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Konsekwencje zderzenia kultur i religii103 

W marcu 2006 roku media całego świata obiegła wiadomość, że w prze-

bogatym Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich doszło do roz-

ruchów, w których setki robotników budowlanych z krajów Azji Połu-

dniowo-Wschodniej najpierw zastrajkowało, protestując przeciwko nie-

możliwym do zaakceptowania warunkom pracy i niewypłacaniu im 

wynagrodzeń, czy szerzej przeciwko brakowi podstawowych praw w tym 

kraju, a następnie ruszyło na ulice demolując sklepy i samochody104. 

W tym kontekście obserwatorzy sceny politycznej zwrócili uwagę na 

strukturę ludnościową i stosunki międzygrupowe w monarchiach Zatoki 

Perskiej105, należących do grupy państw najbardziej zróżnicowanych 

narodowościowo i etnicznie na świecie.  

 
103 Artykuł ten stanowi zmienioną i uaktualnioną wersję referatu wygłoszonego na 6. 

Ogólnopolskiej Konferencji Arabistycznej w Krakowie w maju 2002 roku. 
104 Nie były to jedyne tego typu incydenty we współczesnej historii monarchii Zatoki. 

W 1999 roku doszło do poważnych starć między rdzenną ludnością a egipskimi robotni-

kami na tle stosunków pracy w Kuwejcie, a w 2005 roku także w Katarze i Bahrajnie oraz 

ponownie w Kuwejcie; zob. Andrzej Kapiszewski, The Changing Middle East. Selected 

Issues in Politics and Society in the Gulf, Kraków 2006, s. 202–203. 
105 W oficjalnej nomenklaturze ONZ, i w konsekwencji w większości atlasów geogra-

ficznych, Zatoka ta nosi nazwę Perskiej. Monarchie naftowe Zatoki nie uznają jednak tej 

nazwy, uważając, że jest ona nieuzasadniona, a przy tym ułatwia Iranowi działania propa-

gandowe związane z ich dążeniem do hegemonii w regionie. Posługują się one w zamian 

nazwą Zatoka Arabska. W celu uniknięcia problemów wynikających ze stosowania jedne-

go lub drugiego terminu przyjęło się na Zachodzie (zwłaszcza od czasów agresji Iraku na 

Kuwejt w 1990 roku) używać terminu „Zatoka” bez dodatkowego przymiotnika. W pol-
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Monarchie Półwyspu Arabskiego 

Od momentu odkrycia kilkadziesiąt lat temu złóż ropy naftowej na tere-

nie Półwyspu Arabskiego kraje leżące na południowym brzegu Zatoki 

Perskiej przeszły głęboką transformację, przekształcając zacofane szejka-

naty w nowoczesne, sprawnie funkcjonujące organizmy państwowe 

(mowa tu o Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Katarze, Kuwejcie, Omanie 

i Zjednoczonych Emiratach Arabskich). Procesy te przebiegły (i dalej 

przebiegają) mimo zachowania w tych krajach konserwatywnych syste-

mów politycznych – monarchii, w dużym stopniu o absolutnym charakte-

rze. W 1981 roku, w celu wzmocnienia swojego bezpieczeństwa oraz 

stawienia czoła wyzwaniom gospodarczym regionu i świata, kraje te 

utworzyły Radę Współpracy Zatoki (Perskiej), w skrócie RWZ(P). Odtąd 

próbują one w ramach tej organizacji, z większym lub mniejszym sukce-

sem, integrować swoją politykę militarną, ekonomiczną i społeczną.  

Ogromne dochody pochodzące z wydobycia ropy zostały w dużym 

stopniu przeznaczone na rozwój gospodarczy, co doprowadziło między 

innymi do szybkiego uprzemysłowienia i zurbanizowania tych krajów. 

Spowodowało to konieczność sprowadzenia z zagranicy wielu milionów 

pracowników, ponieważ ludność miejscowa była nieliczna i nie posiadała 

kwalifikacji potrzebnych do realizacji programów rozwoju. W konse-

kwencji populacja tych krajów gwałtownie wzrosła: z 4 milionów w 1950 

roku do 40 milionów w 2006 roku106. W Zjednoczonych Emiratach Arab-

skich (dalej ZEA) w ciągu pół wieku liczba ludności wzrosła prawie 

pięćdziesięciokrotnie!  

