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PROBLEMY NARODOWOŚCIOWE MONARCHII ZATOKI 
(PERSKIEJ1). MIEJSCOWA LUDNOŚĆ ARABSKA I IMIGRANCI: 

ZDERZENIE KULTUR I JEGO KONSEKWENCJE

1 W nomenklaturze ONZ i w konsekwencji w większości atlasów geograficznych Zatoka ta nosi nazwę 
Perskiej. Kraje RWZ(P) nie uznają tej nazwy, uważając, że jest ona nieuzasadniona i ułatwia Iranowi dzia
łania propagandowe związane z jego dążeniem do hegemonii w regionie. Same posługują się nazwą Zatoka 
Arabska. Dla uniknięcia problemów wynikających ze stosowania jednego lub drugiego terminu na Zacho
dzie przyjęło się używać terminu „Zatoka” bez przymiotnika. W polskich publikacjach występuje z reguły 
nazwa Zatoka Perska, stąd konsekwentnie Rada Współpracy Zatoki (Perskiej). 

" W artykule tym wykorzystano informacje i dane zawarte w pracach Kapiszewskiego (2001, 2003). 

LUDNOŚĆ W KRAJACH RWZ(P)

Od momentu odkrycia kilkadziesiąt lat temu złóż ropy naftowej na terenie Półwyspu Arab
skiego kraje leżące na południowym brzegu Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, 
Katar, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie) przeszły głęboką transformację. 
Zacofane szejkanaty przekształcone zostały w nowoczesne, sprawnie funkcjonujące organi
zmy państwowe. Nie przeszkodziło temu zachowanie w tych krajach konserwatywnych 
systemów politycznych - monarchii, często o charakterze absolutnym. W 1981 roku, 
w celu wzmocnienia swojego bezpieczeństwa oraz stawienia czoła wyzwaniom gospodar
czym regionu i świata, kraje te utworzyły Radę Współpracy Zatoki (Perskiej) (RWZ(P)). 
Odtąd próbują one w ramach tej organizacji (z większym lub mniejszym sukcesem) inte
grować swoją politykę militarną, ekonomiczną i społeczną. 

Ogromne dochody pochodzące z wydobycia ropy zostały w dużym stopniu przeznaczo
ne na rozwój gospodarczy, prowadząc m. in. do szybkiego uprzemysłowienia omawianych 
krajów. Spowodowało to konieczność sprowadzenia z zagranicy wielu milionów pracowni
ków, ponieważ ludność miejscowa była nieliczna i nie posiadała kwalifikacji potrzebnych 
na tworzonym rynku pracy. W konsekwencji populacja krajów RWZ(P) gwałtownie wzro
sła: z 4 min w roku 1950 do prawie 33 min w roku 20022. W Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich (ZEA) w okresie pół wieku ludność wzrosła ponad 40-krotnie! 

Pod względem wielkości populacji monarchie Zatoki są silnie zróżnicowane. Liczba 
ludności największego kraju, Arabii Saudyjskiej, zawsze kilkakrotnie przewyższała łączną 
liczbę mieszkańców wszystkich pozostałych krajów Rady. Jej populacja w 2003 roku prze
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kroczyła 23 miliony osób. Populacja Kuwejtu, Omanu i ZEA wynosi między 2,4 a 3,1 min 
mieszkańców, a dwóch najmniejszych państw, Kataru i Bahrajnu, około 600-700 tys.

Znaczny procent ludności tych krajów stanowią obcokrajowcy - pracownicy kontrak
towi. W 2002 roku autochtoni stanowili tylko około 61,5% całej populacji (20 min), obco
krajowcy zaś 38,5% (12,5 min). W ZEA i Katarze rdzenni mieszkańcy stanowili zdecydo
waną mniejszość, odpowiednio (zaledwie) 20 i 28% całej populacji.

Obcokrajowcy, według obowiązujących założeń polityki imigracyjnej, mogą przebywać 
w krajach RWZ(P) maksymalnie przez kilka lat. Rotacja siły roboczej ma bowiem prze
ciwdziałać ich „zadomowieniu” się, potencjalnie groźnemu dla małych populacji miejsco
wej ludności. W rzeczywistości, głównie z ekonomicznych powodów - konkretnych korzy
ści finansowych zarówno dla pracodawców, jak i dla zatrudnionych - wielu obcokrajow
ców przebywa w krajach Zatoki przez dłuższy okres, nierzadko po kilkanaście lat. Wzrasta 
nawet wielkość drugiej i trzeciej generacji takich imigrantów, mimo formalnej konieczno
ści przedłużania wiz pobytowych co kilka lat.

STRUKTURA NARODOWOŚCIOWA POPULACJI OBCOKRAJOWCÓW. 
DEARABIZACJA KRAJÓW RWZ(P)

W początkach ery naftowej większość obcej siły roboczej migrującej do państw RWZ(P) 
stanowili Arabowie z sąsiednich krajów, szukający lepszych warunków pracy, a wśród nich 
przede wszystkim Jemeńczycy i Egipcjanie. Nad Zatoką osiedlali się też Arabowie z innych 
rejonów Bliskiego Wschodu, których, tak jak np. Palestyńczyków, do emigracji zmuszała 
sytuacja polityczna w rodzinnym kraju. Oprócz nich do krajów Rady przybywali także 
kupcy i robotnicy z Iranu, Indii i Pakistanu, krajów o długiej tradycji kontaktów handlo
wych z Półwyspem Arabskim.

