Anna •obodzi•ska

Polacy w Norwegii – wybrane cechy
spo³eczno-demograficzne
Poles in Norway – selected socio-demographic characteristics

Zarys tre!ci: Polacy stanowi• obecnie najliczniejsz• grup• narodowo•ciow• w•ród imigrantów w Norwegii. Wed•ug o•cjalnych danych, w kraju tym mieszka ponad 65 tysi•cy Polaków, którzy stanowi• tym samym ponad 16% ca•ej populacji imigrantów. Fal•
masowego nap•ywu do Norwegii uruchomi•a akcesja Polski do Unii Europejskiej oraz
otwarcie norweskiego rynku pracy. W ostatnich latach imigracja Polaków do Norwegii uleg•a os•abieniu w porównaniu z rekordowymi warto•ciami, jakie osi•ga•a w latach
2007–2008, nadal jednak utrzymuje si• na wysokim poziomie. Tylko w ci•gu 2011 r.
do Norwegii nap•yn••o ponad 12 tysi•cy Polaków. Celem artyku•u jest charakterystyka
wybranych struktur oraz cech spo•eczno-demogra•cznych Polaków migruj•cych do Norwegii, ocena skali zjawiska oraz jej zmian na przestrzeni ostatnich lat. Interpretacja tego
zjawiska dodatkowego znaczenia nabiera w kontek•cie rozmiarów i tempa, w jakim si•
ono rozwija.
S•owa kluczowe: Norwegia, Polonia, imigracja, migracje zarobkowe Polaków.

Wprowadzenie
Jeszcze na pocz•tku lat 80. XX wieku liczba Polaków mieszkaj•cych
w Norwegii nie przekracza•a 700 osób. Szczególnego tempa nap•yw Polaków do tego kraju nabra• po akcesji Polski do Unii Europejskiej i otwarciu
dla jej obywateli norweskiego rynku pracy. Obecnie Polacy stanowi• nie
tylko najliczniejsz•, ale i najdynamiczniej rozwijaj•c• si• pod wzgl•dem
liczebno•ci mniejszo•! narodow• zamieszkuj•c• Norwegi•. O•cjalne statystyki podaj•, "e w kraju tym mieszka ponad 65 tysi•cy Polaków, którzy stanowi• tym samym ponad 16% ogó•u imigrantów przebywaj•cych
25

ANNA !OBODZI"SKA

w Norwegii. Tylko w ci•gu 2011 r. przyby•o tam ponad 12 tysi•cy Polaków. Liczba imigrantów z Polski dwukrotnie przewy•sza liczb• imigrantów pochodz•cych ••cznie ze wszystkich krajów afryka•skich [przytaczane dane statystyczne pochodz•, je•li nie zaznaczono inaczej, z serwisu
internetowego Statistisk Sentralbyrå: www.ssb.no]. Jednocze•nie nale•y
pami•ta!, i• statystyki te pochodz• z rejestru krajowego Folkeregistret,
który obejmuje tylko tych imigrantów, którzy planowali pozosta! w Norwegii na czas d•u•szy ni• sze•! miesi•cy. Rzeczywista liczba przebywaj•cych w Norwegii Polaków jest zatem prawdopodobnie znacznie wy•sza.
W ostatnich latach zmianie uleg•a struktura p•ci polskich imigrantów
w Norwegii. Wcze•niejsza przewaga kobiet ust•pi•a miejsca znacznie
wi•kszemu nap•ywowi m••czyzn. Mimo to liczba kobiet migruj•cych do
Norwegii nadal wzrasta, co zwi•zane jest z pewnymi przemianami w zakresie przyczyn migracji, a w szczególno•ci ze wzrostem znaczenia przemieszcze• o pod•o•u rodzinnym.
Celem artyku•u jest charakterystyka wybranych struktur oraz cech spo•eczno-demogra"cznych Polaków migruj•cych do Norwegii, ocena skali
zjawiska oraz jej zmian na przestrzeni ostatnich lat. Charakterystyka osób
wyje•d•aj•cych z Polski do Norwegii oraz powodów, którymi kieruj• si•,
podejmuj•c decyzj• o emigracji, wydaje si• istotna z punktu widzenia interesów obydwu krajów. Interpretacja tego zjawiska nabiera dodatkowego znaczenia w kontek•cie rozmiarów i tempa, w jakim si• ono rozwija.
Ma to swoje odzwierciedlenie w opracowaniach i raportach dotycz•cych
imigrantów w Norwegii czy samego zjawiska migracji poakcesyjnych do
tego kraju. Ich autorzy coraz wi•cej miejsca po•wi•caj• Polakom i ich
roli w migracjach ekonomicznych, strukturze tej grupy, a tak•e wybranym
cechom spo•eczno-demogra"cznym i zawodowym.

