członkostwa Turcji w Unii 
Europejskiej

Nieodłącznym elementem analizy poziomu poparcia społecznego dla członkostwa 
Turcji w UE jest analiza zmiennych mających na niego wpływ. Do niniejszych autor 
zaliczył te o charakterze demograficznym, takie jak płeć i wiek, oraz to, czy badany 
miał styczność bądź to z państwem tureckim, bądź z osobami takiegoż pochodzenia.

Tabela 3. Poziom poparcia dla idei rozszerzenia Unii Europejskiej o Turcję a płeć
Kobieta Mężczyzna

Zdecydowanie tak 1,39% 16,67%
Raczej tak 38,19% 23,33%
Raczej nie 17,36% 23,33%

Zdecydowanie nie 11,11% 33,33%
Trudno powiedzieć 31,94% 3,33%

Źródło: badania własne.

Jak pokazuje rozpatrywana korelacja (tabela 3), największa różnica pomiędzy opi-
niami kobiet i mężczyzn w odpowiedzi na pytanie odnośnie akcesji Turcji dotyczy braku 
zdecydowania tych pierwszych. Wynosi ono 31,94% w stosunku do 3,33% nie potrafiących 
określić swojej opinii mężczyzn. Tak wysoki odsetek kobiet udzielających odpowiedzi 
„trudno powiedzieć” ma bezpośredni wpływ na różnice w pozostałych odpowiedziach. 
Spośród przedstawicielek płci pięknej 39,58% deklaruje się jako zwolenniczki integracji 
Turcji. Odmiennego zdania jest 28,47%. Wśród mężczyzn ta tendencja wygląda inaczej, 
gdyż na 40% zdeklarowanych zwolenników przypada aż 56,66% przeciwników.

Tabela 4. Przyczyny braku poparcia dla rozszerzenia Unii Europejskiej o Turcję a płeć
Kobieta Mężczyzna

Turcja nie spełnia wymogów państwa 
demokratycznego 40,00% 31,25%

Turcja nie spełnia wymogów państwa 
europejskiego 22,22% 43,75%

Turcja nie leży w Europie 11,11% 31,25%
Turcja jest zbyt biednym krajem 6,67% 0,00%

Turcja jest krajem muzułmańskim 64,44% 62,50%
Członkostwo Turcji w Unii Europejskiej 

może spowodować zmniejszenie znaczenia 
Polski na arenie europejskiej

4,44% 12,50%

Członkostwo Turcji w Unii Europejskiej 
może spowodować napływ imigrantów do 

Polski
37,78% 18,75%

Członkostwo Turcji w Unii Europejskiej 
może stać się elementem spowalniającym jej 

rozwój
4,44% 12,50%

Trudno powiedzieć 11,11% 0,00%
Źródło: badania własne.
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Podobnie jak to miało miejsce w przypadku poprzedniego pytania (tabela 3), tak 
i tym razem (tabela 4) wśród kobiet panuje zdecydowanie większe niezdecydowanie 
(11,11% do 0%). Kobiety jako przyczynę swojej negatywnej postawy wobec członko-
stwa Turcji we Wspólnotach Europejskich częściej wskazywały na niespełnianie przez 
Turcję wymogów państwa demokratycznego (40%), to, że jest ona zbyt biednym krajem 
(6,67%), oraz związany z jej członkostwem możliwy napływ imigrantów do Polski 
(37,78%). Mężczyźni w większym stopniu kwestionowali europejskość Turcji, poprzez 
niespełnianie wymogów państwa europejskiego (43,75%) oraz wątpliwe położenie na 
starym kontynencie (31,25%). O wiele częściej zwracali również uwagę na zagrożenia 
płynące z członkostwa Turcji w UE, wskazując na możliwy spadek znaczenia Polski na 
arenie europejskiej (12,50%) oraz spowolnienie rozwoju Wspólnot. Tylko w jednym 
przypadku przedstawiciele obu płci byli w miarę zgodni, a był nim muzułmański 
charakter Turcji (64,44% dla kobiet oraz 62,50% dla mężczyzn).