Arabowie, zwłaszcza z bardziej rozwiniętych państw arabskich, byli nad Zatoką mile 
widziani ze względu na pomoc, jakiej mogli udzielić w organizowaniu administracji rzą
dowej i instytucji państwowych oraz budowie podstawowej infrastruktury przemysłowej. 
Na płaszczyźnie społecznej Arabowie byli, oczywiście, dla autochtonów znacznie bardziej 
atrakcyjni od innych obcokrajowców ze względu na wspólnotę języka i kultury. Ze wzglę
dów politycznych stanowili oni jednak potencjalne zagrożenie dla miejscowych reżymów, 
jako że wielu z nich było zwolennikami radykalnych, lewicowych, panarabskich idei, gło
szących konieczność obalenia systemów monarchistycznych, zlikwidowania granic narzu
conych niegdyś przez mocarstwa kolonialne czy równego podziału dochodów z wydobycia 
ropy naftowej wśród wszystkich Arabów, a nie tylko wśród obywateli państw, gdzie jest 
ona wydobywana. W tej sytuacji lokalne władze postanowiły ograniczyć zamiejscową 
arabską siłę roboczą i sprowadzić na rynek pracy inne grupy narodowościowe. W naturalny 
sposób ich wybór padł na Azjatów, którzy nie tylko nie stwarzali żadnego zagrożenia poli
tycznego, ale dodatkowo byli grupą preferowaną ze względów ekonomicznych: koszty ich 
zatrudnienia były o wiele niższe i byli oni uważani za znacznie lepszych i bardziej zdyscy
plinowanych pracowników. Ważnym elementem w takim wyborze były też wielowiekowe 
bliskie kontakty handlowe z subkontynetem indyjskim, często bliższe niż te utrzymywane 
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z odległymi arabskimi krajami Maghrebu czy Mashreku. O potencjalnych problemach 
dearabizacji swoich krajów władze RWZ(P) na ogół nie myślały.

W wyniku podjętych działań, tj. zarówno decyzji politycznych zainteresowanych rzą
dów, jak i swobodnego wyboru narodowości emigrantów przez miejscowych pracodaw
ców, funkcjonujących w warunkach gospodarki wolnorynkowej, udział arabskich imigran
tów w populacji obcokrajowców spadł gwałtownie: z 72% w 1975 roku do 25-29% w roku 
2002. Największy spadek odnotowała Arabia Saudyjska: z 91 do około 40%. W Bahrajnie, 
Omanie i ZEA odsetek zatrudnionych Arabów spoza Zatoki zmniejszył się do zaledwie 
10%. Azjaci już pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku stanowili w ZEA większość 
obcej siły roboczej.

Skład narodowościowy napływowej siły roboczej uległ także istotnym zmianom w wy
niku 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 Arabii Saudyjskiej wydalono prawie min Jemeńczyków, Kuwejt zaś musiało opuścić 
prawie 400 tys. Palestyńczyków i Jordańczyków. Tylko część z nich mogła powrócić do 
tych krajów w latach następnych.

W grupie obcokrajowców w krajach RWZ(P), liczącej na początku XXI wieku łącznie, 
jak już wspomniano, około 12,5 min osób, znajdowało się blisko 3,5 miliona Arabów spoza 
Zatoki, 3,2 min Hindusów, 1,7 min Pakistańczyków, około min obywateli Bangladeszu 
oraz po ponad 700 tys. Filipińczyków i obywateli Sri Lanki. W sumie liczba Azjatów dwu
krotnie przekracza w tych krajach liczbę Arabów spoza Zatoki.

Zróżnicowaniu narodowościowemu towarzyszy także zróżnicowanie religijne. Chociaż 
wśród miejscowych Arabów na ogół dominują sunnici, to w Bahrajnie jednak większość 
obywateli (65-70%) stanowią szyici. Jest ich, szyitów, także znacząca liczba w Kuwejcie 
(30-40%) i saudyjskiej prowincji Al-Hasa. W pozostałych krajach ich liczebność szacowa
na jest od kilku do kilkunastu procent populacji. W przeszłości szyici byli często obiektem 
dyskryminujących zachowań ze strony sunnickich władz, postrzegających ich jako niebez
pieczną schizmę w Islamie i ludzi potencjalnie lojalnych wobec szyickiego Iranu. Z kolei 
wśród imigrantów z Azji i krajów zachodnich znajduje się wielu wyznawców hinduizmu 
i chrześcijan. W szczególności w ultraislamskiej Arabii Saudyjskiej znajduje się prawie 
milion chrześcijan, w większości katolików z Filipin. W Arabii Saudyjskiej wyznawcy 
innych religii niż sunnicki islam mają poważne trudności w praktykowaniu swojej wiary, 
nawet w obrębie miejsc zamieszkania. W innych monarchiach władze akceptują funkcjo
nowanie świątyń różnych wyznań.

NIERODOWICI OBYWATELE I „BEZPAŃSTWOWCY"

Ludność krajów Zatoki Perskiej jest podzielona nie tylko na obywateli i czasowych pra
cowników napływowych. Nawet osoby legitymujące się posiadaniem miejscowych pasz
portów tworzą zróżnicowaną grupę. Znajdują się w niej oprócz nationals - członków uzna
nych miejscowych plemion - także naturalizowani obcokrajowcy i tzw. „nierodowici” 
obywatele, czyli członkowie niektórych plemion, grup etnicznych czy mniejszości religij
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nych, nieuznawani przez autochtonów za „prawdziwych”, równych im obywateli. Fakt 
stosunkowo niedawnego wytyczenia stałych, często sztucznie stworzonych granic pomię
dzy państwami Półwyspu Arabskiego oraz koczownicza przeszłość wielu plemion tego 
regionu dodatkowo skomplikowały zagadnienia związane z osiedleniem. W konsekwencji 
wielu mieszkańców Półwyspu nigdy nie uzyskało obywatelstwa i do dziś pozostaje „bez
państwowcami”.