Polacy w Norwegii – skala imigracji
Bezpo•rednio po II wojnie •wiatowej (1946 r.) w Norwegii mieszka•o
1 280 Polaków – prawie 10 razy wi•cej ni• w roku 1930, ale i niemal•e dwa razy wi•cej ni• na pocz•tku lat 80. Niezbyt korzystna sytuacja
ekonomiczna Norwegii do momentu odkrycia z•ó• ropy naftowej i gazu
ziemnego (lata 60. i 70.) nie czyni•a z tego kraju atrakcyjnego celu dla imigrantów. Pomimo gwa•townego rozwoju gospodarczego Norwegii w kolejnych dekadach, imigrowali tam g•ównie uchod#cy i osoby staraj•ce si•
o azyl (w latach 80. z Polski migrowa•y do tego kraju przede wszystkim
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osoby represjonowane politycznie), w migracjach ekonomicznych uczestniczyli wówczas mieszka•cy pozosta•ych krajów skandynawskich (Napiera•a, Trevena 2008).
Szczególnie intensywne migracje Polaków do Norwegii rozpocz••y si•
po akcesji Polski do Unii Europejskiej, a dok•adnie – po 2006 r. Jako cz•onek Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norwegia zmuszona by•a
otworzy• rynek pracy dla obywateli nowych krajów cz•onkowskich UE.
Dosy• wyrównana i utrzymuj•ca si• na niewysokim poziomie dynamika liczby polskich imigrantów gwa•townie wzros•a mi•dzy rokiem 2004
a 2005, maksymaln• warto"• osi•gaj•c w 2008 r. Tempo wzrostu liczby
Polaków w Norwegii w ostatnich latach spad•o, nadal jednak utrzymuje
si• na poziomie wy#szym ni# przed 2004 r. (ryc. 1).

Ryc. 1. Polacy w Norwegii wed•ug p•ci w latach 1986–2011
•ród•o: opracowanie w•asne na podstawie danych Statistisk Sentralbyrå.

Fig. 1. Poles in Norway according to gender in 1986–2011
Source: author’s work based on data from Statistisk Sentralbyrå.

Charakterystyczn• cech• omawianej migracji Polaków by•a utrzymuj•ca si• a# do 2006 r. przewaga kobiet. Zjawisko to zwi•zane by•o prawdopodobnie z popytem na pracowników w zawodach uznawanych za typowo
„kobiece”, m.in. opiekunki, piel•gniarki.
W 1988 r. wprowadzono zmiany w ustawodawstwie, które dotyczy•y
bezpo"rednio Polaków, a mianowicie umo#liwiono im podejmowanie pracy w ramach pobytu na wizie turystycznej. Nie wp•yn••y one istotnie na
wzrost liczby imigrantów, mog•y natomiast przyczyni• si• do cz•stszego
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podejmowania decyzji o wyd•u•aniu pobytu, czy wr•cz zak•adaniu rodziny w Norwegii. Zapocz•tkowa•o to proces tworzenia si• sieci migranckich, które w pó•niejszym okresie oddzia•ywa•y na mobilno•! Polaków do
Norwegii (Cappelen i in. 2011).
Do po•owy pierwszej dekady XXI wieku nap•yw migracyjny Polaków
utrzymywa• si• jednak nadal na do•! niewysokim poziomie. Dopiero otwarcie norweskiego rynku pracy uruchomi•o dynamicznie rosn•c• imigracj•
m••czyzn znajduj•cych zatrudnienie w sektorze budowlanym i przemy•le.
Obecnie Polacy stanowi• najliczniejsz• w•ród imigrantów w Norwegii
grup• narodowo•ciow•. Licz•ca wed•ug o"cjalnych statystyk ponad 65 tysi•cy osób Polonia norweska stanowi ponad 1/5 wszystkich imigrantów pochodz•cych z krajów europejskich oraz ponad 16% ca•ej ludno•ci nap•ywowej.
Wed•ug GUS w 2011 r. z Polski wyjecha•o na pobyt sta•y do Norwegii
271 osób (w tym 151 m••czyzn i 120 kobiet). Emigranci pochodzili g•ównie z województw: pomorskiego, •l•skiego, ma•opolskiego i dolno•l•skiego, przede wszystkim z miast. Przewa•a•y w•ród nich osoby w wieku produkcyjnym mobilnym (g•ównie 30–44 lata). Drug• liczn• grup• stanowi•y
dzieci i m•odzie• w wieku 5–14 lat. Dosy! wyrównana struktura p•ci oraz
przewaga wspomnianych dwóch grup wieku mo•e wskazywa! na fakt, •e

Ryc. 2. Imigracja, emigracja i saldo migracji Polaków w Norwegii w latach 2003–2011
•ród•o: Opracowanie w•asne na podstawie danych Statistisk Sentralbyrå.