Pod względem wielkości populacji monarchie naftowe są silnie zróż-

nicowane. Liczba ludności największego kraju, Arabii Saudyjskiej, zaw-

sze kilkakrotnie przewyższała łączną liczbę mieszkańców wszystkich 

innych krajów RWZ(P). Jej populacja na początku XXI wieku wynosi 

 

 
skich publikacjach używa się jednak z reguły nazwy Zatoka Perska i stąd konsekwentnie 

Rada Współpracy Zatoki (Perskiej).  
106 Ze względu na częsty brak oficjalnych danych i/lub ich niewiarygodność,  

a w konsekwencji problemy w dokonywaniu niezależnych szacunków dane dotyczące 

ludności w krajach RWZ(P) różnią się w różnorodnych publikacjach. Szersze omówienie 

tych problemów zob. Andrzej Kapiszewski, Native Arab Population and Foreign Workers 

in the Gulf Countries, Kraków 1999, s. 36–38.  
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dwadzieścia parę milionów osób107. Liczba ludności Kuwejtu, Omanu 

i ZEA waha się między 3,0 a 4,8 miliona mieszkańców, podczas gdy 

ludność dwóch najmniejszych państw, Kataru i Bahrajnu, liczy, odpo-

wiednio, około 700 i 850 tysięcy osób.  

Znaczny procent ludności tych krajów to obcokrajowcy. W 2006 roku 

rdzenni mieszkańcy stanowili tylko około 63% ludności, obcokrajowcy 

zaś 37%. W ZEA, Katarze i Kuwejcie rdzenni mieszkańcy stanowili tam 

zdecydowaną mniejszość (w ZEA poniżej 20% całej populacji, w Katarze 

– 30%, w Kuwejcie około 35%). 

Struktura narodowościowa populacji obcokrajowców  

W początkach ery naftowej większość obcej siły roboczej migrującej do 

państw Zatoki stanowili Arabowie z sąsiednich krajów szukający lep-

szych warunków pracy, a wśród nich zwłaszcza Jemeńczycy i Egipcjanie. 

Nad Zatoką osiedlali się też Arabowie z innych rejonów Bliskiego 

Wschodu, których, jak na przykład Palestyńczyków, do emigracji zmu-

szała sytuacja polityczna w rodzinnym kraju. Oprócz nich do państw 

RWZ(P) przybywali także kupcy i robotnicy z Iranu, Indii i Pakistanu, 

krajów o długiej tradycji kontaktów handlowych z Półwyspem Arabskim.  

 
107 Tabela. Ludność krajów RWZ(P) w 2004 roku i szacunki za lata 2005–2006 

 

 
Rdzenna ludność 

miejscowa 2004 
% 

Imigranci 

2004 
% 

Razem 

2004 

Razem 

2005–2006 

Bahrajn 438,209 62,0 268,951 38,0 707,160 707,160 

Kuwejt 943,000 35,6 1 707,000 64,4 2 650,000 2 992,000 

Oman 2 325,812 80,1 577,293 19,9 2 903,105 3 102,000 

Qatar 223,209 30,0 520,820 70,0 744,029 855,000 

Arabia 

Saudyjska 
16 529,302 72,9 6 144,236 27,1 22 673,538 27 020,000 

ZEA 722,000 19,0 3 278,000 81,0 4 000,000 4 700,000 

RWZ(P) 21 184,323 62,9 12 486,349 37,1 33 677,832 39 376,160 

Źródło: Publikacje agencji rządowych krajów RWZ(P) na półrocze lub koniec 2004 roku. 

Zob. także kwartalne raporty Economist Intelligence Unit (Londyn). Dane ludności miej-

scowej i imigrantów dla Kataru stanowią jedynie szacunki ze względu na brak oficjalnych 

danych. Różne agencje rządowe często publikują jednak odmienne dane na ten temat. Zob. 