Jak już zostało wspomniane we wprowadzeniu, badania zostały przeprowadzo-
ne na próbie 177 mieszkańców Pomorza Zachodniego, głównie studentów różnych 
uczelni wyższych, toteż struktura wiekowa, zwłaszcza w kategorii osób powyżej 60 
roku życia, ze zrozumiałych względów uległa zachwianiu. Niemniej jednak uzyskane 
wyniki pozwalają na określenie pewnych tendencji związanych z wpływem wieku 
badanych na ich postawę względem integracji Turcji z UE.

Tabela 5. Poziom poparcia dla idei rozszerzenia Unii Europejskiej o Turcję a wiek
18-29 30-44 45-59 60 i więcej

Zdecydowanie tak 2,88% 5,45% 7,14% 0,00%
Raczej tak 42,31% 29,09% 14,29% 0,00%
Raczej nie 17,31% 14,55% 42,86% 0,00%

Zdecydowanie nie 10,58% 18,18% 28,57% 100,00%
Trudno powiedzieć 26,92% 32,73% 7,14% 0,00%

Źródło: badania własne.

Wraz z wiekiem maleje wśród respondentów akceptacja dla akcesji Turcji, a ro-
śnie jawnie negatywna postawa wobec takiej perspektywy (tabela 5). Osoby starsze 
charakteryzują się również większym zdecydowaniem w wyrażaniu opinii, zarówno 
tych pozytywnych, jak i negatywnych.

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku deklarowanego poparcia dla rozsze-
rzenia (tabela 5), tak i w określaniu przyczyn swojej negatywnej postawy oraz wpływu 
na nią wieku można zauważyć pewne tendencje (tabela 6). Wśród osób starszych 
większe znaczenie miały takie czynniki, jak niespełnienie przez Turcję wymogów 
państwa demokratycznego i europejskiego oraz jej muzułmański charakter. Osoby 
młodsze w większym stopniu zwracały uwagę na fakt, że Turcja nie leży w Europie, 
bądź jest krajem zbyt biednym. O wiele częściej dostrzegali oni zagrożenie związane 
z akcesją Republiki Tureckiej w postaci możliwego napływu imigrantów do Polski 
oraz spowolnienia rozwoju UE.
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Tabela 6.  Przyczyny braku poparcia dla rozszerzenia Unii Europejskiej o Turcję 
a wiek

18-29 30-44 45-59 60 i więcej
Turcja nie spełnia wymogów państwa 

demokratycznego 32,26% 38,89% 54,55% 0,00%

Turcja nie spełnia wymogów państwa 
europejskiego 22,58% 27,78% 36,36% 100,00%

Turcja nie leży w Europie 19,35% 11,11% 9,09% 100,00%
Turcja jest zbyt biednym krajem 6,45% 5,56% 0,00% 0,00%

Turcja jest krajem muzułmańskim 54,84% 61,11% 90,91% 100,00%
Członkostwo Turcji w Unii Europejskiej 

może spowodować zmniejszenie znaczenia 
Polski na arenie europejskiej

6,45% 5,56% 9,09% 0,00%

Członkostwo Turcji w Unii Europejskiej 
może spowodować napływ imigrantów do 

Polski
41,94% 33,33% 9,09% 0,00%

Członkostwo Turcji w Unii Europejskiej 
może stać się elementem spowalniającym 

jej rozwój
9,68% 5,56% 0,00% 0,00%

Trudno powiedzieć 9,68% 11,11% 0,00% 0,00%
Źródło: badania własne.

Nie bez wpływu, jak pokazały niniejsze badania, na postawę mieszkańców Po-
morza Zachodniego względem rozszerzenia Wspólnot Europejskich o Turcję jest 
również fakt styczności bądź to z państwem tureckim (tabele 7 i 8), bądź z osobami 
tegoż pochodzenia (tabele 9 i 10).