Fig. 2. Immigration, emigration and net migration of Poles in Norway in 2003–2011
Source: author’s work based on data from Statistisk Sentralbyrå.
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w•ród wyje•d•aj•cych istotn• cz••• stanowi•y rodziny z dzie•mi. W•ród
emigrantów nad osobami stanu wolnego nieznacznie przewa•a•y pozostaj•ce w zwi•zku ma••e!skim.
Lata 2007 i 2008 odznacza•y si• rekordow• wielko•ci• nap•ywu Polaków
do Norwegii. W tym okresie imigrowa•o ••cznie ponad 28 tysi•cy Polaków (ryc. 2). Jednak ju• w 2008 r., a tak•e w ci•gu dwóch kolejnych lat,
rekordowe warto•ci osi•gn•• odp•yw Polaków. "wiadczy to krótkoterminowym charakterze cz••ci przyjazdów do Norwegii, spowodowanym
prawdopodobnie m.in. trudno•ciami ze znalezieniem sta•ej pracy. W 2008
r. imigranci z Polski nale•eli do grupy najkrócej mieszkaj•cych w Norwegii – 82% mieszka•o tu krócej ni• 5 lat (Andreassen, Dzamarija 2008).
W latach 2008–2010 z Norwegii wyjecha•o 9,8 tysi•ca Polaków. Odp•yw ten za ka•dym razem by• jednak trzykrotnie mniejszy ni• nap•yw
w danym roku, dzi•ki czemu dodatnie saldo migracji (mimo okresowego
spadku nap•ywu) utrzymywa•o si• na wysokim poziomie.
Dla niegdy• dosy• jednorodnej pod wzgl•dem narodowo•ciowym
populacji Norwegii wzrastaj•cy odsetek osób obcego pochodzenia jest
zjawiskiem stosunkowo nowym, a co za tym idzie – kreuj•cym szereg
wyzwa! w zakresie polityki imigracyjnej i rynku pracy. Zgodnie
z umiarkowanym wariantem prognozy demogra#cznej dotycz•cej
imigracji z unijnych krajów Europy Wschodniej (w tym z Polski),
liczba imigrantów mieszkaj•cych
w Norwegii 16 lat i wi•cej wzro•nie do 2050 roku, a zatem zwi•kszy si• udzia• migracji na d•u•szy
Ryc. 3. Prognoza liczby imigrantów z krajów pobyt. Spadek liczby imigrantów
unijnych Europy Wschodniej wed•ug
mieszkaj•cych w Norwegii krócej
czasu pobytu w Norwegii do 2050 r.
ni• 16 lat mo•e z kolei •wiadczy•
(wariant umiarkowany)
•ród•o: opracowanie w•asne na podstawie danych Stati- o spodziewanym wyhamowaniu
stisk Sentralbyrå.
tempa imigracji (ryc. 3).
Fig. 3. Projected changes in the number of
immigrants from Eastern European
EU countries according to the length
of stay in Norway until 2050 (medium
national growth)
Source: author’s work based on data from Statistisk Sentralbyrå.
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Dok•d kieruj• si• Polacy? G•ówne skupiska Polonii w Norwegii
W 2008 r. mieszkaj•cy w Norwegii Polacy koncentrowali si• przede
wszystkim w najbardziej zurbanizowanych regionach kraju – w du•ych
miastach oraz gminach po•o•onych na po•udniowo-zachodnim wybrze•u
(ryc. 4). Ponad 6,5 tysi•ca Polaków mieszka•o wówczas w Oslo, które,
wraz z s•siaduj•cymi gminami, stanowi•o najwi•ksze skupisko Polonii.
Du•ymi (licz•cymi ponad 1 000 osób) skupiskami Polaków by•y wówczas
równie• Bergen i Stavanger. Ze wzgl•du na dost•pne dane ryc. 4 przedstawia jedynie wybrane i najwi•ksze skupiska Polaków w Norwegii w 2008 r.
(najmniejsze z uwzgl•dnionych liczy•o wówczas 321 osób).
W latach 2008–2012 w wi•kszo•ci g•ównych skupisk Polonii dosz•o
do niemal•e podwojenia liczby imigrantów z Polski. Najwi•ksz• dynamik• zanotowa•y po•o•one w pobli•u Oslo Fredrikstad i Drammen. Tylko
w czterech spo•ród wymienionych w tab. 1 gmin Polacy nie stanowili najliczniejszej grupy imigrantów – w Drammen, Kristiansand i Fredrikstad
byli drug• co do wielko•ci grup•, a w Oslo – czwart•.
Imigranci stanowi• obecnie a• 1/3 populacji Oslo, podczas gdy jeszcze
10 lat wcze•niej odsetek ten wynosi• oko•o 13,5%. Udzia• Polaków w tej grupie to oko•o 6,7% (12 180 osób). S• oni czwart• pod wzgl•dem liczebno•ci
mniejszo•ci• mieszkaj•c• w Oslo – po Pakista•czykach, Szwedach i Somalijczykach. Ponad 80% z nich imigrowa•o tu po 2004 r. W latach 2005–2012
Polonia mieszkaj•ca w tym mie•cie zwi•kszy•a si• ponad pi•ciokrotnie. Polacy wykazuj• si• du•ym, w porównaniu z innymi nacjami, rozproszeniem
w przestrzeni miasta. G•ówn• przyczyn• nap•ywu jest praca, szczególnie
w przypadku m••czyzn znajduj•cych zatrudnienie w sektorze budowlanym. W ostatnich latach obserwuje si• jednak równie• wzrost udzia•u
migracji o pod•o•u rodzinnym, w których udzia• bior• przede wszystkim
kobiety. Struktura p•ci tej grupy nadal jest nierówna (Hvem er Oslos innvandrere 2012).
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Ryc. 4. Najwi•ksze skupiska Polonii w 2008 r.
Obja"nienia: 1. Oslo, 2. Bergen, 3. Bærum, 4. Stavanger, 5. Trondheim, 6. Asker, 7. Haugesund, 8. Sandnes, 9.
Drammen, 10. Sarpsborg, 11. Tønsberg, 12. Verran, 13. Kristiansand, 14. Skedsmo, 15. Fredrikstad, 16. Lier,
17. Larvik, 18. Ålesund, 19. Lørenskog.
•ród•o: opracowanie w•asne na podstawie S.V. Pettersen 2009.