Kapiszewski, The Changing Middle East..., s. 186. 
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Arabowie, zwłaszcza ci z bardziej rozwiniętych państw Bliskiego 

Wschodu, byli nad Zatoką mile widziani ze względu na pomoc, jakiej 

mogli udzielić w organizowaniu administracji rządowej i instytucji pań-

stwowych oraz budowie infrastruktury przemysłowej. Na płaszczyźnie 

społecznej Arabowie byli oczywiście dla autochtonów znacznie bardziej 

atrakcyjni od innych obcokrajowców ze względu na wspólnotę języka 

i religii. Ze względów politycznych stanowili oni jednak zagrożenie dla 

miejscowych monarchii. Wielu z nich było zwolennikami radykalnych 

idei lewicowych i głosiło postulaty obalenia ustrojów monarchistycznych. 

Większość jednoznacznie podkreślała swoją lojalność wobec kraju po-

chodzenia, a nie kraju aktualnego zamieszkania. W tej sytuacji lokalne 

władze postanowiły ograniczyć liczbę arabskich pracowników i sprowa-

dzić w ich miejsce inne grupy narodowościowe. W naturalny sposób ich 

wybór padł na Azjatów, którzy nie tylko nie stwarzali żadnego zagrożenia 

politycznego, ale także byli grupą preferowaną ze względów ekonomicz-

nych: koszty ich zatrudnienia były znacznie niższe od sprowadzanych 

wcześniej Arabów, a jako pracownicy byli uważani za znacznie od nich 

lepszych i bardziej zdyscyplinowanych. O problemach kulturowych, jakie 

taka transformacja na rynku pracy mogła wywołać, na ogół wówczas nie 

myślano. 

W konsekwencji udział arabskich imigrantów w populacji obcokra-

jowców spadł gwałtownie: z 72% w 1975 roku do 30% już po upływie 

dwóch dziesięcioleci108. Najbardziej gwałtowny spadek odnotowała Ara-

bia Saudyjska: z 91 do 30%. W ZEA odsetek zatrudnionych Arabów 

spoza Zatoki zmniejszył się do zaledwie 5% zagranicznych pracowników. 

W Bahrajnie, Omanie i ZEA Azjaci stanowili pod koniec lat dziewięć-

dziesiątych już 80% obcej siły roboczej, w innych zaś monarchiach ich 

udział w tej grupie ludności wynosił 50–65%.  

Skład narodowościowy napływowej siły roboczej uległ także istotnym 

zmianom w wyniku wojny w Zatoce w latach 1990–1991. W trakcie lub 

bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych większość imigrantów 

pochodzących z państw, które udzieliły poparcia Saddamowi Husajnowi, 

została zmuszona do opuszczenia krajów RWZ(P). Dla przykładu z Ara-

bii Saudyjskiej wydalono 800 tysięcy Jemeńczyków, Kuwejt zaś musiało 

opuścić prawie 400 tysięcy Palestyńczyków. W latach dziewięćdziesią-

tych pewien wpływ na zmiany w strukturze siły roboczej miało również 

zakończenie zimnej wojny. Nad Zatokę Perską zaczęli przybywać w po-

 
108 A. Kapiszewski, Native Arab Population..., s. 82. 
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szukiwaniu pracy obywatele Chin, niektórych krajów Europy Wschodniej 

i dawnych republik Związku Radzieckiego. W rezultacie w monarchiach 

nadal spada odsetek Arabów w populacji imigrantów109.  

W grupie obcokrajowców, liczącej w krajach RWZ(P) na początku 

XXI wieku łącznie ponad 13 miliona osób, znajdowało się około 3,5 

miliona Hindusów, 1,8 miliona Pakistańczyków, około 1,4 miliona Egip-

cjan, między 800 tysięcy a 1 milionem Filipińczyków, obywateli Bangla-

deszu, Sri Lanki i Jemenu oraz po kilkaset tysięcy Palestyńczyków 

i obywateli Indonezji110. 

W Arabii Saudyjskiej znajduje się najliczniejsze skupisko Hindusów, 

liczące 1,4 miliona osób; ponadto przebywa tam 900 tysięcy Egipcjan. 