Wkrótce po uzyskaniu suwerenności władze (władcy) krajów RWZ(P) przyznały 
„swoim” obywatelstwo, pozbawiając równocześnie „obcych” tego przywileju. Rządzący 
obawiali się, że przyznawanie obywatelstwa zbyt dużej liczbie osób, zwłaszcza mniej lojal
nym „obcokrajowcom”, może w konsekwencji osłabić pozycję i bezpieczeństwo ich grupy. 
Z takich samych powodów wprowadzono ostre kryteria naturalizacyjne; wymagany pra
wem okres pobytu na terytorium kraju, upoważniający do starania się o naturalizację, zaw
sze był (i jest) dość długi, a większości wypadków taka możliwość nie wchodzi w ogóle 
w rachubę. Ponadto niektóre prawa naturalizowanych obywateli, szczególnie te odnoszące 
się do sfery życia politycznego, podlegają ograniczeniom. W Kuwejcie istnieje wręcz for
malny podział obywateli na kilka klas różniących się uprawnieniami.

Jedynie Kuwejt i ZEA, pomimo negatywnego nastawienia do sprawy integracji obco
krajowców, w okresie kilku pierwszych lat po uzyskaniu suwerenności przeprowadziły 
proces naturalizacji sporej części ludności „obcej” zamieszkałej wówczas na ich terytorium, 
głównie Arabów spoza rejonu Zatoki, tak aby szybko zwiększyć liczbę obywateli państwa. 
W latach późniejszych obywatelstwo tych krajów mogli uzyskać także Arabowie spoza 
RWZ(P) i Pakistańczycy przez dłuższy czas służący jako zaciężni żołnierze w lokalnych 
armiach. Na przełomie XX i XXI wieku naturalizowani obywatele Kuwejtu stanowili około 
jednej trzeciej całej populacji, tj. 250 tys. osób. W ZEA grupa ta liczyła blisko 50 tys. osób, 
co stanowiło 8% ludności. W innych państwach RWZ(P) naturalizowano bardzo niewielu 
obcokrajowców, ograniczając ten proces prawie wyłącznie do żon rdzennych mieszkańców 
tych krajów. Dzieci z mieszanych małżeństw, w których miejscowa kobieta poślubiła ob
cokrajowca, nie otrzymują automatycznie prawa do obywatelstwa, gdyż przechodzi ono 
tylko na potomków ze strony ojca. Obcokrajowiec żonaty z rodowitą mieszkanką kraju nie 
ma możliwości starania się o uzyskanie naturalizacji, aby więc pozostać w kraju, musi 
posiadać zatrudnienie oraz lokalnego sponsora, pod którego prawną opieką się znajduje.

Do chwili obecnej władze Kuwejtu borykają się z problemem licznej grupy „bezpań
stwowców” zwanych bidoon, którzy zamieszkują w tym kraju od kilku pokoleń, ale nigdy 
nie uzyskali obywatelstwa. Do prawdziwych bidoon zaliczają się członkowie plemion ko
czowniczych, pochodzących z terenów dzisiejszego Iraku, Arabii Saudyjskiej, Syrii czy 
Jordanii, których przynależność państwowa nie została nigdy określona. Kuwejcki rząd 
podejrzewa, iż wielu bidoon ukrywa swoją prawdziwą narodowość, aby uzyskać dostęp do 
ekonomicznych, społecznych i politycznych przywilejów gwarantowanych obywatelom 
Kuwejtu.

Początkowo bidoon byli mile widziani w Kuwejcie; m.in. stanowili oni przez lata trzon 
armii tego kraju. Ich status był zbliżony do tzw. „prawdziwych” Kuwejtczyków, a w ofi
cjalnych statystykach zaliczono ich do grupy autochtonów. Sytuacja ta zmieniła się w 1985 
roku, kiedy to rząd Kuwejtu uznał ich jednak za mieszkańców o nieuregulowanym statusie, 
praktycznie równym statusowi nielegalnych emigrantów. Dylematy dotyczące traktowania 
tej grupy ludności pogłębiły się w następstwie inwazji Iraku na Kuwejt w latach 1990- 
-1991. Stało się tak, ponieważ irackie władze okupacyjne nakazały wszystkim mieszkań
com nieposiadającym kuwwejckiego obywatelstwa wstąpienie do armii irackiej. Po zakoń
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czeniu wojny 130-160 tys. bidoon znalazło się na terytorium Iraku. Rząd kuwejcki odmó
wił im prawa do powrotu, a równocześnie wydalił z kraju sporą grupę bidoon, oskarżając 
ich, często bezpodstawnie, o sprzyjanie w okresie wojny Saddamowi Husajnowi. Około 
180 tys. bidoon, którzy pozostali na terytorium Kuwejtu, oficjalnie zaklasyfikowano jako 
mieszkańców nielegalnych, swoistych „obywateli bez obywatelstwa”, co w znacznym 
stopniu utrudniło im dostęp do rynku pracy oraz korzystanie z opieki socjalnej i kształcenia 
dzieci.

Nieuregulowany status prawny bidoon stoi w sprzeczności z międzynarodowymi kon
wencjami dotyczącymi praw człowieka i wywołuje ostrą krytykę ze strony organizacji 
humanitarnych na Zachodzie. Stopniowo więc władze Kuwejtu przyznają obywatelstwo 
tym bidoon, których uznają za lojalnych. W tym celu władze zaczęły nawet przeprowadzać 
testy genetyczne w celu sprawdzenia, którzy bidoon posiadają związki plemienne z „praw
dziwymi” autochtonami, a tym samym mogą być uprawnieni do otrzymania obywatelstwa.