Fig. 4. Largest concentrations of Poles in 2008
Explanation: 1. Oslo, 2. Bergen, 3. Bærum, 4. Stavanger, 5. Trondheim, 6. Asker, 7. Haugesund, 8. Sandnes, 9.
Drammen, 10. Sarpsborg, 11. Tønsberg, 12. Verran, 13. Kristiansand, 14. Skedsmo, 15. Fredrikstad, 16. Lier,
17. Larvik, 18. Ålesund, 19. Lørenskog.
Source: author’s work based on S.V. Pettersen 2009.
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Tab. 1. Wybrane skupiska Polaków w Norwegii w latach 2008 i 2012
Table 1. Selected concentrations of Poles in Norway in 2008 and 2012
Liczba Polaków

Gmina
Oslo
Bergen
Stavanger
Bærum
Trondheim
Asker
Drammen
Kristiansand
Fredrikstad

2008

2012

6580
2022
1272
1442
918
746
524
406
380

12180
4281
2588
2876
1536
1465
1388
845
1066

Dynamika liczby
Polaków w latach
2008-2012 (%)
185,11
211,72
203,46
199,45
167,32
196,38
264,89
208,13
280,53

•ród•o: opracowanie w•asne na podstawie danych Statistisk Sentralbyrå.
Source: author’s work based on data from Statistisk Sentralbyrå.