Inne większe grupy obcokrajowców mieszkające na terenie tego państwa 

tworzą Flipińczycy, Pakistańczycy, Indonezyjczycy i Jemeńczycy. Warto 

tu nadmienić, że większość Jemeńczyków powróciła do pracy w Arabii 

Saudyjskiej w połowie lat dziewięćdziesiątych, po tym jak poprawiły się 

stosunki pomiędzy rządami obu krajów. W ZEA Hindusi w liczbie ponad 

1,3 miliona stanowią grupę prawie dwukrotnie przewyższającą liczbę 

rdzennych mieszkańców – obywateli tego kraju. W krajach nad Zatoką 

Perską mieszka także prawie 100 tysięcy Brytyjczyków i 70 tysięcy Ame-

rykanów, nie licząc stacjonującego w tych krajach ich personelu militar-

nego. Ogółem w krajach Rady pracują obywatele wszystkich państw 

 
109 Sytuacja na rynku pracy w krajach RWZ(P) uległaby zasadniczej zmianie, gdyby do 

organizacji tych państw został przyjęty Jemen. Jest on bowiem jak na warunki regionu 

bardzo ludnym (około 20 milionów mieszkańców) i bardzo biednym krajem (jego dochód 

narodowy jest około 20 razy mniejszy niż w bogatych monarchiach Zatoki). Planowane 

wprowadzenie w państwach RWZ(P) strefy wolnego handlu i swobody przemieszczania 

się siły roboczej, wejście Jemenu do tego ugrupowania spowodowałoby masowy napływ 

Jemeńczyków do tych krajów w poszukiwaniu pracy. Lokalny biznes powitałby ten fakt 

z zadowoleniem ze względu na wzrost konkurencji i obniżenie kosztów pracy. Z drugiej 

jednak strony można by się wówczas spodziewać rewolty grup dotychczasowych imigran-

tów. Trudno dziś przewidzieć, czy i kiedy Jemen ma szanse na przyjęcie do RWZ(P). 

Formalnie zgłosił on swój akces w 1999 roku, jego kandydaturę popiera Oman i Katar 

(pragnąc zmniejszyć rolę Arabii Saudyjskiej w tym ugrupowaniu), natomiast Arabia Sau-

dyjska jest temu zdecydowanie przeciwna, głównie ze względów politycznych (Jemen jest 

stosunkowo liberalnym krajem arabskim, z wyborami powszechnymi, działalnością róż-

nych partii politycznych, zaawansowaną emancypacją kobiet itp.; znalezienie się tego kraju 

wewnątrz ugrupowania miałoby poważne konsekwencje, w szczególności zagrażające 

dotychczasowej pozycji rodzin królewskich). 
110 Szacunki autora na podstawie różnych źródeł, The Changing Middle East..., s. 197– 

–199. 
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świata, z wyjątkiem Izraela. W szczególności w Kuwejcie i ZEA są także 

zatrudnione grupy polskich specjalistów, liczące po kilkaset osób. 

Zróżnicowaniu narodowościowemu towarzyszy także różnorodność 

religijna. Chociaż wśród miejscowych Arabów na ogół dominują sunnici, 

to jednak w Bahrajnie większość obywateli stanowią szyici (65–70%). 

Wielu szyitów mieszka także w Kuwejcie (30–40%) i saudyjskiej pro-

wincji Al-Hasa. W pozostałych krajach ich liczba jest szacowana od  

kilku do kilkunastu procent populacji. Z kolei wśród imigrantów z Azji 

i krajów zachodnich żyją liczni wyznawcy hinduizmu i chrześcijanie. 

W szczególności w ultraislamskiej Arabii Saudyjskiej znajduje się prawie 

milion chrześcijan, w znacznej mierze katolików z Filipin.  

Jak układają się relacje międzygrupowe w tak zróżnicowanych spo-

łecznościach? Czy występuje w nich duże natężenie konfliktów, tak jak 

w wielu innych państwach o podobnie zróżnicowanej strukturze etniczno-

narodowościowej, czy też sytuacja pod tym względem wygląda w nich 

odmiennie? Jest pewnym paradoksem, że prawie nie ma dotąd prac nau-

kowych analizujących ten problem, ważny teoretycznie i poznawczo111. 