STOSUNKI MIĘDZY RDZENNĄ LUDNOŚCIĄ A GRUPAMI IMIGRANTÓW

Jak układają się relacje międzygrupowe w tak zróżnicowanych społecznościach? Czy wy
stępują w nich liczne konflikty, tak jak w wielu innych państwach o podobnie zróżnicowa
nej strukturze etniczno-narodowościowej i różnym statusie obywatelskim, czy też sytuacja 
pod tym względem wygląda odmiennie?

Stosunki międzygrupowe w krajach o złożonej strukturze etniczno-narodowościowej 
i dużej liczbie imigrantów ewoluują w jednym z trzech możliwych kierunków: asymilacji, 
pluralizmu egalitarnego lub pluralizmu nieegalitamego (Marger 1991).

Asymilacja prowadzi do pełnej akulturacji, integracji międzygrupowej, a nawet amal
gamacji, czyli zaniku granic międzygrupowych na poziomie rodziny. W sytuacji pluralizmu 
egalitarnego grupy zachowują znaczną odrębność, wielokulturowość jest uznawaną warto
ścią i żadna z grup nie posiada dominującej pozycji ekonomicznej czy politycznej; co wię
cej, grupy mogą nawet mieć autonomię polityczną. Pluralizm nieegalitamy polega z kolei 
na funkcjonowaniu segregacji grupowej z nadania grupy dominującej, dyskryminowaniu 
różnych społeczności i ograniczaniu kontaktów między imigrantami a grupą dominującą 
jedynie do miejsca pracy.

Jak przedstawia się ta sytuacja w krajach RWZ(P)? Tylko w nielicznych przypadkach 
zachodzi tu straight linę assimilation - pełna asymilacja imigrantów, którzy przyjęli miej
scowe obyczaje, uzyskali obywatelstwo i w pełni zintegrowali się ze społecznością kraju 
osiedlenia. Obejmuje ona żony (często niearabskie) miejscowych Arabów, dawnych nie
wolników, Murzynów z Zanzibaru (w Omanie; Zanzibar był kolonią Omanu) czy w spora
dycznych wypadkach szczególnie zasłużonych dla monarchii, długo w nich mieszkających 
Arabów spoza Zatoki lub niektórych Irańczyków i Hindusów w Dubaju, Bahrajnie czy 
Kuwejcie. Większość Arabów pochodzących spoza monarchii Zatoki nie ma szans na pełną 
integrację; w szczególności niemożliwa jest dla nich asymilacja strukturalna i obywatelska 
(Kubiak 1980).
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Stosunki międzygrupowe w krajach RWP(Z) dobrze charakteryzuje pluralizm nieegali- 
tamy (pluralizm egalitarny w tych krajach w ogóle nie występuje). Najważniejsze cechy tej 
formy pluralizmu w monarchiach Zatoki są następujące:

• Grupą dominującą jest lokalna ludność arabska wyznania sunnickiego, posiadająca 
obywatelstwo tych krajów. Do grupy tej nie wchodzą inne, stale zamieszkujące te 
kraje zbiorowości: mniejszości szyickie oraz bidoon. Miejscowi Arabowie zawdzię
czają swoją dominującą pozycję możliwościom, jakie daje im kontrola środowiska 
naturalnego (terytorium z zasobami ropy naftowej i gazu). Napływ imigrantów re
gulowany był (i jest) w pełni przez tę grupę, podobnie jak i wyznaczanie przyby
szom określonych miejsc w strukturze społecznej. Utrwalenie dominacji nastąpiło 
poprzez znalezienie uzasadnienia w systemie normatywnym społeczeństwa: grupa 
dominująca jest przekonana o tym, że jej przewaga wynika z różnic o charakterze 
naturalnym, podczas gdy zbiorowości imigrantów zaakceptowały swoją gorszą po
zycję (wychodząc z założenia, że ich sytuacja ekonomiczna w krajach RWZ(P) jest 
i tak daleko lepsza niż w ich krajach rodzinnych). Autochtoni mają głębokie poczu
cie przynależności zarówno do jednorodnej etnicznie/narodowościowo grupy spo
łecznej, jak i do najwyższej klasy społecznej, a ich wspólnym interesem jest obrona 
przed możliwym zagrożeniem ze strony obcokrajowców. Ci ostatni są w pełni świa
domi jedynie swej odrębności narodowościowej, nie posiadają natomiast identyfika
cji klasowej, poczucia przynależności do grupy określanej pojęciem „my”, związa
nej z jasno sprecyzowanym wspólnym interesem.

• Stratyfikacja społeczna występuje również w ramach grupy dominującej; pozycja 
w strukturze społecznej zależy od pozycji danego plemienia, a zwłaszcza od związ
ków własnego plemienia z rodem sprawującym władzę. Z kolei w ramach danego 
rodu istotną rolę odgrywa pochodzenie od faworyzowanej żony (w ramach prakty
kowanego nadal wielożeństwa). Np. w Arabii Saudyjskiej kluczową rolę od lat 
sprawują synowie Hassa Al Sudeiri, jednej z żon założyciela państwa Ibn Sauda.