W 2006 r. Bergen skupia•o 6% ca•ej norweskiej Polonii, a 96% Polaków mieszkaj•cych tam wówczas by•o pierwszym pokoleniem, które
imigrowa•o do Norwegii. Znacznie ponad po•owa przebywa•a w tym kraju krócej ni• pi•& lat (Fakta om innvandrerbefolkningen i Bergen 2007).
W kolejnych latach Polacy stali si• w Bergen najliczniejsz• grup• narodowo•ciow•, znacznie przewy•szaj•c• liczebno•ci• Szwedów i Niemców.
W latach 2008–2012 ich liczba podwoi•a si•, podczas gdy jeszcze w 2000 r.
w mie•cie tym mieszka•y zaledwie 93 osoby polskiego pochodzenia.
Oko•o 4% Polaków •yj•cych w 2006 r. w Norwegii skupia•o si• w po•o•onym na po•udniowo-zachodnim wybrze•u mie•cie Stavanger. Co ciekawe, ponad 1/5 tej populacji stanowi•y osoby przebywaj•ce w tym kraju
16–20 lat, 45% za• imigranci, którzy do Norwegii przybyli mniej ni• sze•&
lat temu. W latach 2006–2008 liczebno•& Polonii w Stavanger wzros•a
trzykrotnie, w ci•gu kolejnych czterech lat – dwukrotnie (Fakta om innnvandrerbefolkningen i Stavanger 2007).
Coraz wa•niejszym celem migracji Polaków staje si• równie• Trondheim, jedno z najdalej na pó•noc wysuni•tych du•ych skupisk Polonii
norweskiej. W 2006 r. mieszka•o tam oko•o 3% wszystkich polskich imigrantów, przy czym ponad po•owa z nich przebywa•a wówczas w Norwegii krócej ni• sze•& lat. Do 2008 r. liczba Polaków wzros•a tam ponad
dwukrotnie, w kolejnym czteroleciu za• – jeszcze o po•ow• (Fakta om
innvandrerbefolkningen i Trondheim 2007). Obecnie polscy imigranci
mieszkaj• w wi•kszo•ci norweskich gmin. Pozosta•e istotne skupiska Po32
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laków w Norwegii to m.in. Bærum, Asker, Drammen, Fredrikstad – gminy
po•o•one w bezpo•redniej blisko•ci stolicy kraju, które w ostatnich latach
zanotowa•y bardzo wysok• dynamik• przyrostu liczby Polaków.
Struktura p•ci i wieku norweskiej Polonii i jej zmiany
Uruchomiona po akcesji Polski do Unii Europejskiej masowa imigracja
Polaków do Norwegii przyczyni•a si• do zmiany struktury p•ci tej grupy.
Do 2006 r. w•ród polskich imigrantów przewa•a•y kobiety. W 2000 r. nadwy•ka kobiet szczególnie wyra!nie zaznacza•a si• w grupie wieku produkcyjnego (ryc. 5). Po 2006 r. rosn•ca imigracja zarobkowa z Polski, w której
uczestniczyli g•ównie m••czy!ni znajduj•cy zatrudnienie w budownictwie
i przemy•le, zmieni•a proporcje p•ci. Nadal w populacji polskich imigrantów wyst•powa•a znaczna przewaga roczników wieku produkcyjnego
(przede wszystkim 20–49 lat), jednak ju• wówczas zdecydowan• wi•kszo•" w tej grupie stanowili m••czy!ni. Odsetek osób w wieku 67 lat
i wi•cej jest nadal niewielki.
Taka struktura wieku populacji z punktu widzenia Norwegii stanowi
wzmocnienie zasobów si•y roboczej w kraju (zw•aszcza bior•c pod uwag•

Ryc. 5. Struktura wieku i p•ci Polaków w Norwegii w latach 2000, 2006 i 2012
•ród•o: opracowanie w•asne na podstawie danych Statistisk Sentralbyrå.

Fig. 5. Age and gender structure of Poles in Norway in 2000, 2006 and 2012
Source: author’s work based on data from Statistisk Sentralbyrå.

33

ANNA !OBODZI"SKA

wysoki wska•nik zatrudnienia Polaków), z drugiej jednak strony – potencjalne obci••enie dla systemu emerytalnego w przysz•o•ci, je•li mieszkaj•cy w Norwegii Polacy zdecyduj• si• w tym kraju pozosta!.
Ciekawym zjawiskiem jest równie• zmiana proporcji grup wieku
w dolnej cz••ci piramidy. Wzrastaj•cy udzia• grupy 0–5 lat •wiadczy!
mo•e o imigracji m•odych rodzin z dzie!mi, ale przede wszystkim o zak•adaniu rodzin i podejmowaniu decyzji prokreacyjnych przez polskich
imigrantów w Norwegii.
W 2012 r. w•ród Polaków mieszkaj•cych w Norwegii 67% stanowili
m••czy•ni. Nadwy•ka m••czyzn nad kobietami jest szczególnie widoczna
w przedziale wieku 30–49 lat (ryc. 6). Prawie 73% imigrantów to osoby
mi•dzy 20 a 49 rokiem •ycia, a• 1/3 koncentruje si• w grupie 30–39 lat.
Struktura wieku i p•ci Polaków mieszkaj•cych w Norwegii
wynika bezpo•rednio z charakteru migracji. Nadreprezentacja
m••czyzn w wieku produkcyjnym to wynik przewa•aj•cych
w•ród polskich imigrantów miRyc. 6. Struktura wieku i p•ci Polaków w Nor- gracji zarobkowych oraz popytu
wegii w 2012 r.
na norweskim rynku pracy na wy•ród•o: opracowanie w•asne na podstawie danych Stati•ej wymienione zawody typowo
stisk Sentralbyrå.
„m•skie”. Rosn•ca rola migracji
Fig. 6. Age and gender structure of Poles in
rodzinnych, których g•ównymi
Norway in 2012
Source: author’s work based on data from Statistisk Sen- uczestniczkami s• kobiety, a dotralbyrå.
tycz•cych przewa•nie „••czenia”
rodzin, pozwala wnioskowa!, •e w przysz•o•ci podstawa piramidy wieku
i p•ci dla polskich imigrantów b•dzie si• poszerza!, a proporcje obu p•ci
stopniowo si• wyrównaj•.