Stosunki między rdzenną ludnością arabską  
a grupami imigrantów 

Stosunki międzygrupowe w krajach o złożonej strukturze etniczno-naro-

dowościowej i dużej liczbie imigrantów ewoluują w jednym z trzech 

możliwych kierunków: asymilacji, pluralizmu egalitarnego lub plurali-

zmu nieegalitarnego112. Asymilacja prowadzi do integracji międzygrupo-

wej, a nawet amalgamacji, czyli zaniku granic międzygrupowych na po-

ziomie rodziny. Pluralizm egalitarny to sytuacja, w której żadna z grup 

nie ma dominującej pozycji ekonomicznej i politycznej; co więcej, grupy 

mogą mieć nawet autonomię polityczną. Pluralizm nieegalitarny to 

z kolei funkcjonowanie segregacji grupowej.  

W monarchiach Zatoki tylko w stosunkowo nielicznych przypadkach 

dokonuje się asymilacja niearabskich imigrantów. Obejmuje ona niearab-

 
111 Wśród nielicznych prac obszernie analizujących tę problematykę zob. Anh Nga 

Longva, Walls Built on Sand: Migration, Exclusion, and Society in Kuwait, Boulder 1997. 
112 M.N. Marger, Race and Ethnic Relations. American and Global Perspectives, Bel-

mont, California 1991, s. 143.  
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skie żony miejscowych Arabów, dawnych niewolników, Murzynów 

z Zanzibaru w Omanie (afrykański Zanzibar wchodził niegdyś w skład 

sułtanatu omańskiego) czy niektórych Irańczyków i Hindusów od wielu 

pokoleń zamieszkałych w Dubaju, Bahrajnie czy Kuwejcie. Nawet bliscy 

kulturowo miejscowej ludności Arabowie spoza monarchii Zatoki nie 

mają szans na pełną integrację; niemożliwa jest w ich przypadku asymi-

lacja strukturalna i obywatelska. Pluralizm egalitarny w krajach RWP(Z) 

w ogóle nie występuje: grupa rdzennej ludności cieszy się uprzywilejo-

waną prawnie pozycją, a grupy imigrantów nie mają wielu, choćby pod-

stawowych praw. Na ogół stosunki międzygrupowe w tych krajach do-

brze charakteryzuje pluralizm nieegalitarny. Najważniejsze cechy takiego 

pluralizmu w monarchiach naftowych Zatoki to: 

• Stratyfikacja społeczna ma charakter zbliżony do kastowego. Jest 

ona oparta na ideologii i polityce wykluczenia (exclusion) grup 

uznanych za obce z praw dostępnych dla rdzennej ludności. Niein-

tegrowanie się grupy dominującej z obcokrajowcami uważane jest 

za warunek spokoju społecznego. Naturalizację obcokrajowców 

utrudnia obowiązujące prawo, a w wielu krajach wręcz go unie-

możliwia.  

• Relacje międzygrupowe przebiegają na ogół w obrębie ustalonych 

kategorii: miejscowi obywatele – obcokrajowcy (locals – non-lo-

cals), Arabowie – nie-Arabowie, muzułmanie – nie-muzułmanie. 

Przy tym stosunki między ludnością miejscową a obcokrajowcami 

są zawsze relacjami w kategorii pracodawca–pracobiorca. Są one 

szczegółowo określone przez wyjątkowy dla krajów RWZ(P) obo-

wiązkowy system sponsorowania pobytu obcokrajowców i ich pra-

cy – tzw. kafal. Do wyjątków należy utrzymywanie stosunków 

w poprzek tych kategorii; jednym z nielicznych przykładów są 

małżeństwa zawierane przez rdzennych Arabów z „obcymi” kobie-

tami.  

• Różnice kulturowe między grupą dominującą a zbiorowościami ob-

cokrajowców są bardzo wyraźne. Dotyczą one systemów wartości, 

idei, postaw i zachowań. System stratyfikacji społecznej odzwier-

ciedla się między innymi w ubiorze. W szczególności imigranci, 

nawet arabscy, nie mają praktycznie prawa używania miejscowych 

ubiorów; dishdasha i abaja są zastrzeżone dla rdzennej ludności. 

• Konflikty między grupą dominującą a obcokrajowcami występują 

rzadko ze względu na autorytarny system sprawowania władzy, 
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rozbudowane służby bezpieczeństwa oraz obawę obcokrajowców 

przed deportacją czy nieprzedłużeniem wizy pobytowej.  