• Stratyfikacja społeczna ma charakter zbliżony do kastowego. Oparta jest ona na ide
ologii i polityce wykluczenia grup uznanych za obce z większości przywilejów do
stępnych dla rdzennej ludności (otrzymanie ziemi czy domu na własność, prawo do 
prowadzenia działalności gospodarczej czy posiadania nieruchomości, sponsorowa
nia obcego biznesu i pobytu obcej siły roboczej, możliwość otrzymania niskoopro
centowanych kredytów, specjalnych świadczeń socjalnych itp.). Nieintegrowanie się 
grupy dominującej z grupami imigrantów uważane jest za warunek bezpieczeństwa 
kraju i spokoju społecznego. Naturalizacja obcokrajowców jest możliwa tylko 
w wyjątkowych przypadkach.

• Relacje międzygrupowe przebiegają na ogół w ramach ustalonych kategorii: miej
scowi obywatele - obcokrajowcy (nationals - non-nationals), Arabowie - nie- 
-Arabowie, muzułmanie - nie-muzułmanie. Przy tym stosunki między ludnością 
miejscową a obcokrajowcami są zawsze relacjami w kategorii pracodawca-praco- 
biorca. Są one szczegółowo określone przez wyjątkowy w świecie system sponso
rowania pobytu obcokrajowców i ich pracy - tzw. kafal. Rdzenni mieszkańcy regio
nu nie tylko są właścicielami środków produkcji i nadwyżki wypracowanej przez 
obcą siłę roboczą, ale równocześnie, jako sponsorzy imigrantów, mają nad nimi 
władzę niemal absolutną, łącznie z prawem do podejmowania decyzji w kwestiach 
czysto życiowych, podczas gdy sami zainteresowani dysponują tymi prawami 
w stopniu bardzo ograniczonym.
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• Do wyjątków należy utrzymywanie stosunków w poprzek wyżej wymienionych ka
tegorii; jednym z nielicznych przykładów są małżeństwa zawierane przez rdzennych 
Arabów z „obcymi” kobietami. Takie mieszane małżeństwa są często preferowane, 
gdyż poślubienie kobiety spoza Zatoki na ogół nie wymaga zapłacenia wysokiego 
posagu. Z drugiej strony ustawodawstwo wielu krajów zabrania (np. w Arabii Sau
dyjskiej) lub poważnie ogranicza (np. w Omanie) zawieranie małżeństw mieszanych 
(dopuszczając je tylko dla starszych wiekiem mężczyzn lub w wypadku posiadania 
już miejscowej żony), albo też wprowadza różne przywileje dla małżeństw zawiera
nych w ramach własnej grupy (organizacja ślubu na koszt państwa, zapomogi finan
sowe dla nowożeńców).

• Zasadniczo, stosunki pomiędzy ludnością miejscową a napływową mają równocze
śnie klasowy i etniczny charakter, w wielu przypadkach dodatkowo determinowany 
również przez płeć. Jednostka nie jest w rzeczywistości tylko Saudyjczykiem czy 
Saudyjką, Palestyńczykiem czy Palestynką, Filipińczykiem czy Filipinką. Jest rów
nocześnie rdzennym Arabem, mężczyzną, pracodawcą (a więc członkiem grupy 
dominującej); niearabskim robotnikiem fizycznym lub azjatycką kobietą-pomocą 
domową3. Istniejąca stratyfikacja społeczna jednoznacznie określa relacje domina- 
cji-subordynacji między grupami.

• Różnice kulturowe między grupą dominującą a zbiorowościami imigrantów są bar
dzo wyraźne. Dotyczą one systemów wartości, idei, postaw i zachowań. System 
stratyfikacji społecznej odzwierciedla się m. in. w ubiorze - podstawowym symbolu 
przynależności etnicznej. Rdzenna ludność uważa, że imigranci, nawet arabscy, nie 
powinni nosić miejscowych ubiorów (dishdasha i abaja), aby można było ich łatwo 
odróżniać od uprzywilejowanych „swoich”.

• Konflikty między grupą dominującą a imigrantami, potencjalnie bardzo silne, w rze
czywistości rzadko występują ze względu na autorytarny system sprawowania wła
dzy, trwające w gruncie rzeczy nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat prosperity eko
nomiczne w krajach RWZ(P) oraz tolerancję miejscowej ludności odmiennego stylu 
życia obcokrajowców.

• Stosunek ludności miejscowej do poszczególnych grup imigrantów jest zróżnicowa
ny. W najlepszej sytuacji, zwłaszcza na rynku pracy, są tutaj, cenieni za kwalifika
cje, choć stosunkowo nieliczni, Europejczycy i Amerykanie, w najgorszej ludność 
z południowo-wschodniej Azji (pozytywny stosunek do „białych” wynika także 
z uwarunkowań historycznych - braku doświadczeń kolonialnych w krajach Zatoki). 
W szczególności pomoce domowe pochodzące z takich krajów, jak Filipiny czy Sri 
Lanka stają się nawet ofiarami kar fizycznych i seksualnego wykorzystywania. Ara
bowie spoza krajów Rady mają na ogół wyższy status niż Azjaci (zajmują na ogół 
wyższe miejsca w strukturach zawodowych i są lepiej wynagradzani), ale i oni 
trzymani są „na dystans” przez miejscową ludność (np. ustawodawstwo w wielu 
krajach RWZ(P) odróżnia i przyznaje różne prawa national laborers, other Arab la
borers i foreign (tzn. niearabskim) laborers', małżeństwo zawarte przez „miejscowe
go” z Arabką spoza krajów Zatoki uważane jest powszechnie za mezalians itp.). 
Równocześnie wzajemne stosunki obydwu społeczności na ogół cechuje brak za
ufania. Rdzenna ludność jest podejrzliwa i nieufna w odniesieniu do szczerości in

3 Zbiorowości te mają typowy charakter tzw. etnoklas opisanych przez Gordona (1964). Zob. także 
Longva (1997).
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tencji imigrantów, większość uważa, że imigranci - także i arabscy - zawsze starają 
się ich oszukać.