Przyczyny imigracji do Norwegii
Ponad 50% imigrantów pochodz•cych z krajów europejskich, którzy
w latach 1990–2011 nap•yn•li do Norwegii, stanowi•y osoby, które przyjecha•y w zwi•zku z prac• zarobkow•. Migracje o pod•o•u rodzinnym stanowi•y 27%, a tylko nieco ponad 8% przyjazdów zwi•zanych by•o z edukacj•. W tym samym okresie odsetek migracji zarobkowych w przemieszczeniach Polaków do Norwegii wyniós• ponad 70%, a w samym 2011 r.
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ich udzia• by• jeszcze wy•szy – 78%. Wzrasta równie• znaczenie migracji
rodzinnych – w latach 2006–2007 liczba migruj•cych z tego powodu Polaków podwoi•a si• (Bakken i in. 2009).
W 2007 r. stanowi•y one 18% przyjazdów (Andreassen, Dzamarija
2008), w 2011 r. – ju• ponad 21%. W•ród migruj•cych z powodów rodzinnych przewa•aj• kobiety. Ponad 90% kobiet, które w 2007 r. imigrowa•y do Norwegii, to uczestniczki migracji rodzinnych (Bakken i in. 2009).
Zdecydowanie cz••ciej przemieszczenia te dokonuj• si• w zwi•zku z ••czeniem rodzin ni• z podejmowaniem decyzji o ich zak•adaniu (Henriksen
2010).
Szacuje si•, i• w 2009 r. Polacy stanowili najwi•ksz• grup• migruj•cych z powodów zarobkowych i rodzinnych (iFACTS 2011).

Wybrane cechy spo•eczno-ekonomiczne Polaków
Struktura wykszta•cenia Polaków, którzy imigrowali do Norwegii od
2008 r., jest dosy! sta•a. W•ród osób powy•ej 16. roku •ycia, których
poziom edukacji uda•o si• ustali!, przewa•a•y osoby z wykszta•ceniem
•rednim – ponad 50%. Imigranci z wykszta•ceniem wy•szym stanowili
natomiast ponad 30%.
W latach 2000–2012 w•ród Polaków – m••czyzn mieszkaj•cych
w Norwegii wzrós• odsetek osób pozostaj•cych w zwi•zkach ma••e•skich.
Mo•e to •wiadczy! o tym, •e uczestnikami migracji zarobkowych do Norwegii po wst•pieniu Polski do Unii Europejskiej byli w znacznej cz••ci
m••czy#ni, którzy mieli ju• rodziny w Polsce. W•ród kobiet w omawianym okresie nieco wzrós• odsetek osób stanu wolnego. Najwi•kszy jest
jednak udzia• zam••nych kobiet (ryc. 7). Znaczn• cz••! tej grupy stanowi•
uczestniczki migracji z przyczyn rodzinnych.
Ponad po•owa ma••e•stw w 2007 r. zawarta zosta•a pomi•dzy dwojgiem osób polskiego pochodzenia. Niemal pi•ciokrotnie wi•cej ma••e•stw
mieszanych zawartych zosta•o pomi•dzy Polkami a Norwegami ni• mi•dzy Norwe•kami i Polakami (Andreassen, Dzamarija 2008).
Wed•ug NAV (Norweski Urz•d Pracy i Dobrobytu) w 2012 r. (stan na
koniec sierpnia) Polacy stanowili nie tylko najwi•ksz• grup• w•ród imigrantów, ale i najwi•ksz• pod wzgl•dem liczby osób pozostaj•cych bez
pracy. Wska#nik bezrobocia w•ród Polaków, zarówno kobiet, jak i m••czyzn, jest wy•szy ni• dla ogó•u imigrantów i znacznie wy•szy ni• dla
ca•ej populacji (tab. 2). Wi••e si• to niejako z faktem, •e wi•kszo•! Po35
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Ryc. 7. Polacy w Norwegii wed•ug stanu cywilnego w 2000, 2008 i 2012 r.
•ród•o: opracowanie w•asne na podstawie danych Statistisk Sentralbyrå.