 

Grupą dominującą w państwach RWP(Z) jest oczywiście lokalna lud-

ność arabska wyznania sunnickiego, posiadająca obywatelstwo tych kra-

jów. Do grupy tej nie wchodzą jednak wszystkie społeczności arabskie 

stale zamieszkujące te kraje; do obywateli drugiej kategorii zaliczani są 

przez nich szyici (postrzegani przez większość sunnitów jako groźni here-

tycy) oraz tzw. bidoon, dawni Beduini z Półwyspu Arabskiego, którzy 

z różnych powodów nigdy nie uzyskali obywatelstwa krajów, w których 

od lat przebywają (znaczna ich liczba znajduje się zwłaszcza w Kuwej-

cie). Grupa dominująca zawdzięcza swoją pozycję przede wszystkim 

możliwościom, jakie daje jej kontrola środowiska naturalnego – teryto-

rium z ogromnymi zasobami ropy naftowej i gazu. Napływ imigrantów 

był (i jest) w pełni regulowany przez tę grupę, podobnie jak wyznaczanie 

przybyszom określonych miejsc w strukturze społecznej. Utrwalenie 

dominacji nastąpiło poprzez znalezienie uzasadnienia w systemie norma-

tywnym społeczeństwa: grupa dominująca jest przekonana o tym, że jej 

przewaga wynika z różnic o charakterze naturalnym, podczas gdy zbio-

rowości imigrantów zaakceptowały swoją gorszą pozycję, wychodząc 

z założenia, że ich sytuacja ekonomiczna w krajach RWZ(P) jest i tak 

znacznie lepsza niż w ich krajach rodzinnych.  

W takim systemie relacje między rdzenną ludnością a imigrantami są 

w miarę bezkonfliktowe. Wpłynęło na to trwające w gruncie rzeczy nie-

przerwanie od kilkudziesięciu lat prosperity ekonomiczne, zapewniające 

prawie wszystkim w pełni akceptowalne, a niejednokrotnie bardzo dobre, 

warunki życia. Co więcej, dobrze rozumiana konieczność symbiozy oby-

dwu zbiorowości: lokalnej i napływowej (przez niektórych uważana za 

tolerancyjność grupy dominującej), sprawia, że w większości monarchii 

Zatoki (poza Arabią Saudyjską i częściowo Kuwejtem) obcokrajowcy nie 

muszą przestrzegać wielu miejscowych obyczajów (na przykład mogą 

zachować własny sposób ubierania się, dopuszczalne są także kontakty 

mężczyzn z kobietami niebędących w związkach rodzinnych czy spoży-

wanie przez nie-muzułmanów alkoholu). 

Z drugiej jednakże strony, mimo rzadkości otwartych konfliktów, 

wzajemne stosunki obydwu społeczności cechuje duży brak zaufania. 

Rdzenna ludność jest podejrzliwa i nie wierzy w szczerość intencji imi-

grantów; często uważa na przykład, że imigranci, wykorzystując ich nie-
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wiedzę w wielu sprawach, starają się ich zawsze oszukać. Imigranci 

z kolei mają często poczucie wykorzystywania i uzależnienia; dowodem 

na zasadność tych odczuć jest, na przykład, celowy brak ustawodawstwa 

mogącego zabezpieczyć podstawowe prawa imigrantów. 

Stosunek ludności miejscowej do poszczególnych grup imigrantów 

jest zróżnicowany. W najlepszej sytuacji są tutaj Europejczycy i Amery-

kanie, w najgorszej ludność z Azji Południowo-Wschodniej. W szczegól-

ności pomoce domowe pochodzące z takich krajów, jak Filipiny czy Sri 

Lanka, stają się nierzadko ofiarami kar fizycznych i seksualnego wyko-

rzystywania. Arabowie spoza krajów RWZ(P) mają na ogół wyższy sta-

tus niż Azjaci (zajmują na ogół wyższe miejsca w strukturach zawodo-

wych i są lepiej wynagradzani), ale i oni są trzymani „na dystans” przez 

miejscową ludność (na przykład ustawodawstwo w wielu monarchiach 

odróżnia i przyznaje różne prawa national laborers, other Arab laborers 

i foreign – tzn. niearabskim – laborers; małżeństwo zawarte przez „miej-

scowego” z Arabką spoza krajów Zatoki jest powszechnie uważane za 

mezalians itp.).  