Tabela 7.  Poziom poparcia dla idei rozszerzenia Unii Europejskiej o Turcję a stycz-
ność z państwem tureckim

Tak Nie
Zdecydowanie tak 2,63% 4,41%

Raczej tak 34,21% 36,03%
Raczej nie 28,95% 15,44%

Zdecydowanie nie 23,68% 12,50%
Trudno powiedzieć 10,53% 31,62%

Źródło: badania własne.

Wśród osób, które miały okazję być w Turcji, dominują przeciwnicy akcesji 
(52,63%) nad jej zwolennikami (36,84%). Do czynienia z odwrotną sytuacją mamy 
w przypadku osób, które nie miały styczności z państwem tureckim, w której to 
grupie przeważają nad przeciwnikami (27,94%) zwolennicy rozszerzenia (40,44%). 
Ze zrozumiałych względów tę drugą grupę charakteryzuje większe niezdecydowanie 
(31,62%).
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Tabela 8.  Przyczyny braku poparcia dla rozszerzenia Unii Europejskiej o Turcję 
a styczność z państwem tureckim

Tak Nie
Turcja nie spełnia wymogów państwa demokratycznego 42,86% 35,00%

Turcja nie spełnia wymogów państwa europejskiego 38,10% 22,50%
Turcja nie leży w Europie 14,29% 17,50%

Turcja jest zbyt biednym krajem 4,76% 5,00%
Turcja jest krajem muzułmańskim 71,43% 60,00%

Członkostwo Turcji w Unii Europejskiej może spowodować 
zmniejszenie znaczenia Polski na arenie europejskiej 4,76% 7,50%

Członkostwo Turcji w Unii Europejskiej może spowodować napływ 
imigrantów do Polski 28,57% 35,00%

Członkostwo Turcji w Unii Europejskiej może stać się elementem 
spowalniającym jej rozwój 14,29% 2,50%

Trudno powiedzieć 0,00% 12,50%
Źródło: badania własne.

W obu przypadkach jako główną przyczynę swojej negatywnej postawy badani 
wskazywali na muzułmański charakter Turcji (odpowiednio 71,43% i 60%). Osoby, 
które miały okazję odwiedzić kraj kandydata, częściej zwracały uwagę na niespełnianie 
przez Turcję wymogów państwa demokratycznego (42,86%) i europejskiego (38,10%) 
oraz możliwe spowolnienie rozwoju UE w związku z akcesją (14,29%). W przypadku 
grupy drugiej większą wagę przywiązywała ona do położenia Turcji (17,50%), zmniej-
szenia znaczenia Polski na arenie europejskiej (7,50%) oraz napływu imigrantów 
(35%). Podobnie jak to było w przypadku poprzedniego pytania, charakteryzowała 
się ona również większym niezdecydowaniem (12,50%).

Pewne różnice możemy natomiast dostrzec porównując powyższe wyniki z wy-
nikami odnoszącymi się do grupy badanych deklarujących styczność z osobami po-
chodzenia tureckiego (tabele 9 i 10).

Tabela 9.  Poziom poparcia dla idei rozszerzenia Unii Europejskiej o Turcję a stycz-
ność z osobami pochodzenia tureckiego

Tak Nie
Zdecydowanie tak 5,60% 0,00%

Raczej tak 35,20% 36,73%
Raczej nie 21,60% 10,20%

Zdecydowanie nie 17,60% 8,16%
Trudno powiedzieć 20,00% 44,90%

Źródło: badania własne.

Zestawiając te dwie grupy badanych – deklarujące styczność z państwem tureckim 
i przedstawicielami tegoż narodu, widać wyraźną różnicę. W przypadku tych drugich 
mamy do czynienia z niewielką i niejednoznaczną przewagą osób określających się 
jako zwolennicy członkostwa Turcji w UE (40,80%) nad jego przeciwnikami (39,20%). 
Wzrósł również blisko dwukrotnie odsetek osób niezdecydowanych (20%). Wśród 
osób, które nigdy nie poznały nikogo pochodzenia tureckiego, przeważały osoby nie-
zdecydowane (44,90%) nad zwolennikami (36,73%) i przeciwnikami (18,36%) akcesji.
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Tabela 10. Przyczyny braku poparcia dla rozszerzenia Unii Europejskiej o Turcję 
a styczność z osobami pochodzenia tureckiego