• W krajach RWZ(P) często występuje akulturacja, której nie towarzyszą inne formy 
asymilacji. Niektórzy imigranci przejmują pewne elementy miejscowej kultury, jak 
np. pewne wyrażenia czy typowe elementy arabskiego stylu życia, lecz równocze
śnie nie integrują się z autochtonami. Akulturacja nie ogranicza się jedynie do po
pulacji napływowej. Również ludność miejscowa asymiluje pewne cechy obcej 
kultury, począwszy od importowanych z Zachodu technologii, poprzez przejmowa
nie cech obcego stylu życia i wartości, a skończywszy na inkorporacji pochodzących 
z zagranicy struktur instytucjonalnych.

KONSEKWENCJE ZDERZENIA KULTUR

Ludność miejscowa, niezależnie od posiadanych praw i statusu grupy dominującej, odczu
wa jednak zagrożenie obecnością na ich terenie często przewyższających ich liczebnie grup 
obcokrajowców, na ogół lepiej od nich wykształconych i wykwalifikowanych. Przy swoim 
(relatywnym) bogactwie obawia się ewentualnych postaw roszczeniowych ze strony znacz
nie uboższych zagranicznych pracowników, ich nielojalności w sytuacji kryzysowej, poten
cjalnie możliwych żądań politycznych i ekonomicznych, pozostania w krajach RWZ(P) na 
stałe. Równocześnie rdzenna ludność ma świadomość niezbędności imigrantów dla funk
cjonowania państwa - w monarchiach Zatoki prawie wszystko - infrastruktura, instytucje, 
prawo itp. - stworzone zostało od podstaw przez obcokrajowców i jest w znacznym stopniu 
ciągle dalej przez nich obsługiwane. Monarchie, a przynajmniej ich większe miasta, stały 
się odzwierciedleniem typowych metropolii Zachodu. Oprócz meczetów, napisów w języku 
arabskim i tradycyjnych strojów pewnej grupy przechodniów pozostała sfera przejawów 
kultury materialnej została skopiowana z obcych kulturowo wzorców. Jedynym produktem 
rodzimym jest ropa naftowa i jej pochodne. Poza nimi kraje RWZ(P) importują praktycznie 
wszystko.

Sytuacja taka nie pozostaje bez wpływu na miejscową kulturę i tradycję, którym zagra
ża dearabizacja, a zwłaszcza westemizacja. Następuje „macdonaldyzacja” społeczeństwa. 
Dzięki telewizji satelitarnej zachodnie filmy, programy informacyjne, muzyczne itd., które 
propagują zachodni styl życia, zachodnie systemy wartości, postawy i zachowania, są cią
gle oglądane, zwykle częściej niż arabskie. Uniwersytety w Zatoce coraz chętniej wprowa
dzają zachodnie programy nauczania, które niosą ze sobą także idee i wartości obce ludno
ści miejscowej. Język angielski coraz bardziej wypiera arabski jako lingua franca. Zachod
nie restauracje są bardziej popularne wśród lokalnej młodzieży niż tradycyjne arabskie. 
W wielu krajach RWZ(P) poważnym problemem stały się niearabskie małżeństwa miesza
ne, których zawarcie preferowane jest często przez miejscowych Arabów jako znacznie 
tańsze (brak konieczności zapłaty wysokiego posagu). Rodzą one poważne problemy kultu
rowe w wychowywaniu dzieci, a także wzrost liczby niezamężnych miejscowych kobiet. 
Tradycyjne lokalne wartości arabskie: odwaga, samowystarczalność, hojność, wierność, 
pomoc słabszym, umiłowanie wolności zastąpione zostały ekonomicznie determinowanymi 
wartościami zachodnimi: niepohamowaną konsumpcją, spekulacją, przedkładaniem wła
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snych interesów nad potrzeby grupowe itp. Równocześnie zanikło wiele tradycyjnych form 
życia społecznego. Sposób życia typowy dla Beduinów przestał istnieć w momencie ich 
osiedlenia się w miastach. Plemienny system rozstrzygania sporów zastąpiony został pań
stwowymi sądami. Spotkania w domowych majlis zastąpił telefon. Wesela przeniosły się 
z namiotów na pustyni do hoteli.

Szczególne obawy establishmentu religijnego budzi emancypacja kobiet, rodem z Za
chodu, postrzegana jako bezpośrednie zagrożenie istniejącego porządku społecznego. Np. 
w Arabii Saudyjskiej pozwolenie kobietom na pracę zawodową w szerszym zakresie, po
siadanie własnych dowodów tożsamości ze zdjęciem czy umożliwienie prowadzenia samo
chodów stało się źródłem poważnych napięć społecznych i politycznych. Istotnym proble
mem stało się zbyt duże uzależnienie się od zagranicznych pomocy domowych i opiekunek 
do dzieci, będących niejednokrotnie substytutem matki. Spowodowało to psychiczne zo
bojętnienie wielu miejscowych kobiet na kwestie związane z prowadzeniem domu lub 
wychowaniem dzieci. Ze względu na wzrastającą zamożność regionu liczba służby domo
wej zatrudnianej w krajach RWZ(P) gwałtownie wzrosła na przestrzeni ostatnich dziesię
cioleci (przykładowo w ZEA na każdą miejscową rodzinę przypadają średnio dwie pomoce 
domowe). Dodatkowy problem stanowi fakt, iż większość pomocy domowych pochodzi 
z Azji, i tylko niewiele z nich wyznaje islam.