Fig. 7. Poles in Norway by marital status in 2000, 2008 and 2012
Source: author’s work based on data from Statistisk Sentralbyrå.

laków znajduje zatrudnienie w budownictwie i przemy•le, a w tych dzia•ach gospodarki norweskiej poziom bezrobocia jest wy•szy ni• przeci•tny
(Arbeidsmarkedet nå 2012). Lata 2009 i 2010 to czas, kiedy wska!nik
bezrobocia w•ród imigrantów z Polski osi"gn"• rekordowo wysokie warto•ci (odpowiednio: 9,3 i 10,2%). W drugim kwartale 2012 r. bezrobocie
w•ród Polaków mieszkaj"cych w Norwegii wynosi•o 6,4%. Najwy•sza
warto•# wska!nika charakteryzowa•a osoby, które w Norwegii przebywaj"
od czterech do sze•ciu lat, najni•sza natomiast imigrantów mieszkaj"cych
w tym kraju powy•ej siedmiu lat. Jednocze•nie odsetek bezrobotnych by•
ni•szy w grupie m••czyzn (5,6%) ni• kobiet (8%). Najwy•sza warto•#
wska!nika bezrobocia charakterystyczna jest dla kobiet, które mieszkaj"
w Norwegii krócej ni• cztery lata. Jednocze•nie najni•sz" warto•# wska!nik osi"gn"• w grupie kobiet, które w Norwegii mieszkaj" siedem lat lub
d•u•ej (3,6%). Mo•e to •wiadczy# z jednej strony o mniejszym popycie
na zawody wykonywane przez kobiety i d•u•szym czasie potrzebnym na
znalezienie przez nie pracy, ale i o wi•kszej stabilno•ci zatrudnienia w•ród
kobiet, które decyduj" si• pozosta# w Norwegii.
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Tab. 2. Odsetek bezrobotnych w Norwegii w 2012 r. w•ród osób w wieku
15–74 lata
Table 2. Unemployment in Norway in 2012
Wyszczególnienie
Populacja ogó$em
Populacja bez imigrantów
Imigranci
Polacy

M!"czy#ni
2,6
2,0
5,8
5,8

Kobiety
2,1
1,5
6,3
7,8

Ogó$em
2,3
1,8
6,1
6,4

•ród•o: opracowanie w•asne na podstawie danych Statistisk Sentralbyrå.
Source: author’s work based on data from Statistisk Sentralbyrå.

Z drugiej strony wska"niki zatrudnienia Polaków w Norwegii s• wy•sze ni• te dotycz•ce Polaków mieszkaj•cych w kraju. Szczególnie istotna
jest warto•% wska"nika w odniesieniu do grupy kobiet. W 2011 r. 64,9&
Polek w wieku 15–74 lata mieszkaj•cych w Norwegii posiada•o zatrudnienie (tab. 3). Wska"nik zatrudnienia najwy$szy jest w•ród imigrantów
przebywaj•cych w Norwegii od czterech do sze•ciu lat (76& dla m•$czyzn, 72,7& dla kobiet).
Badanie przeprowadzone w 2007 r. przez IMDi (The Directorate of
Integration and Diversity) wykaza•o, $e wi•kszo•% Polaków, którzy przybyli do Norwegii w celach zarobkowych okre•la swoj• prac• jako odpowiadaj•c• ich wykszta•ceniu i kwali*kacjom. Z drugiej strony sytuacja
kobiet na rynku pracy rysowa•a si• nieco gorzej – wysoko wykszta•cone
Polki cz•sto pozostawa•y nieaktywne zawodowo lub pracowa•y w zawodach nieodpowiadaj•cych ich kwali*kacjom (cz•sto równie$ poni$ej ich
wykszta•cenia) (Vi blir… 2008, Søhold i in. 2012).