Zasadniczo stosunki pomiędzy ludnością miejscową a napływową ma-

ją równocześnie charakter klasowy i etniczny, w wielu przypadkach do-

datkowo determinowany również przez płeć. Jednostka nie jest w rze-

czywistości tylko Saudyjczykiem czy Saudyjką, Palestyńczykiem czy 

Palestynką, Filipińczykiem czy Filipinką. Jest równocześnie miejscowym 

Arabem, mężczyzną, pracodawcą (a więc członkiem grupy dominującej) 

bądź niearabskim robotnikiem fizycznym lub azjatycką kobietą pomocą 

domową. Istniejąca stratyfikacja społeczna jednoznacznie określa relacje 

dominacji–subordynacji między grupami: lokalny Arab (mężczyzna) 

zajmuje wyższe miejsce w tej stratyfikacji niż lokalna Arabka, dalej znaj-

duje się kolejno Arab spoza krajów RWZ(P), Arabka spoza krajów 

RWZ(P), Azjata (mężczyzna) i na samym końcu Azjatka113. 

Konsekwencje zderzenia kultur 

Ludność miejscowa, niezależnie od posiadanych praw i statusu grupy 

dominującej, odczuwa jednak zagrożenie obecnością na ich terenie często 

przewyższających ich liczebnie grup obcokrajowców, na ogół lepiej od 

 
113 A.N. Longva, Walls Built on Sand..., s.131.  
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nich wykształconych oraz bardziej zawodowo i politycznie doświadczo-

nych. Przy swoim relatywnym bogactwie obawia się ona postaw roszcze-

niowych ze strony ubogich sąsiadów, ich nielojalności w sytuacji kryzy-

sowej, żądań politycznych i ekonomicznych dotyczących ich równo-

uprawnienia czy pozostaniem w monarchiach na stałe. Sytuacja taka nie 

pozostaje bez wpływu na miejscową kulturę i tradycje, którym zagraża 

dearabizacja, a zwłaszcza westernizacja114. Następuje „macdonaldyzacja” 

społeczeństw. Cywilizacja materialna jest w zdecydowanej większości 

nabyta; kraje RWZP(Z) praktycznie wszystko importują z zagranicy. 

Dzięki telewizji satelitarnej zachodnie filmy, programy informacyjne, 

muzyczne itd., które propagują zachodni styl życia, zachodnie systemy 

wartości, postawy i zachowania, są stale oglądane, na ogół częściej niż 

arabskie. Uniwersytety w Zatoce coraz częściej wprowadzają zachodnie 

programy nauczania, które niosą z sobą także idee i wartości obce ludno-

ści miejscowej. Angielski wypiera arabski jako lingua franca. Zachodnie 

restauracje stają się bardziej popularne wśród młodzieży niż tradycyjne 

arabskie. W wielu krajach RWZ(P) poważnym problemem stały się też 

niearabskie małżeństwa mieszane, których zawarcie jest często prefero-

wane przez miejscowych Arabów jako znacznie tańsze (brak konieczno-

ści zapłaty wysokiego posagu, tradycyjnie wymaganego przy poślubieniu 

lokalnej Arabki). Rodzi to poważne problemy kulturowe w wychowywa-

niu dzieci, a także powoduje wzrost liczby niezamężnych miejscowych 

kobiet. Tradycyjne lokalne wartości arabskie: odwaga, samowystarczal-

ność, hojność, wierność, pomoc słabszym, umiłowanie wolności zostały 

zastąpione ekonomicznie determinowanymi wartościami zachodnimi: 

niepohamowaną konsumpcją, spekulacją, przedkładaniem własnych inte-

resów nad potrzeby grupowe itp. Równocześnie zanikło wiele tradycyj-

nych form życia społecznego. Sposób życia typowy dla Beduinów prze-

stał istnieć w momencie ich osiedlenia się w miastach. Plemienny system 

rozstrzygania sporów został zastąpiony państwowymi sądami. Spotkania 

w domowym majlis wyparł telefon. Wesela przeniosły się z namiotów na 

pustyni do hoteli. Szczególne obawy establishmentu religijnego budzi 

emancypacja kobiet rodem z Zachodu, postrzegana jako bezpośrednie 

zagrożenie istniejącego porządku społecznego. Na przykład pozwolenie 

kobietom w Arabii Saudyjskiej na pracę zawodową w szerszym zakresie, 

posiadanie własnych dowodów tożsamości ze zdjęciem czy umożliwienie 

 
114 A. Kapiszewski, Nationals and Expatriates. Population and Labour Dilemmas of 

the GCC States, Reading 2001, s. 157–168. 
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im prowadzenia samochodów jest od lat źródłem poważnych napięć spo-

łecznych i politycznych.  