Rozwój turystyki również spowodował pojawienie się wielu problemów. Na przykład 
do Dubaju i Szardży, dwóch szejkanatów wchodzących w skład Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich, od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku zaczęły napływać duże grupy 
turystów z krajów byłego Związku Radzieckiego. Nastąpił wzrost prostytucji i przestępczo
ści, co spowodowało liczne protesty rdzennych obywateli, oburzonych także zbytnio roz
negliżowanym ubiorem turystów. W rezultacie władze Szardży zawiesiły na pewien czas 
wydawanie wiz obywatelom krajów WNP, inne zaś emiraty zaostrzyły przepisy wizowe 
wobec niezamężnych kobiet.

Władze monarchii Zatoki podejmują rozliczne działania mające na celu przeciwdziała
nie procesowi dearabizacji ich krajów i osłabienia negatywnego wpływu obcych kultur na 
ich społeczeństwa. W ostatnich latach rozpoczęto m.in. kampanię zachęcającą miejscowe 
kobiety do podejmowania pracy w szkolnictwie, aby zastąpić nimi zagranicznych nauczy
cieli. W programach nauczania przeprowadzono daleko idące zmiany zmierzające do pod
kreślenia znaczenia zachowania miejscowych tradycji. Parlament Kuwejtu przegłosował 
ponowne wprowadzenie rozdzielnopłciowego systemu edukacji uniwersyteckiej. Zaczęto 
podkreślać konieczność preferowania kobiet praktykujących islam przy zatrudnianiu ich 
jako opiekunek do dzieci i pomocy domowych oraz ograniczenia liczby służby domowej 
zatrudnianej przez miejscowe rodziny. W tym samym celu lokalne środki masowego prze
kazu regularnie prowadzą kampanię prezentującą opisy przestępstw popełnianych przez 
służących obcokrajowców, począwszy od kradzieży, cudzołóstwa czy prostytucji, a skoń
czywszy na znęcaniu się nad dziećmi. Miejscowe sądownictwo wprowadziło niezwykle 
surowe kary za wszelkie wykroczenia związane z przyjmowaniem i handlem narkotykami, 
w następstwie czego skazano na śmierć wielu obcokrajowców, w większości na terenie 
Arabii Saudyjskiej.

Jednocześnie w kilku krajach regionu władze podjęły próbę uatrakcyjnienia lokalnych 
programów telewizyjnych nadawanych w języku arabskim. Z kolei, aby wzmocnić pozycję 
języka arabskiego w świecie biznesu, Saudyjska Izba Handlowa zażądała, aby cała kore
spondencja wpływająca do niej od zagranicznych firm działających na terenie Arabii Sau
dyjskiej była sporządzana po arabsku. Z tych samych powodów władze w Dubaju wprowa
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dziły kary dla właścicieli sklepów i innych firm używających nazw obcojęzycznych za
miast arabskich.

Pozytywną konsekwencją zderzenia kulturowego z imigrantami jest dla ludności miej
scowej tworzenie się wśród niej poczucia tożsamości etniczno-narodowej (i wzmocnienie, 
ściśle z nią powiązanej, tożsamości religijnej) oraz poczucia dumy ze swego pochodzenia. 
Ułatwia to przekształcanie się tych jeszcze do niedawna plemiennych społeczności w nowo
czesne narody-państwa i przetrwanie ich jako odrębnych zbiorowości w epoce globalizacji.

OBCA SIŁA ROBOCZA: EMIGRACJA CZASOWA CZY POBYT STAŁY?

Emigracja zarobkowa, choć z początku wydaje się zwykle zjawiskiem tymczasowym, za
równo z perspektywy kraju przyjmującego, jak i z punktu widzenia samych emigrantów, 
prędzej czy później zmienia jednak swój charakter: imigranci pragną w nowym miejscu 
pozostać na stałe. W II połowie XX wieku przemiany takie zachodziły np. wśród meksy
kańskich imigrantów w Stanach Zjednoczonych, Turków, którzy wyjechali do pracy 
w Niemczech, czy Chińczyków pracujących w różnych krajach azjatyckich. Mimo że 
w krajach RWZ(P) sytuacja imigrantów jest w wielu aspektach zdecydowanie trudniejsza 
niż w innych państwach świata (ponieważ nie mają oni praktycznie żadnych szans na uzy
skanie zezwolenia na pobyt stały, nie mówiąc już o otrzymaniu miejscowego obywatel
stwa), to jednak ma ona wiele cech wspólnych z innymi migracjami zarobkowymi. Tu 
także nie da się zapewne w dłuższej perspektywie uniknąć pozostania na stałe pierwotnie 
czasowych przybyszów.

• Po pierwsze, większość obcokrajowców, zarówno Arabów spoza regionu, jak i imi
grantów z Azji, bez wątpienia osiedliłaby się na stałe w krajach RWZ(P). Zarówno 
ogólny poziom życia w tych krajach, wynagrodzenia oraz perspektywy awansu za
wodowego, jak i opieka medyczna czy szkolnictwo na ogół znacznie przewyższają 
to, co mają im do zaoferowania ich kraje rodzinne. Ponadto nie istnieją żadne po
ważniejsze bariery kulturowe, które mogłyby powstrzymywać te grupy przed osie
dleniem się nad Zatoką. Arabowie z innych krajów czują się tam niemal jak w do
mu, Azjaci natomiast mogą prowadzić życie podobne do tego, jakie wiodą w krajach 
ojczystych (w odseparowanych od reszty społeczeństwa, dobrze zorganizowanych 
grupach).