Tab. 3. Wska"nik zatrudnienia Polaków w kraju i w Norwegii w 2011 r.
Table 3. Employment rate of Poles in Poland and in Norway in 2011

Wyszczególnienie
Ogó$em
M!"czy#ni
Kobiety

Wska#nik zatrudnienia
Ludno&' Polski (15–64 lata
Polacy w Norwegii (15–74 lata)
– m!"czy#ni, 15–60 lat – kobiety)
73,5
65,3
77,7
69,8
64,9
60,4

•ród•o: opracowanie w•asne na podstawie danych statystycznych GUS i Statistisk Sentralbyrå.
Source: author’s work based on data from GUS and Statistisk Sentralbyrå.
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Podsumowanie
W ostatnich latach liczba Polaków mieszkaj•cych w Norwegii niezmiennie wzrasta. Co prawda imigracja w ci•gu ostatnich trzech lat nie
osi•gn••a rekordowych warto•ci z lat 2007–2008, nadal jednak utrzymuje si• na wysokim poziomie. W•ród imigrantów przewa•aj• m••czy•ni
w grupie wieku produkcyjnego. Ma to bezpo•redni zwi•zek z charakterem tych migracji – zdecydowan• wi•kszo•! stanowi• przemieszczenia
w celach zarobkowych. Coraz wi•kszy jest równie• udzia• migracji rodzinnych, których uczestniczkami s• przede wszystkim kobiety. Ponadto
rosn•cy udzia• najm•odszych roczników w populacji polskich imigrantów
•wiadczy! mo•e o coraz cz•stszym podejmowaniu decyzji o za•o•eniu rodziny i prokreacyjnych przez Polaków mieszkaj•cych w Norwegii. Zjawisko to mo•e mie! wp•yw na podejmowanie decyzji o powrocie do kraju
emigracji, a dok•adnie – na odk•adanie ich w czasie. Polaków mieszkaj•cych w Norwegii cechuje wysoki wska•nik zatrudnienia. Zatrudnienie
to cz•sto spe•nia oczekiwania pracuj•cych pod wzgl•dem dopasowania
do ich kwali#kacji. Kwesti• problematyczn• okazuje si• sytuacja kobiet
na norweskim rynku pracy. W•ród Polek migruj•cych do Norwegii nadal
dominuj• migracje o pod•o•u rodzinnym. Wska•nik bezrobocia dla kobiet,
które przebywaj• w Norwegii krócej ni• cztery lata, osi•ga warto•! najwy•sz• dla ca•ej populacji imigrantów z Polski.
Rosn•ce znaczenie migracji o pod•o•u rodzinnym, a tak•e nadal wysoki
poziom migracji zarobkowych pozwalaj• wnioskowa!, •e liczba Polaków
w Norwegii b•dzie wzrasta!. Uwzgl•dniaj•c dynamik• liczby imigrantów
z Polski w najwi•kszych skupiskach Polaków w Norwegii, mo•na si• równie• spodziewa!, •e kierunki ich nap•ywu nie ulegn• zmianie, a obszarami
o najwi•kszej koncentracji Polonii nadal pozostan• du•e norweskie miasta
usytuowane w po•udniowej i po•udniowo-zachodniej cz••ci kraju.
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Summary
The aim of this paper is to present selected structures and socio-demographic characteristics of Polish immigrants in Norway. Moreover, the author attempts to analyze
the scale of the Polish immigration to Norway as well as its changes during the
last few years. Presently, the Poles constitute the largest group of immigrants living in Norway. There are over 65,000 of Poles in Norway, what accounts for more
than 16% of the whole immigrant population.
Until the Poland’s accession to the EU, the number of Poles migrating to
Norway had been rather insigni!cant. Alongside the EU’s enlargement in 2004
and the opening of the Norwegian labour market, the immigration from Poland
accelerated. However, the in"ow of Poles weakened recently as compared to the
peak in the number of immigrants, which was observed in 2007–2008. Nevertheless, the immigration rate still remains high. Only in 2011 more than 12,000 Poles
immigrated to Norway. The largest concentrations of Poles are Norwegian cities
located along the southern and western coast of the country.
Over the past few years a shift in the gender structure of Polish immigrants
can be observed. Prior to the EU’s enlargement women constituted the majority
of immigrants from Poland. Since 2006 the in"ow of men has signi!cantly exceeded the number of female immigrants.
Labour migration is the prevailing type of migration among Polish immigrants
in Norway. The other important reason for migrating to this country is family.
Moreover, increasing signi!cance of family migration and still high level of labour migration allows researchers to expect, that the number of Poles immigrating to Norway will be higher.
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