Tak Nie
Turcja nie spełnia wymogów państwa demokratycznego 44,00% 9,09%

Turcja nie spełnia wymogów państwa europejskiego 30,00% 18,18%
Turcja nie leży w Europie 14,00% 27,27%

Turcja jest zbyt biednym krajem 6,00% 0,00%
Turcja jest krajem muzułmańskim 66,00% 54,55%

Członkostwo Turcji w Unii Europejskiej może spowodować 
zmniejszenie znaczenia Polski na arenie europejskiej 4,00% 18,18%

Członkostwo Turcji w Unii Europejskiej może spowodować napływ 
imigrantów do Polski 34,00% 27,27%

Członkostwo Turcji w Unii Europejskiej może stać się elementem 
spowalniającym jej rozwój 8,00% 0,00%

Trudno powiedzieć 4,00% 27,27%
Źródło: badania własne.

Tak jak to miało miejsce w we wszystkich przypadkach, najczęściej wskazy-
wanym przez obie grupy powodem negatywnego nastawienia dla idei członkostwa 
Turcji w UE był jej muzułmański charakter (odpowiednio 66% i 54,55%). W przy-
padku osób deklarujących znajomość z osobami pochodzenia tureckiego w dalszej 
kolejności były to niespełnianie przez Turcję wymogów państwa demokratycznego 
(44%) i europejskiego (30%) oraz możliwość wzrostu liczby imigrantów (34%). Wśród 
osób nie posiadających takich znajomości oprócz wyżej wspomnianej dominowała 
opinia o tym, że Turcja nie leży w Europie oraz jej członkostwo wiąże się z ryzykiem 
pojawienia się ludności napływowej (po 27,27%).

Ocena perspektyw członkostwa Turcji w Unii Europejskiej

Elementem zamykającym prezentację i analizę niniejszych badań jest próba 
odpowiedzi na pytania, jaką perspektywę widzą badani dla Turcji jako członka UE 
(tabela 11) oraz czy jej akcesja leży w interesie Polski (rys. 3).

Na pytanie, czy członkostwo Turcji w UE leży w interesie Polski, zdecydowana 
większość respondentów (57,80%) uznała, że nie. Odmiennego zdania było 14,45%. 
Trochę ponad jedna czwarta (27,75%) nie potrafiła ocenić, na ile akcesja Turcji wpłynie 
na pozycję Polski w Europie i na świecie.
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Rys. 3. Członkostwo Turcji w Unii Europejskiej a interes Polski

Źródło: badania własne.
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respondentów (57,80%) uznała, że nie. Odmiennego zdania było 14,45%. Trochę ponad jedna 

czwarta (27,75%) nie potrafiła ocenić, na ile akcesja Turcji wpłynie na pozycję Polski w Europie i

na świecie.

Rys. 3. Członkostwo Turcji w Unii Europejskiej a interes Polski
Źródło: badania własne.

Tabela 11. Przyszła rola Turcji w Unii Europejskiej
Rozkład (%) odpowiedzi

odpowiedź (%) liczba odpowiedzi (n)
Będzie państwem izolowanym, bez wpływu 

na kształt Unii Europejskiej
40,70 70

Trudno powiedzieć 31,40 54
Będzie na równi z innymi państwami 

członkowskimi i w takim samym stopniu 
będzie decydować o kształcie Unii 

Europejskiej

25,58 44

Będzie państwem wyróżniającym się, 
decydującym o kształcie Unii Europejskiej

2,33 4

Suma: 100 172
Źródło: badania własne.