• Po drugie, emigracja zarobkowa w krajach RWZ(P), podobnie jak w przypadku in
nych ruchów migracyjnych, zmienia swój charakter wraz z upływem czasu i/lub 
przemianą pokoleniową. W fazie początkowej w grupach imigrantów przeważali 
nieżonaci młodzi mężczyźni. Później zaczęli przyjeżdżać ich kuzyni i znajomi. 
Wszyscy po pewnym czasie zaczęli sprowadzać swoje żony i dzieci. Za nimi po
spieszali dalsi członkowie rodzin i sąsiedzi. W ten sposób ustalił się wzór emigracji 
łańcuchowej, rodzinno-wioskowej, często nawet niezależnej od aktualnego zapo
trzebowania rynku pracy na dodatkową siłę roboczą. Przeciętna długość pobytu imi
grantów uległa znacznemu wydłużeniu. W końcu w krajach RWZ(P) zaczęły przy
chodzić na świat dzieci ciągle przedłużających swój pobyt pierwotnych emigrantów.
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• Po trzecie, pomimo istniejących ograniczeń ze strony państw obawiających się 
zbytniego zorganizowania społeczności imigranckich grupy te powołały do życia 
wiele instytucji wspomagających zaspokajanie podstawowych potrzeb społecznych, 
ekonomicznych i kulturalnych ich członków, jak narowościowe/etniczne szkoły, ob
cojęzyczne czasopisma, oddziały banków z krajów ojczystych, „narodowościowe” 
ośrodki zdrowia, świątynie różnych wyznań, rozmaite stowarzyszenia zawodowe, 
obywatelskie oraz organizacje kulturalne i młodzieżowe. Otwarte także zostały 
szkoły wyższe przeznaczone dla studentów z rodzin imigrantów, posiadające przy
wilej sponsorowania swoich studentów (gdyż inaczej - jak w przypadku wszystkich 
niepracujących obcokrajowców powyżej 18. roku życia - musieliby oni opuścić 
kraje RWZ(P)). Wszystkie te instytucje przyczyniają się do integracji społeczności 
obcokrajowców, stanowiąc ważny etap na drodze do wyodrębnienia się specyficz
nych, lokalnych grup etnicznych (typu: Arabowie spoza Półwyspu Arabskiego lub 
Hindusi mieszkający nad Zatoką).

Ponadto, chociaż w ograniczonym zakresie, widoczna jest integracja emigrantów z rdzen
nym społeczeństwem regionu. Zachodzi ona w wielu płaszczyznach. Dochodzi do zawiera
nia małżeństw mieszanych, w których kobieta innej narodowości poślubia autochtona, czy 
nawet do integracji terytorialnej obu grup ludności (z wyjątkiem Arabii Saudyjskiej, gdzie 
władze nadal starają się, aby obcokrajowcy mieszkali w odseparowanych osiedlach).

Pod koniec XX wieku kraje RWZ(P) zaczęły stopniowo umożliwiać obcokrajowcom 
dokonywanie na miejscu inwestycji kapitałowych, np. w ramach lokalnych stref wolnocło
wych lub na giełdach papierów wartościowych, a nawet (w Dubaju) zakupu nieruchomości. 
Decyzje w tych sprawach podjęte zostały przede wszystkim z powodów ekonomicznych, 
chęci ograniczenia transferu przez imigrantów za granicę ogromnych, zarobionych przez 
nich sum (rzędu 30 mld dolarów rocznie). Bez wątpienia przyznanie imigrantom takich 
praw w istotny sposób wzmacnia ich związki z krajem osiedlenia. Przykłady takich związ
ków zaobserwowano w okresie inwazji irackiej na Kuwejt w roku 1990. Wielu ówczesnych 
obserwatorów przypuszczało, że inwazja zostanie przyjęta z radością przez rzesze pozba
wionych praw, wyalienowanych imigrantów, którzy - biorąc pod uwagę sposób, w jaki 
przez lata byli traktowani przez rdzennych Kuwejtczyków - przywitają armię iracką jak 
oswobodzicieli. W rzeczywistości większość imigrantów odebrała inwazję jako osobistą 
katastrofę, zdała sobie bowiem sprawę z przywiązania do Kuwejtu i podzielała wspólne 
z Kuwejtczykami pragnienie powrotu do stanu sprzed inwazji.

Wiele wskazuje na to, że zbiorowości emigrantów w krajach RWZ(P) wkroczyły już na 
drogę prowadzącą do przekształcenia się w grupy etniczne podobne do tych spotykanych 
w innych krajach o ¡migracyjnym rodowodzie, takich jak np. Stany Zjednoczone (Kubiak 
1977). Chodzi tu o grupy o określonym pochodzeniu narodowym i identyfikacji kulturo
wej, które jednak znacznie już odróżniają się od społeczeństwa kraju pochodzenia i które 
wykształciły pewne wzorce kulturowe swoiste dla nowych krajów osiedlenia oraz przeja
wiają pewne cechy identyfikacji z tymi krajami.

Na miejscowy rynek pracy wchodzi obecnie drugie pokolenie, pochodzące z rodzin 
imigrantów, czyli ludzie urodzeni i wychowani już na terenie krajów RWZ(P). W niektó
rych rodzinach imigrantów z innych krajów arabskich, szczególnie z Palestyny, oraz wśród 
Hindusów i Irańczyków dorasta już nawet trzecie pokolenie dzieci urodzonych nad Zatoką 
Perską. W ten sposób, w sprzeczności z oficjalną polityką miejscowych władz, kraje 
RWZ(P) stają się ojczyzną szybko rosnącej grupy nie-krajowców.
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