W takiej sytuacji, niezależnie od częstej fascynacji kulturą materialną 

Zachodu i pokusą posiadania jego osiągnięć technologicznych, globaliza-

cja jest na ogół postrzegana negatywnie. Zdaniem 36% Emiratczyków 

badanych przez dziennik „Al Khaleej” w Dubaju (wydanie z 12 marca 

2002), globalizacja jest wręcz „międzynarodową konspiracją” wymierzo-

ną przeciwko światu islamskiemu. 

Konsekwencją zderzenia kultur są też konflikty między różnymi gru-

pami o podłożu narodowościowym lub religijnym. Przykładowo przez 

prawie całą dekadę lat dziewięćdziesiątych dochodziło do starć między 

władzą sunnicką a szyitami w Bahrajnie. Napięcia tego typu występowały 

także w prowincji Al-Hasa w Arabii Saudyjskiej. W 1994 roku zaostrzyły 

się konflikty między muzułmanami a hindusami w Zjednoczonych Emira-

tach Arabskich w następstwie zniszczenia meczetu w Ayodhya w Indiach. 

Pozytywną dla ludności miejscowej konsekwencją zderzenia kultury 

lokalnej z kulturami imigrantów jest natomiast tworzenie się wśród nich 

poczucia tożsamości etniczno-narodowej (i wzmocnienie, ściśle z nią 

powiązanej, tożsamości religijnej) oraz poczucie dumy ze swego pocho-

dzenia. Ułatwia to przekształcanie się tych plemiennych do niedawna 

społeczności w nowoczesne narody-państwa i przetrwania ich jako od-

rębnych zbiorowości w epoce globalizacji. 

Równocześnie rdzenni Arabowie mają świadomość, że dla dalszego 

funkcjonowania ich państw niezbędne jest ciągłe zatrudnienie licznych 

rzesz emigrantów. Mimo ogromnego awansu cywilizacyjnego w ostat-

nich dekadach, wzrostu wykształcenia i nabycia wielu umiejętności za-

wodowych przez ludność miejscową w dalszym ciągu kraje RWZ(P) nie 

mają dostatecznej liczby wysoko wykwalifikowanych własnych kadr 

koniecznych do zapewnienia właściwego funkcjonowania państwa, roz-

woju gospodarki itp. Ponadto życie w luksusie, w typowych welfare sta-

tes, zmieniło etykę podejścia do pracy większości miejscowych Arabów. 

Pragną oni pracować wyłącznie na stanowiskach white collar workers, na 

niewymagających intensywnej pracy posadach w administracji państwo-

wej czy pełnić kierownicze funkcje we własnym biznesie. Zapewne nigdy 

już nie staną do pracy na stanowiskach blue collar workers, traktując 

pracę fizyczną jako upokarzającą.  

W świecie po 11 września 2001 roku, po interwencji amerykańskiej 

w Afganistanie i w Iraku, zderzenie kultur w tak dotąd spokojnych, boga-



Andrzej Kapiszewski 

 

100 

tych monarchiach Zatoki Perskiej nabrało nowego wymiaru. W szczegól-

ności koncepcje demokratyzacji państw Bliskiego Wschodu oraz wzrost 

roli i znaczenia szyitów w Iraku mają istotny wpływ na mieszkańców 

krajów RWZ(P). Czas pokaże, czy władcy tych konserwatywnych krajów 

potrafią, tak jak w przeszłości, zapobiec konfliktom w swoich ludnościo-

wo heterogennych, niedemokratycznych państwach, czy też region ten 

stanie się nowym w świecie miejscem poważnych konfliktów społecz-

nych. 

 

 

 