Nie mniej ważny w tym aspekcie jest punkt widzenia badanych na możliwą 
rolę, jaką przyszłoby odgrywać Turcji w strukturach europejskich w przypadku jej 
pomyślnej akcesji. Trochę ponad 40% uważa, że będzie ona państwem izolowanym, 
bez wpływu na kształt UE. Jedna czwarta (25,58%) widzi w Turcji równorzędnego 
partnera zasługującego na taki sam udział w procesie decyzyjnym, jak inne państwa 
członkowskie. Zaledwie 2,33% odpowiadających zakłada, że będzie ona państwem 
wyróżniającym się, o bardzo dużym wpływie na przyszły kształt UE.
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Podsumowanie

Reasumując najważniejsze wyniki badań zaprezentowane w niniejszym artykule, 
należy stwierdzić, iż pomimo wciąż utrzymującego się na wysokim poziomie poparcia 
dla dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej (72,15%) liczba zwolenników akcesji Turcji 
jest zdecydowanie mniejsza (40,34%). Jako najważniejszą przyczynę takiej postawy 
badani wskazywali na jej muzułmański charakter (63,93%). Nie bez wpływu pozostaje 
również dominujące wśród respondentów przekonanie, że członkostwo Turcji we 
Wspólnotach Europejskich nie leży w interesie Polski (57,80%). Spośród czynników 
o charakterze społeczno-politycznym, które stoją na przeszkodzie procesowi akcesji, 
pytani najczęściej wskazywali na odmienność kulturową (52,30%) i religijną (42,53%) 
oraz niechęć obywateli Unii Europejskiej (41,95%). Wyniki te pokrywają się z ogólnymi 
obawami mieszkańców Pomorza Zachodniego dotyczącymi integracji europejskiej19. 
Niniejsze badania pozwoliły również wykazać zależność pomiędzy prezentowanymi 
postawami a zmiennymi, zarówno tymi o charakterze demograficznym, jak i osobi-
stymi, doświadczeniami odpowiadających.

Wydaje się więc, że u podstaw opinii mieszkańców Pomorza Zachodniego na temat 
integracji Turcji z UE leżą w większym stopniu czynniki o charakterze emocjonalnym 
niźli formalnym. Kluczem do procesu integracji może być zatem wspieranie rozwoju 
stosunków bilateralnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich społecznego wymiaru. 
Świetną okazją ku temu są zaplanowane na rok 2014 obchody 600-lecia stosunków 
polsko-tureckich20. Mogą one sprzyjać wzajemnemu poznaniu obu narodów, a co za 
tym idzie przyczynić się do większego zrozumienia oraz wzrostu akceptacji dla idei 
członkostwa Turcji w Unii Europejskiej.
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Idea integracji Turcji z Unią Europejską w opiniach mieszkańców Pomorza Zachodniego

Niniejszy artykuł jest wynikiem badań przeprowadzonych przez autora w styczniu 2014 roku. 
Głównym ich celem była próba przedstawienia opinii mieszkańców Pomorza Zachodniego dotyczących 
idei integracji Turcji z Unią Europejską. Podporządkowując się powyższemu celowi, autor starał znaleźć 
odpowiedzi na pytania, jaki jest poziom społecznego poparcia dla idei rozszerzenia Wspólnot Europejskich 
oraz co stoi na przeszkodzie procesu integracji Turcji z UE. Analiza zgromadzonych danych empirycz-
nych koncentrowała się zarówno na opisowym aspekcie wyjaśnień, jak i na analizie zależności pomiędzy 
zmiennymi wyłonionymi w procesie badawczym. Niniejszy artykuł stanowi część studiów nad opiniami 
społecznymi na temat stosunków międzynarodowych, prowadzonych przez autora na przestrzeni lat. 

Słowa kluczowe: stosunki międzynarodowe, integracja europejska, badania opinii publicznej

The idea of Turkey’s integration with the European Union in the opinion 
of the residents of West Pomerania

Following article is the result of research conducted by the author in January 2014. Their main 
goal was an attempt to show the opinions of the residents of Western Pomerania region for the idea of 
Turkey’s integration with European Union. Complying with this goal, author tried to find answers for 
several questions, such as: what is the level of endorsement for further enlargement of European Com-
munities, and what stands in the way of Turkey’s integration with EU. The analysis of collected empirical 
data focused both on the descriptive aspect of explanation and on analysis of the relationship between 
the variables selected in the research procedure. Following article is a part of studies on public opinions 
on international relations conducted by author upon the years.
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